
4 września 2014 r.   Gazeta Ustrońska   1

    Nr 36 (1185)   4 września 2014 r.     2,10 zł (w tym 5% Vat)       Nakład: 1350 egzemplarzy    ISSN 1231-9651

                  (cd. na str. 2)

W sobotę motocykliści przejechali przez rynek.                                                                                                                               Fot. W. Suchta
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Rozmowa ze Zbigniewem Niemcem,
plastykiem, animatorem kultury

Co sądzisz o estetyce Ustronia, o jego zabudowie?
Byłem w latach 70. na spotkaniu w „Prażakówce” z twórcami Za-
wodzia. Generalnie te piramidy to fajna rzecz, przy czym, na tym 
spotkaniu, za dużo było dziwnych uzasadnień. To, że zbudowano 
os. Manhatan,  szpecące centrum miasta, tłumaczył urbanista prze-
ciwwagą dla zabudowy Zawodzia. Tłumaczenie durne. Podobnie  
z piramidami, takiego kształtu hotele od dawna stały w Bułgarii nad 
Morzem Czarnym, więc nie jest to oryginalny pomysł. Zapytałem, 
dlaczego piramidy nawiązujące do domów góralskich, sąsiadują  
z takim potworkiem jak jedenastopiętrowe sanatorium. Uzasadni-
ano, że w każdej wsi góralskiej był dominujący kościół i taką rolę 
spełnia ten budynek. Kuriozalne uzasadnienie.
Zawsze jest tak, że architekci coś proponują, na makietach 
wygląda to pięknie, a po wybudowaniu zaczynamy krytykować.
Jeżeli mówi się jak ładnie piramidy wtopiono w zbocze, to niech 
mi nie tłumaczą, że tego potężnego sanatorium również nie dało się 

SZUMNY  I  FAJNY FOTOGRAFIE  KAZIMIERZA  HECZKI 
Anna Adamska i Zygmunt Czupryn z zespołu Te-

kla Klebetnica wystąpią podczas wernisażu wysta-
wy fotografii Kazimierza Heczki pt. „Kotlina Pa-
nońska”,  który odbędzie się w czwartek 4 września  
o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim. Wystawę omówi 
Aleksander Dorda. 
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Rozpoczęto budowę ogólno-
dostępnego boiska sportowego 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Drogomyślu. Gmi-
na Strumień zdobyła dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Całkowity 
koszt zadania wynosi 614.000 
zł. Finał robót zaplanowano na 
koniec października.

Janusz Rokicki zdobył srebrne 
medale w pchnięciu kulą i rzucie 
dyskiem, a Mirosław Madzia  
w pchnięciu kulą (obaj KS MO-
SiR Cieszyn). Sukcesy te odnie-
śli oni podczas niedawnych Mi-
strzostw Europy Osób Niepeł-
nosprawnych w lekkiej atletyce. 
Rywalizowano w Walii. (nik) 

nić stalową  sieć wodociągową 
na polietylenową, od potoku 
Jastrzębiec do budynku ZGK 
przy ulicy Wyzwolenia. Pozy-
skano dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, która wynosi ponad 
138 tys. zł.

Pochód strachów i straszydeł 
zakończył tegoroczne waka-
cje nad Olzą. W ostatnią so-
botę sierpnia wieczorem kil-
kadziesiąt strasznych postaci 
przemaszerowało na Wzgórze 
Zamkowe. Dzieci i... dorośli 
świetnie się bawili. Na koniec 
w niebo wystrzeliły sztuczne 
ognie.   

W miniony weekend dożyn-
kowe imprezy odbyły się  
w gminach Brenna, Hażlach, 
Goleszów i Zebrzydowice. Te-
raz pora na świętowanie plo-
nów w Skoczowie (6 wrześ-
nia), Wiśle (dożynki powiato-
we – 13 września), a na finał  
w Istebnej (21 września).

Spółka Wodna Brenna–Chro-
baczy-Centrum planuje wymie-

Przed wiekami cieszyński 
region słynął z dużej liczby 
cisów. Dowodem nazwa wsi 
Cisownica, przysiółków Cisowa  
w Brennej i Cisowe w Konia-
kowie. W Cisownicy mieszkań-
cy sadzą te drzewa na swoich 
posesjach, żeby gatunek nie 
zaniknął. 

Przy Zespole Szkół nr 1 w Sko-
czowie wyremontowano schody 
wejściowe i ewakuacyjne oraz 
nawierzchnię placu i chodniki. 
Ponadto zamontowano platfor-
mę dla osób niepełnosprawnych. 
Była to najważniejsza inwesty-
cji realizowana w czasie waka-
cji w placówkach oświatowych 
gminy Skoczów. 

*    *    *

Z. Niemiec, autor winiety Gazety Ustrońskiej.             Fot. W. Suchta 

(cd. ze str. 1)

*    *    *

wtopić,  nadając jego bryle inny kształt. Obecnie wielce narzekamy, 
że razi Belweder, bo nie pasuje do piramid. A sanatorium pasuje?
Nadal osądzasz krytycznie zagospodarowanie rynku?
Widziałem 9 projektów zagospodarowania rynku. Drugie i trzecie 
miejsce zdobyły projekty, moim zdaniem, bardzo dobre. Była 
na nich pierzeja północna między hotelem Równica a rynkiem. 
Ryneczek się zamykał. I był chętny do zainwestowania pieniędzy, 
i można było zorganizować zimą lodowisko, dziś nie do zrobie-
nia. No i ta tabliczka „Zakaz mycia rąk”. Przecież nikt tam nie 
przychodzi z mydłem i ręcznikiem aby się myć a dzieciaki i tak 
się będą pluskać i powoli oswajać z łamaniem zakazów. No i ten 
superdokładny zegar ratuszowy, który zawsze bije precyzyjnie  
w 1 minutę i 23 sekundy po pełnej godzinie.
Takie zamknięte ryneczki powstawały przez wieki. Robienie 
teraz takiego rynku byłoby sztuczne.
Rzeczą karygodną są dwie budy stojące nad Bładniczką, całkowi-
cie niewspółbrzmiące z tłem, z otoczeniem. Tam trzeba powiesić 
tabliczkę z nazwiskiem architekta, by nikt już mu nie zlecił pro-
jektu. Te budy mają w tle piękną fasadę ponadstuletniej szkoły  
i to potęguje ich szpetotę. 
We wszystkich projektach nie uwzględniono Bładniczki, 
potoku płynącego przez rynek. Dla projektantów pozostał to 
rów z wodą.
I zrobiono betonową rynnę. A 20 lat temu pływały w niej pstrągi, 
żyły raki. 
No, tośmy ponarzekali. Ale przecież jesteś osobą potrafiącą 
wyrażać opinie, to gdzie byłeś, gdy to wszystko powstawało? 
Jest Stowarzyszenie Twórców „Brzimy”, które chyba też 
powinno się w takich sprawch wypowiadać. Dlaczego was brak 
w dyskusji publicznej?
Bo nie ma publicznej dyskusji. Wystawa prac konkursowych na 
zagospodarowanie rynku była otwarta przez póltora dnia. Wiele 

lat temu byłem oburzony, gdy powstawał supermarket na łące 
między ulicami Brody i Konopnickiej, pisałem o tym w Gazecie 
Ustrońskiej. Po czasie zbudowano obok drugi i trzeci koszmarny 
budynek. A był projekt architekta Kołdra i miały tam być jakieś 
cudeńka, drugie centrum miasta.
Tu lekka poprawka, bo w tym wspaniałym projekcie, w miejscu 
supermarketu miała być poczta, ale w budynku o takiej samej 
szkaradnej bryle.
Rozumiem, że łąka jest prywatna, a miasta nie było stać na jej 
kupno. Ale przecież nie może tak być, że miasto nie ma nic do 
powiedzenia o kształcie powstających budynków. Gdy zobaczyłem 
projekt pijalni wód, to pomyślałem, że to taki większy kiosk 
Ruchu bez parkingu. To nie jest pijalnia na miarę uzdrowiska  
z tysiącami miejsc noclegowych. Gdybyśmy to powiedzieli, to 
co? zmieniono by plany?
Jednak niewiele można zrobić w sytuacji, gdy zaproszeni przez  
miasto architekci, z jednej strony konsultują, a z drugiej te  
potworki projektują. To może takie stowarzyszanie jak „Brzimy”, 
mogłoby coś sensownego proponować, opiniować.
Skoro władze nie mają wiele do powiedzenia, to tym bardziej 
stowarzyszenie twórców. 
A występowaliście w jakiejkolwiek sprawie?
Gdybyśmy wystąpili i napisali, co się nam nie podoba, to i tak  
znalazłoby się to w koszu.
A występowaliście?
Nie.
Mówiłeś coś o ryneczku. Ale takie ryneczki powstawały  
z udziałem twórców. To oni narzucali styl. Dziś bazujemy na 
architektach wykształconych na dużej płycie i drogach z płyt 
betonowych.
Dziś organizuje się przetarg i wygrywa oferta z najniższą ceną.  
W jednym z kantonów Szwajcarii, chcąc zbudować dom nie 
potrzeba kilkudziesięciu zezwoleń. Trzeba wybudować z żerdzi 
szkielet budynku i jest on obserwowany przez trzy miesiące przez 
sąsiadów, po czym podpisują, lub nie podpisują zgody. U nas nie 
ma żadnych konsultacji dotyczących bryły budynku, jego miej-
sca. Ktoś wydał zgodę na skucie, zniszczenie unikatowej, pięknej 
mozaiki autorstwa Karola Kubali ze ściany banku nie konsultując 
tego z nikim.
Każdy powstający plan zagospodarowania, planowane stu- 
dium, jest poprzedzane konsultacjami.  Można składać zastrze- 
żenia, uwagi. Kończy się na interesach właścicieli poszczegól-
nych działek, a nie spotyka się opinii szerszych.
Sądzę, że nasz głos byłby mało istotny.
A wszystko zamyka się wam w blejtramie. Nie jesteście obecni  
w dyskusji o tym, jak Ustroń ma wyglądać.
Z wielką przyjemnością się włączymy pomijając nawet to, że nikt 
nas nie zaprasza. Prawda jest taka, że najmocniejsze argumenty nic 
nie dają, skoro ktoś wyłożył już 15.000 zł na projekt, ma zgodę, 
pozwolenie na budowę, a tu jakieś „Brzimy” będą mu mówić, że 
to nie pasuje do otoczenia. „Idźcie sobie robić te swoje malunki, 
bo ja mam wszystkie papiery w porządku”. Ale generalnie, to nie 
ma co na ten nasz Ustroń narzekać. Szumny je i fajny.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

SZUMNY  I  FAJNY

*    *    *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

Teresa Wałach   lat 94 os. Manhatan
Wanda Pietroszek  lat 83 ul. Sosnowa
Emilia Schab   lat 94 ul. Wybickiego

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

tel. 854 34 83, 
604 55 83 21

25 VIII 2014 r.
Patrol straży miejskiej kontrolo-
wał miejsca, w których odbywały 
się dożynki, sprawdzając, czy 
nie ma zniszczeń i czy wszystko 
zostało posprzątane. Nie było 
zastrzeżeń. 
25 VIII 2014 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku.
26 VIII 2014 r.
Kontrola porządkowa na prywat-
nych posesjach na ul. Lipowskiej 
i Nowociny. Sprawdzano, czy 
mieszkańcy posiadają rachunki 
za wywóz nieczystości płynnych.
26 VIII 2014 r.
Właścicielowi jednej z posesji 
przy ul. Daszyńskiego nakazano 
przycięcie gałęzi, które wyrasta-
ły na chodnik i utrudniały ruch 
pieszych. 
27 VIII 2014 r.
Kontrola potoków i przepustów 
wodnych w związku z obfitymi 
opadami deszczu.
28 VIII 2014 r.
Zgłoszenie o potrąconym przez 

samochód lisie na ul. Wiślańskiej. 
Wezwano pogotowie sanitarne 
i zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji.
29 VIII 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę samochodu, który za-
blokował przejście na chodniku 
oraz przejazd ulicą 3 Maja na 
wysokości „Beskidu”. 
29 VIII 2014 r.
Kontrola prywatnych posesji pod 
kątem posiadania rachunków za 
wywóz nieczystości płynnych na 
ul. J. Sztwiertni i ul. Nowociny.
30 VIII 2014 r.
Strażnicy najpierw musieli od-
naleźć właściciela domu na po-
czątku ul. Brody, bo nie mieszka 
w Ustroniu, a potem nakazali mu 
przycięcie żywopłotu, który utrud-
niał poruszanie się po chodniku.
30 VIII 2014 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano 
osobę, która na ul. Sanatoryjnej 
prowadziła handel bez odpowied-
nich zezwoleń. 
30 VIII 2014 r.
Kontrola prywatnych posesji na 
ul. Granicznej i Cichej pod ką-
tem posiadania przez właścicieli 
rachunków za wywóz ścieków. 
Jedną osobę ukarano mandatem  
w wys. 100 zł, bo takich rachun-
ków nie posiadała.                (mn)
                 

*    *    *

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Monika Łobos z Brzeszcza i Paweł Niemczyk z Ustronia

Wioletta Czermak z Ustronia i Adrian Siąkała z Pruchnej 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

WOLNOŚĆ I RZETELNOŚĆ W EDUKACJI  
TRADYCJE I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA 

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza nauczycieli  
i wszystkich zainteresowanych na spotkanie z dr hab. Markiem 
Rembierzem, adi. Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Spotkanie odbędzie się 13 września w sobotę, o godz.17.00  
w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.

  NA  RZECZ  SENIORÓW 
W celu upowszechnienia dobrych praktyk na rzecz seniorów 

w Powiecie Cieszyńskim, zbieramy szczegółowe informacje  
o lokalnych działaniach w tym zakresie,  zawierające tytuł, krótki 
opis, terminy i miejsce realizacji oraz dane adresowe realizatora. 
Prosimy o przesłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail: 
pz@powiat.cieszyn.pl. Kontakt: Barbara Kłosowska Kierownik 
Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie 
tel. 33-4777216 lub kom. 534 967 028.

ĆWICZENIA  W  DOMU  KULTURY
MDK „Prażakówka” zaprasza na aerobik w poniedziałek: 19.00 

– 20.00 – instruktorka Beata Łukasik, w środę: 19.00 – 20.00  
i w piątek: 19.00 – 20.00 – instruktorka Beata Kubala, ćwiczenia 
wzmacniające – zdrowy kręgosłup – czwartek: 19.00 – 20.00 – 
instruktorka Mirela Kozieł, pilates – w poniedziałek: 20.00 – 21.00 
i w środa: 20.00 – 21.00 – instruktorka Mirela Kozieł. 

NAJLEPSZE  ŻYCZENIA  DLA  JUBILATÓW:
Ludwik Bojda   lat 80  ul. Skłodowskiej
Klara Ćwielong z d. Wilk  lat 80  ul. Jelenica
Elżbieta Chrapek z d. Błahut  lat 85  ul. Myśliwska
Zuzanna Fabian z d. Myrmus  lat 80  ul. Daszyńskiego
Anna Goszyk    lat 90  ul. Słoneczna
Helena Labak z d. Wawrzeczko lat 91  ul. Bładnicka
Paweł Martynek   lat 80  ul. Stroma
Tadeusz Podżorski   lat 80  ul. Kwiatowa
Teodozja Polok zd. Basałyga  lat 85  ul. Dąbrowskiego
Jan Ryś    lat 100  os. Manhatan
Janina Staniek   lat 80  os. Cieszyńskie
Paweł Staniek   lat 85  ul. Wspólna
Jan Szpin    lat 85  ul. Akacjowa
Helena Śliwka z d. Szturc  lat 85  ul. Pod Grapą

*    *    *

PARTNERSKI  KONKURS
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych ogłasza konkurs 

wiedzy o niemieckim partnerskim mieście Neukirchen-Vluyn. 
Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania, zostanie 
wylosowana nagroda w postaci wycieczki do Neukirchen-Vluyn, 
w dniach 19-22 września 2014 r. dla jednej osoby z możliwością 
zabrania osoby towarzyszącej.
Pytania: 
1. Czy N-V jest czynna kopalnia?
2. Czy N-V leży w Zagłębiu Ruhry?
3. Czy N-V jest miastem partnerskim Ustronia krócej niż 20 lat?
4. Czy prawdą jest, że długość ścieżek rowerowych w N-V wynosi 
ponad 2000 km?
5. Czy najwyższe wzniesienie w N-V ma więcej niż 100 m?
6. Czy N-V ma więcej mieszkańców niż Ustroń?

Na wszystkie pytania jest tylko odpowiedź tak lub nie.
Odpowiedzi należy przesyłać do 8.09 listownie lub przynosić 

osobiście do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM 
Ustroń lub wysyłać mailem: danuta.koenig@um.ustron.pl.

NOWY  SEZON  SCENY  POLSKIEJ 
Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie rozpocznie go spekta-

klem współczesnego dramaturga amerykańskiego, Neila Simona 
pt. „ Bożyszcze kobiet”, w reżyserii Bogdana Kokotka. „Dosko-
nała komedia jednego z czołowych współczesnych dramaturgów 
amerykańskich, który od lat bawi i wzrusza publiczność. W życiu 
Barneya, głównego bohatera w średnim wieku, wszystko dobrze 
się układa, ma udaną rodzinę, opinię przyzwoitego człowieka, 
dobrze prosperującą restaurację, co pozwala mu spokojnie patrzeć 
w przyszłość. A jednak Barney czuje, że czegoś mu brakuje… 
dreszczyka emocji, ryzyka, szaleństwa. Postanawia zmienić do-
tychczasowe życie i umawia się z trzema kobietami…

Wyjazd dla ustrońskiej grupy abonamentowej 14 września, 
niedziela, spod Lidla w Ustroniu o godz. 16.00.

*    *    *
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NIE  WOLNO  ZAPOMNIEĆ
1 września w rocznice wybuchu II wojny 

światowej pod pomnikiem Pamięci Naro-
dowej odbyła się patriotyczna uroczystość.  
Głos zabrał płk Ludwik Gembarzewski:
– Zanim nastąpił pierwszy września 1939 
roku, w nocy z 23 na 24 sierpnia podpisany 
został w Moskwie radziecko-niemiecki 
układ o nieagresji znany pod nazwą pakt 
Ribbentrop-Mołotow. Załączony do tego 
paktu Tajny Protokół Dodatkowy przewi-
dywał kolejny rozbiór Polski.

1 września 1939 roku o godzinie 6.50 
Polskie Radio jak zwykle rozpoczęło swój 
codzienny program. Jednak zanim rozległ 
się głos spikera słychać było sygnał alarmu 
lotniczego, a później komunikat: „Hallo, tu 
Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskie! 
Dziś o godzinie 4.45 oddziały niemieckie 
przekroczyły granice polski.”

Pierwszy akt wojennego dramatu roze-
grał się na ziemi polskiej. Zmowa Niemiec 
hitlerowskich i sowieckiej Rosji – dwóch 
największych potęg militarnych ówczes-
nego świata – miała wykreślić Polskę z 
politycznej mapy Europy i unicestwić 
Naród Polski, ale wola walki zjednoczo-
nego jak nigdy przedtem polskiego naro-
du, pokrzyżowała te plany. (...) Na mocy 
wspomnianego już paktu Ribbentrop-
-Mołotow w nocy z 16 na 17 września 
1939 roku Armia Sowiecka siłami dwóch 
frontów przekroczyła na całej długości 
granice Rzeczypospolitej, zajmując 51% 
terytorium naszego kraju. Deszcz bomb 
i ognia zalał Polskę. Zmowa dwóch naj-
większych potęg militarnych ówczesnego 
świata – hitlerowskich Niemiec i Związ-
ku Sowieckiego miała wykreślić Polskę  

z politycznej mapy Europy i unicestwić na-
ród polski. Następstwem tych wydarzeń w 
roku 1940 i do czerwca 1941 roku NKWD 
deportowało ponad 2 miliony osób – oby-
wateli polskich, których rozmieszczono 
w łagrach i na syberyjskich tajgach, a 25 
tysięcy żołnierzy wziętych przez sowietów 
do niewoli uwięziono w obozach w Koziel-
sku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Nie sposób pominąć faktu, że tu, na połu-
dniowych rubieżach pamiętnego września 
1939 roku uporczywe walki toczyli żoł-
nierze 4. Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Cieszyna, w skład którego wchodzili 
mieszkańcy naszego miasta. 

22 czerwca 1941 roku Niemcy uderzyły 
na ZSRR odnosząc wiele błyskawicznych 
sukcesów. Pod wpływem zmienionej sy-
tuacji politycznej oraz poniesionych klęsk 
na froncie uległo zmianie stanowisko rządu 
radzieckiego nie tylko wobec państw alian-
ckich, ale również i Polski. Rząd Polski na 
emigracji na czele którego stał generał Wła-
dysław Sikorski wysunął – jako podstawo-
wy warunek ewentualnego porozumienia  
z ZSRR – niezwłoczne zwolnienie polskich 
jeńców, więźniów i zesłańców wywiezio-
nych na terytorium radzieckie.

14 sierpnia 1942 roku podpisana zosta-
ła polsko-radziecka umowa wojskowa.  
W skomplikowanych warunkach w stycz-
niu 1943 roku przystąpiono ponownie 
do sformowania polskiej dywizji opodal 
Riazania w Sielcach nad rzeką Oką. Uro-
czyste zaprzysiężenie dywizji nazwanej 
Kościuszkowską nastąpiło 15 lipca 1943 
roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Rankiem 12 października 1943 roku dy-
wizja ruszyła do natarcia na potrójną linię 
nieprzyjacielskich okopów w rejonie miej-
scowości Lenino. Walki trwały przez dwa 
dni. 14 października dywizja została wyco-
fana do drugiego rzutu. Dywizja w czasie 
zaciętych walk poniosła straty sięgające 
ponad 25% całego stanu osobowego, było 
510 zabitych, 1776 rannych, a 776 osób 
dostało się do niewoli niemieckiej lub zo-
stało uznanych za zaginionych bez wieści. 
Tygodnik Powszechny - Katolickie Pismo 
Społeczno-Kulturalne tak pisze: Bitwa pod 
Lenino to jedno z najbardziej wyrazistych 
miejsc pamięci: uosabia dramat Polaków na 
Wschodzie. Rocznice historyczne wciąż się 
wpisują w podziały polityczne. Dla części 
tych, którzy dbają o pamięć Katynia czy 
powstania warszawskiego, rocznica Lenino 
nie istnieje. A szkoda. 

Druga wojna światowa pochłonęła 50 
milionów istnień ludzkich.

Bilansując skutki II wojny światowej, 
można stwierdzić, że Polska należy do 
państw, które najbardziej odczuły jej skut-
ki. Zginęło ponad 6 milionów obywateli 
Rzeczypospolitej, śmierć poniosło 215 
tysięcy żołnierzy, zaś 120 tysięcy nie wró-
ciło z niewoli. W gruzach legły miasta, 
zniszczeniu uległo 65% zakładów prze-
mysłowych, a obszar Polski zmniejszył się  
o 25%. Tego zapomnieć nie wolno!!! 

Następnie wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem złożył wydelegowany przez posła 
Czesława Gluzę jego pracownik, delegacje 
władz samorządowych, kombatantów, 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości, 
ustrońskich szkół.                               (ws)

L. Gembarzewski mówił m. in. o bitwie pod Lenino.                                          Fot. W. Suchta

W uroczystości licznie uczestniczyła młodzież.                                                Fot. W. Suchta
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O strategi rozwoju miasta mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
19 grudnia 2013 r. podczas sesji Rady 

Miasta uchwalona została „Strategia Mia-
sta Ustroń na lata 2013-2020”. To konty-
nuacja strategii uchwalonej w roku 2005. 
Ponadto dokument powinien być zbieżny 
z budżetami na kolejne lata i wieloletnią 
prognozą finansową, a przede wszystkim 
jego brak uniemożliwiłby aplikowanie  
o środki zewnętrzne.

Uchwalenie strategii poprzedzone zo-
stało działaniami mającymi na celu zdiag-
nozowanie sytuacji i możliwości naszego 
miasta. Przeprowadzono ankietę wśród 
mieszkańców, odbywały się warsztaty  
i spotkania konsultacyjne z różnymi śro-
dowiskami. Wszystko to dopasowywane 
było do możliwości i realnych uwarun-
kowań. Ta metoda sprawdziła się pod-
czas przygotowania poprzedniej strategii,  
z której znaczącą liczbę zadań udało się 
zrealizować. Strategia to nie abstrakcja, 
ale realne możliwości. Brano także pod 
uwagę możliwość korzystania ze środków 
zewnętrznych, czyli z Unii Europejskiej 
i innych funduszy pomocowych.

Przy pisaniu strategii ścierały się dwa 
podejścia. Pierwsze zakładało szczegóło-
we zapisy, drugie, zapisy bardziej ogólne, 
opisanie kierunków i efektów, do których 
chcemy dochodzić. Początek prac to zada-
nia ogólne uszczegółowione konkretami, 
szczegółowymi zadaniami jak np. danej 
drogi, wodociągu. Na tym etapie doszli-
śmy do wniosku, że w takich obszarach 
jak infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, 
techniczna, można dokonywać zapisów 
szczegółowych, ale niesie to za sobą pew-
ne niebezpieczeństwa, bo cały czas się 
rozwijamy i trudno dokładnie wszystko 
przewidzieć. Natomiast w sferze bardziej 
ogólnej niemożliwe są zapisy tak szcze-
gółowe, tym bardziej, że byłaby to długa 
lista, a i tak nie zawierająca wszystkich 
potrzeb. Tu szczegółowe określanie celów 
mogłoby spowodować brak możliwości 
aplikowania o środki w sytuacji, gdy trzeba 
ująć temat przedsięwzięcia i dopasować do 
konkretnego zapisu w strategii.

Dlatego po pierwotnej wersji, bardzo 
szczegółowej, staraliśmy się komasować 
grupy zadań pozwalających wypełniać 
dany temat konkretnymi inwestycjami. 
Takie rozwiązanie moim zdaniem powa-
la w maksymalnym stopniu korzystać  
z funduszy pomocowych i uzupełniać 
przedsięwzięcia w ramach szerszego za-
dania. Chodzi o to, by strategia służyła 
rozwojowi, a jednocześnie nie zamykała 
furtki do aplikacji o fundusze pomocowe, 
nie powodowała za każdym razem ko-
nieczności dopisywania aneksów. Strategia 
została napisana na 8 lat, co przy dyna-
micznie zmieniającym się otoczeniu wy-
maga dużej elastyczności.   Notował: (ws) 

JEDYNY  W  POLSCE
Jechano na motocyklach różnych marek o różnym wieku.                              Fot. W. Suchta

W sobotę 30 sierpnia doszło do kolejnej kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z Akacjową. 
Nie jest to skrzyżowanie, które wymaga niezwykłych umiejętności od kierowców, a mimo to 
wciąż dochodzi na nim do kraks. Ostatnia wyglądała groźnie, ale na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Najczęściej powodem stłuczek i wypadków w tym miejscu jest wymuszanie 
pierwszeństwa i tak było tym razem. O godz. 13.20 34-letni mieszkaniec Żor, jadący fordem 
maverick na angielskich rejestracjach nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia 
z audi A4, kierownym przez dwudziestolatka z Wisły. Kierowcy byli trzeźwi, sprawca kolizji 
został ukarany mandatem.                                                                                     Fot. W. Herda

Kilkaset motocykli przejechało przez 
ustroński rynek w sobotę po godz. 21. Byli 
to uczestnicy V Motocyklowego Wjazdu 
na Równicę. Biorą w nim udział motocy-
kliści zrzeszeni WRM MC Poland Chapter 
Jastrzębie. Startują z Jastrzębia, potem jadą 
przez Pawłowice i Skoczów do Ustronia  
i na Równicę. 
– Podczas pierwszego wyjazdu nocnego 
na Równicę było 30 motocykli, w kolej-
nych latach 50, 100, przed rokiem 500,  
a w tym roku szacunkowo około 1000 - 
mówi sekretarz miasta Ireneusz Staniek 
witający motocyklistów na rynku. - Po-
prosiłem ich o taki przejazd i się udało,  
a wyglądało to bardzo ładnie na oświet-
lonym rynku. Po postoju pojechali na 

Równicę, gdzie odbywały się koncer-
ty, występował finalista jednego z mu-
zycznych programów, zabawa trwała 
do białego rana. Na zakończenie dla naj-
bardziej wytrwałych śniadanie i jajeczni-
ca z trzystu jaj. Ta impreza trwa dłużej,  
a tylko kulminacją jest wjazd na Rów-
nicę, jedyny taki w Polsce. Przejazd jest 
profesjonalnie przygotowany, wszyscy 
uczestnicy zdyscyplinowani i tylko życzyć 
sobie od innych takiej kultury jazdy. Nikt 
się nie ściga, nikt nie wyprzedza, gdyż jest 
to przejazd paradny.

Na wzór wjazdu na Równicę inne miasta 
też zaczynają urządzać motocyklowe noc-
ne parady, co zawsze wygląda bardzo efek-
townie.                                   Wojsław Suchta 
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NOWY  REGULAMIN
28 sierpnia 2014 r. odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady 

prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina, który witał 
radnych, gości, a wśród nich radną powiatową Annę Suchanek.

BUDŻET
Radnym przedstawiono informację z realizacji tegorocznego 

budżetu miasta w pierwszym półroczu. Burmistrz Ireneusz Szarzec 
stwierdził, że sprawozdanie napawa optymizmem. Co najważniej-
sze osiągnięto 52% dochodu, a pod tym względem zazwyczaj to 
półrocze jest słabsze. Wydatki były niższe od planowanych, ale 
to już jest związane z terminami płatności, a jest ich zawsze wię-
cej w drugim półroczu, kiedy kończy się realizację zadań. Poza 
tym dochody i wydatki wykazują tendencje wzrostowe. Dochód  
w pierwszym półroczu jest o 3 mln. większy niż w roku poprzed-
nim i choć było to związane z pewnymi rozliczeniami unijnymi, to 
jednak dochód wzrósł. Burmistrz poinformował, że w pierwszym 
półroczu miasto nie korzystało z kredytu, a jest on zaplanowany  
w budżecie. Najważniejsze, że wynik finansowy jest dodatni, 
mamy nadwyżkę operacyjną, którą jest różnica między dochodami  
i wydatkami bieżącymi. Świadczy to o możliwościach finansowych 
miasta i dobrym stanie naszego budżetu. Zadłużenie systematycznie 
spada i wynosiło na koniec czerwca 11,9 mln zł i jest to poziom 
bezpieczny. Spłaty dokonywane są na bieżąco, miasto posiada płyn-
ność finansową. Chodzi o to, by budżet w tym roku doprowadzić 
do stanu pozwalającego zaciągać kredyty w najbliższych latach,  
w nowym okresie unijnego planowania. Z doświadczenia wiadomo, 
że korzystając ze środków unijnych często trzeba się posiłkować 
kredytami, tak by można było realizować inwestycje. Burmistrz 
podkreślił, że tegoroczny budżet jest realizowany w bezpiecznych 
granicach i nie powinien stwarzać problemów. 

Podjęto także uchwałę o zmianach w budżecie miasta. Dochody 
zwiększono o 9.296 zł, na co składają się ponadplanowe dochody 
Miejskiego Domu Pomocy Spokojnej Starości. Wydatki zwięk-
szono o 9.296 zł z przeznaczeniem na MDSS.

REGULAMIN  TARGOWISKA
Radni podjęli uchwałę o regulaminie targowiska miejskiego 

położonego przy ul. A. Brody. W regulaminie czytamy, że targ 
jest czynny z wyjątkiem świąt i niedziel od 1 maja do 30 września  
w godzinach 6-20 i od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 
6-18. Za dni targowe uważa się poniedziałki i piątki. Na targo-
wisko zakazane jest wprowadzanie psów i innych zwierząt do-
mowych, jeżdżenia rowerem, deskorolką, parkowania pojazdów 
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Punkt regulaminu 
mówiący o zakazie przebywania na targu osób pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających skłonił Józefa Gogółkę do 
pytania, czy ten zapis ponownie nie sprawi, że wojewoda uchwałę 
uchyli, tak jak to było w przypadku terenu rekreacyjnego przy 
bulwarach nad Wisłą. Przypomnijmy, że wojewoda zakwestio-
nował w tamtym regulaminie punkt o zakazie przebywania na 
terenie rekreacyjnym osób pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. Szeroko o tej sprawie informowały media. Bur-

mistrz odpowiadał, że co do terenu rekreacyjnego i uchylenia 
uchwały przez wojewodę, postępowanie nie zostało rozstrzygnię-
te, więc dopiero się okaże czy można dokonywać takich zapisów  
w miejskich regulaminach.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przyjęto Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń  

w latach 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. W infor-
macji przedstawionej radnym zaznaczono, że Rada Miasta ma 
obowiązek uchwalić program, w którym dokonuje się analizy 
oddziaływania na środowisko poszczególnych celów i kierun-
ków działań przewidzianych do realizacji na terenie Ustronia. 
Zaznaczono też, że ocena stanu środowiska pozwoliła wskazać 
następujące cele  środowiskowe:

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
2. Poprawa jakości środowiska oraz zrównoważone wykorzy-

stanie materiałów wody i energii.
3. Edukacja ekologiczna i poprawa bezpieczeństwa ekolo-

gicznego.
INNE  UCHWAŁY

Podczas sesji podjęto także uchwały m.in.:
- o inkasentach,
- o sprzedaży i zamianie nieruchomości,
- o zmianie uchwały o Aglomeracji Ustroń,
- o regulaminie odprowadzanie ścieków,
- o zasadach wynajmowania mieszkań,
W związku z odwołaniem Ryszarda Wąsika z funkcji dyrekto-

ra Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego radni 
podjęli uchwalę o wyłączaniu go ze składu stałej Komisji Uzdro-
wiskowej. W jego miejsce powołano Lecha Wędrychowicza.

                                                                       Wojsław Suchta

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, 
e-mail: dea2@op.pl. Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska są na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

PRZYGARNIJ  
zw ierzaka!

Negri
Kotka trafiła do nas z Cieszyna, została znaleziona na jednym  
z cieszyńskich osiedli, gdzie błąkała się i szukała jedzenia. Jest udo-
mowiona, oswojona, ufna i przyjacielska, nie boi się psów, toleruje 
inne koty. Kotka nie ma jednego oka, nie znamy jej przeszłości i nie 
wiemy w jaki sposób je straciła. Negri ma około 5 lat, jest zdrowa, 
odrobaczona i wysterylizowana. To spokojna i grzeczna kotka, nauczo-
na czystości, korzysta z kuwety. Bardzo potrzebuje nowego dobrego 
domu. W sprawie adopcji można kontaktować się pod numerami 
telefonów: 782 717771, 782 247 435.

Od 8 do 10 września odbywać się będą wykłady, konferencje, 
koncerty, warsztaty, a nawet gra uliczna śladami prof. Szczepań-
skiego. Wszystko w ramach I Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych 
i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. 

Na wspólnej otwartej sesji w 2013 roku Rada Powiatu Cieszyń-
skiego i Rada Miasta Ustroń –– przyjęły oświadczenia, że „realizu-
jąc marzenie prof. Jana Szczepańskiego zawarte w Dziennikach z lat 
1933-1945, a także dla uczczenia jego pamięci” popierają inicjatywę 
powołania Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych. 
Stwierdzono też, iż „zadaniem szkoły będzie upowszechnianie spuś-
cizny intelektualnej profesora, wielkiego uczonego pochodzącego 
z Ziemi Cieszyńskiej”. W organizację szkoły włączyły się uczelnie 
wyższe, samorządy, stowarzyszenia. Dzięki nim przez kilka dni  
w Cieszynie i Ustroniu będzie można spotkać wybitnych naukow-
ców ze Śląska, ziemi cieszyńskiej i Zaolzia. Szczegółowe infor-
macje na http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl.

I  LETNIA  SZKOŁA  NAUK  
FILOZOFICZNYCH I  SPOŁECZNYCH
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PUH „RAJGRASS”
Usługi wulkanizacyjne:
- naprawa opon na zimno i gorąco
- sprzedaż opon nowych i używanych 
  sam. osobowych, 
  maszyn budowlanych  i motocykli
- naprawa dętek, wgrzewanie zaworów

Wynajem:
- Zagęszczarki  100 kg 150 kg 350 kg
- Skoczek         65 kg
- Młot kująco wiercący
- Kultywator ogrodowy

Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego: 
buk, jesion, olcha, wiąz, świerk, brzoza

Ustroń, ul. Katowicka 116, tel. 508 589 342
Plac BudRóż-uJESZCZE  O  DNIU  LUDZI  

STARSZYCH
W artykule relacjonującym przebieg V Międzynarodowego 

Dnia Osób Starszych, opublikowanym w GU Nr 35 z dnia 
28.08.2014 r., zupełnie pominięto bardzo ważny szczegół, którego 
nikt z organizatorów nie przekazał red. Wojsławowi Suchcie,  
a mianowicie uczestnictwo w imprezie byłego naczelnika miasta 
Ustronia w latach 1964-1982, Włodzimierza Gołkowskiego, 
obecnego pensjonariusza Domu Spokojnej Starości przy ul. 
Mickiewicza w Cieszynie. Fakt ten tym bardziej należało za-
mieścić, wręcz podkreślić, gdyż aktualnie urzędujący burmistrz,  
Ireneusz Szarzec, otwierając uroczystość, złożył publicznie, na 
estradzie rynku, swojemu poprzednikowi najlepsze życzenia 
oraz wręczył, w formie obrazu, pamiątkową fotografię budynku 
Ratusza z lat 60-tych minionego wieku wraz z najnowszymi 
wydawnictwami, co uatrakcyjniło całość przebiegu święta osób 
starszych. Włodzimierz Gołkowski, niezrównany showman, 
jak to zawsze bywało, elokwentnymi słowami podziękował za 
to wyróżnienie podkreślając, że jest bardzo dumny ze swojego 
coraz piękniejszego miasta Ustronia i jego ciągłego rozwoju.  
A my jesteśmy dumni z naszego 88-letniego dziś Szefa, któremu 
życzymy dalszego dobrego zdrowia i tej bystrości umysłu, która 
nie zdarza się w tak zacnym wieku na co dzień.   Elżbieta Sikora

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informu-
je, że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2014/2015 
trwać będą do końca września w MDK „Prażakówka” przy ul. 
Daszyńskiego 28. Oferujemy naukę gry na następujących instru-
mentach: skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, flecie poprzecz-
nym, saksofonie, gitarze klasycznej, klarnecie, akordeonie - dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku, jak również zajęcia  
w formie indywidualnej oraz grupowe w przedszkolu muzycz-
nym dla dzieci w wieku 4-5 lat. Miesięczna opłata za lekcje wy-
nosi: 130 zł (4 x 45 min.), 150 zł (8 x 30 min. lub 4 x 60 min.).  
W cenie mieszczą się zajęcie teoretyczne (nieobowiązkowe). TKA 
zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, najniższe 
ceny spośród placówek o podobnym charakterze, komfortowe wa-
runki, a także możliwość wypożyczenia instrumentu. Szczegółowych 
informacji dot. zapisów udziela kierownik Ogniska Muzycznego – 
tel. kom. 501 057 750.                W imieniu TKA Elżbieta Sikora

ZAPISY  DO  OGNISKA  
MUZYCZNEGO

WAKACJE W TRESNEJ
Ciekawie zaplanowane wakacje przeżyły dzieci z ośrodka pro-

wadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”, który mieści się w budynku biblioteki przy 
rynku. W pierwszym miesiącu letniej laby bawiły się na zajęciach 
finansowanych przez WBK Bank Zachodni w ramach projektu 
„Półkolonie za jeden uśmiech”. 12 dzieci jeździło na wycieczki, 
bawiło się i zwiedzało. W programie znalazło się m.in.: studio 
filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, Dream Park w Ocha-
bach, baseny solankowe, kino, muzeum drukarstwa i militariów  
w Cieszynie oraz warsztaty plastyczne. W czasie ich trwania po-
wstały piękne prace, które ozdobią ściany ośrodka. Wielką frajdę 
sprawiła podopiecznym Ośrodka kolonia w Tresnej. Od 10 do 16 
sierpnia 30 dzieci wypoczywało nad Jeziorem Żywieckim i choć 
pogoda średnio dopisała, to opiekunowie robili wszystko, by wy-
jazd był udany. Pływano w basenie, intensywnie korzystano z hali 
sportowej, pracowano na zajęciach terapeutycznych. Uczestnicy 
kolonii chwalili warunki w ośrodku, a najbardziej podobała im się 
wycieczka do Inwałdu, do parku miniatur i wesołego miastecz-
ka. Gdy podopieczni odpoczywali, opiekunowie, którzy zostali  
w Ustroniu – pracowali i udało im się odmalować dwie sale. 

Dzieciom z ośrodka bardzo przydałaby się lodówka, bo nie 
ma już gdzie trzymać produktów potrzebnych do codzien-
nego przyrządzania posiłków. Pracownicy ośrodka zwraca-
ją się z prośbą o nieodpłatne przekazanie takiego urządze-
nia, które nie musi być nowe, ważne by było sprawne. (mn) Na wycieczce w Inwałdzie.                                       Fot. T. Targowski

W. Gołkowski z D. Koenig, E. Sikorą i W. Mider.        Fot. M. Tomica
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W sobotę 23 sierpnia w ramach Dni 
Ustronia odbył się wernisaż wystawy 
fotografii pt.: „Ewolucja kopalni Nieder-
berg w Neukirchen-Vluyn”. Zdjęcia nie 
tylko przyjechały z naszego najstarszego 
miasta partnerskiego, ale też go pokazują. 
Tym dokładniejszy to obraz, że rejestruje 
zmiany w wyglądzie, charakterze miasta, 
dokonujące się na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat. 

Z Wikipedii niewiele dowiemy się  
o Neukirchen-Vluyn, tyle tylko, że mia-
sto położone jest w Niemczech, w kraju 
związkowym Nadrenia Północna-West-
falia, w rejencji Düsseldorf, w powie-
cie Wesel. W 2010 roku liczyło 27.579 
mieszkańców. Napisano też, że odbywa się  
w nim wydobycie węgla, a powinien być 
użyty czas przeszły, bo N-V kiedyś było 
ważnym ośrodkiem górniczym. Wydo-
bycie węgla rozpoczęło się w roku 1917, 
a zakończyło w 2001. Na zdjęciach wy-
eksponowanych w ciekawych wnętrzach 

Nad historią kopalni zadumali się: Z. Białas, M. Szczotka, H. Lenssen, A. Piechocki i I. Sza-
rzec. Z jednej strony na sztalugach umieszczono stare fotografie, z drugiej - współczesne. 
Daje to obraz przemian partnerskiego miasta.                                                  Fot. K. Heczko

Wśród delegacji z miast partnerskich J. Szwarc.                                              Fot. K. Heczko

Galerii Rynek widać początki przemysłu, 
rozwój i rozbudowę kopalni aż w końcu 
jej zamknięcie. Nie jest to jednak historia 
bez happy endu, gdyż tereny pokopalniane 
zostały zagospodarowane i powstały na 
nich osiedla mieszkaniowe. 

O związkach Ustronia z Neukirchen-
-Vluyn mówił otwierający wystawę, An-
drzej Piechocki, prezes Towarzystwa 
Kontaktów Zagranicznych, a następnie 
oddał głos burmistrzowi partnerskiego 
miasta, Haraldowi Lenssenowi, który 
obiecał, że na pewno będzie mówił mniej 
niż półtorej godziny. Ten żart i całą wy-
powiedź burmistrza tłumaczyli Zygmunt 
Białas i Piotr Zwias. Nie byli jedyni. 
Zobaczyć wystawę przyjechała delegacja  
z Hajdunanas z sekretarzem miasta Kis-
sem Imre oraz delegacja z Ujbudy XI 
dzielnicy Budapesztu z członkiem Rady 
Miejskiej Miasta Hajdunanas Badai Mi-
klosem i gościom trzeba było tłumaczyć 
na węgierski. Tego popołudnia w galerii 

rozbrzmiewały trzy języki należące do 
różnych grup, a nawet rodzin językowych. 

Wypowiedzi młodego burmistrza N-V 
słuchano z zainteresowaniem, bo temat 
zagospodarowywania terenów poprze-
mysłowych jest aktualny także w Polsce. 
O rzut beretem od Ustronia leży Czarny 
Śląsk, którego kondycja wpływa na ko-
niunkturę w naszym mieście. H. Lansen 
powiedział między innymi:
– Chciałem bardzo serdecznie podzię-
kować za niezwykle miłe przyjęcie całej 
naszej delegacji tu, w Ustroniu. Jestem 
wdzięczny też za to, że znalazło się bar-
dzo gościnne miejsce na prezentację 
naszego miasta, które przez ostatnie 100 
lat zależne było od węgla. Fotografie 
pokazują dzieje kopalni Niederberg,  
w której w szczytowym okresie pra-
cowało 4.000 osób. Na początku XIX 
wieku, kiedy powstała kopalnia, w miej-
scowościach Neukirchen i Vluyn miesz-
kało tylko 10 rodzin. Ludzie zaczęli 
przyjeżdżać do pracy. Mimo że kopalnia 
wydobywała najlepszej jakości węgiel, 
ze względu na koszty, zdecydowano  
o jej zamknięciu. Pozostał po niej bardzo 
duży pokopalniany teren, leżący między 
dwoma miejscowościami Neukirchen 
i Vluyn. Wprawdzie połączonymi już 
administracyjnie, ale jakby podzielo-
nymi obszarem przemysłowym. Nie 
wszystkie budynki kopalni zostały zbu-
rzone. Pozostawiono szyb i kilka pieców,  
i w części zabudowań urządzony muzeum 
poświęcone kopalni. Ostatnie wydobycie 
miało miejsce w 2001 roku a potem przez 
10 lat szukano najlepszego rozwiązania 
i załatwiano sprawy formalne. Budowę 
osiedla domów jedno- i wielorodzinnych 
rozpoczęto w 2011 roku. W tej chwili 
funkcjonuje już normalnie 200 domów, 
docelowo ma ich być ponad 400, miasto 
zapewniło doprowadzenie wszystkich 
mediów. Powstaje nowa społeczność 
lokalna i można się spodziewać, że poja-
wią się sklepy, punkty usługowe, lokale, 
szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia. Jak 
wygląda teraz to miejsce, można obejrzeć 
na wystawionych zdjęciach.

Burmistrza Neukirchen-Vluyn pyta-
no, czy po zamknięciu kopalni wzrosło 
w mieście bezrobocie. Odpowiadał, że 
w niewielkim stopniu. Część górników 
odeszła na wcześniejszą emeryturę, część 
pracowała dalej w tym samym przed-
siębiorstwie węglowym, ale w innych 
miastach.                       Monika Niemiec 

400  NOWYCH  DOMÓW
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Czy to koniec dzieciństwa dla sześciolatków?                                                 Fot. M. Niemiec

WIĘCEJ  ODDZIAŁÓW
Dyrektor Grażyna Tekielak przywitała 

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 uczniów, rodziców, nauczycie-
li, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Ustroń Danutę Koenig i „przede 
wszystkim was, drodzy pierwszoklasiści, 
bo jesteście bohaterami dzisiejszego dnia” 
– zwróciła się do sześcio- i siedmiolatków, 
którzy po raz pierwszy przekroczyli próg 
szkoły jako uczniowie. 

Najmłodsi zazwyczaj są bohaterami  
i właśnie na nich skupia się uwaga mediów 
każdego września. W tym roku jednak 
szczególnie, bo ruszyła na dobre kolejna 
polska reforma oświatowa. Obowiązkowo 
do szkoły poszły dzieci urodzone w pierw-
szym półroczu roku 2008 i, jeszcze wedle 
dawnego systemu, rocznik 2007. Spo-
wodowało to większy tłok w pierwszych 
klasach. Na przykład w wymienionej już 
„dwójce” otworzono 4 oddziały, a nie jak 
w ostatnich latach 3. 

Również we wszystkich pozostałych ustroń-
skich placówkach do pierwszej klasy poszła 
większa liczba dzieci: w SP-1 – 69 (28 sześ-
ciolatków), w SP-2 – 81 (25), w SP-3 – 19 (7),  
w SP-5 – 16 (5), w SP-6 – 45 (10). Ogółem 
szkoły podstawowe w roku 2014/2015 będą 
liczyć: 276 uczniów – SP-1 (13 oddziałów), 
381 – SP-2 (18 oddziałów), 80 – SP-3 (6 
oddziałów), 80 – SP-5 (6 oddziałów) i 174 
– SP-6 (8 oddziałów). Do szkoły w Polanie 
należą też oddziały przedszkolne z 46 dzieć-
mi. W „szóstce” funkcjonuje jedna klasa 
integracyjna. We wszystkich ustrońskich 
podstawówkach uczyć się będzie 991 osób, 
w tym 230 uczniów klas pierwszych i 75 
sześciolatków. 

Jeśli chodzi o gimnazja, to niż demo-
graficzny daje się we znaki, ale do pierw-
szych klas poszło więcej uczniów niż  
w roku ubiegłym. W „jedynce” uczyć się 
będzie 239 młodych ludzi, w tym 93 osoby  
w czterech pierwszych klasach, w tym 
jednej integracyjnej. W sumie jest 10 od-
działów. O jeden mniej liczy „dwójka”, 
w której zapisanych jest 227 uczniów, w tym 
67 w trzech pierwszych klasach. Ustrońskie 
gimnazja liczą w sumie 466 uczniów, w tym 
160 pierwszaków. 

W naszym mieście funkcjonuje 6 pub-
licznych przedszkoli i oddziały przed-
szkolne w Szkole Podstawowej nr 3.  
W Przedszkolu nr 1 przy ul. Partyzantów 
mamy 67 dzieci w 3 grupach, w Przed-
szkolu nr 2 na ul. Daszyńskiego – 70 
dzieci w 3 grupach, w Przedszkolu nr 4  
w Hermanicach – 46 dzieci w 4 grupach,  
w Przedszkolu nr 5 w Lipowcu – 43 dzie-
ci w 2 grupach, w Przedszkolu nr 6 – 90 
dzieci w 4 grupach, jednej integracyjnej, 
w Przedszkolu nr 7 – 115 dzieci w 5 gru-
pach. Razem do przedszkoli uczęszcza 
431 dzieci i jeszcze 46 do oddziałów 
przedszkolnych w Polanie. 

Podczas wakacji w szkołach przeprowa-
dzono różne remonty i modernizacje, które 
planowali dyrektorzy w porozumieniu  
z samorządem i radami rodziców. Poważne 
prace inwestycyjne zostały wprowadzone 
do budżetu jeszcze w roku 2013 i są sukce-
sywnie realizowane. Działania koordynuje 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Ustroń. Poniżej informacja 
z tego wydziału o pracach inwestycyjnych 
realizowanych w obiektach oświatowych  
i wychowawczych w roku 2014. 

Szkoła Podstawowa nr 1 – termomoder-
nizacja. Przygotowano dokumentację bu-
dowlaną dla robót termomodernizacyjnych 
budynku szkoły. Koszt prac projektowych 
19.680,00 zł. 

Szkoła Podstawowa nr 2 - adaptacja 
pomieszczenia kotłowni na szatnie dla ucz-
niów. W br wykonywane są roboty wykoń-
czeniowe związane z adaptacją kotłowni 
na szatnie dla dzieci. Roboty zakończono 
14.08.2014 r. Koszt robót budowlanych  
z nadzorem 72.882,42 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 - budowa boi-
ska sportowego. Obecnie wykonywane 
są prace ziemne związane z drenażem  
i warstwami podbudowy pod boisko. Ter-
min umowny zakończenia robót 07.10.2014 
r. Przewidywany koszt robót budowlanych 
z nadzorem 587.746,42 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 – termomoder-
nizacja. Trwają prace budowlane związane 
z wymianą dachu nad budynkiem głów-
nym szkoły. Termin zakończenia robót 
06.09.2014 r. Przewidywany koszt robót 
budowlanych z nadzorem 299.389,73 zł.

Szkoła Podstawowa nr 6 – termomoder-
nizacja. Zakończono wymianę pozostałych 
okien i drzwi zewnętrznych w szkole. 
Koszt robót budowlanych z nadzorem 
57.930,54 zł.

Przedszkole nr 4 Ustroń Hermanice 
– termomodernizacja i przebudowa. Wy-
konywane są prace budowlane w zakresie 
ostatniego etapu przebudowy i termo-
modernizacji przedszkola. Zakończono 
roboty wewnętrzne w budynku przedszkola 
umożliwiające korzystanie z obiektu. Po-
zostały do wykonania roboty w piwnicach 
przedszkola, prace remontowe w budynku 
gospodarczym oraz zabudowa pochylni dla 
osób niepełnosprawnych przy głównym 
wejściu. Koszt robót wyniesie 313.384,58 
zł, szacunkowy termin zakończenia robót 
26.09.2014 r.

Przedszkole nr 7 Manhatan – termomo-
dernizacja. Przygotowano dokumentację 
budowlaną dla robót termomodernizacyj-
nych. Koszt prac projektowych 13.407,00 
zł. 

W placówkach oświatowych przepro-
wadzono częściową wymianę hydrantów 
wewnętrznych.                              (mn) 

W ustrońskich podstawówkach uczyć się będzie 991 dzieci.                         Fot. M. Niemiec
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POWODY  ODWOŁANIA
Przed ostatnią sesją Rady Miasta radni otrzymali list od 

Czesława Matuszyńskiego, odwołanego przez Radę Nadzorczą  
z funkcji prezesa spółki Kolei Linowej „Czantoria”, w której 
100% udziałów ma samorząd. Gazeta Ustrońska listu nie otrzy-
mała, więc nie wypada przytaczać jego treści. Nie jest to zarzut, 
a jedynie stwierdzenie faktu. Zapewne gdyby Cz. Matuszyński 
chciał list upublicznić, dałby go także do wiadomości naszej 
redakcji. Widocznie tak nie uznał, a my, zważywszy na bardzo 
dobrą długoletnią współpracę, powstrzymamy się od publikacji 
chociażby fragmentów.

Podczas sesji radny Artur Kluz zapytał, jak potraktować ten list  
i jak do niego ustosunkują się władze miasta. Przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina mówił, jest to list do radnych, 
czyli do każdego radnego z osobna, a nie do Rady Miasta, więc 
od radnych zależy, czy będą odpowiadać, czy też nie. Do sprawy 
odniósł się także burmistrz Ireneusz Szarzec mówiąc o sytuacji 
Kolei Linowej „Czantoria” oraz o powodach odwołania Cz. Ma-
tuszyńskiego. Burmistrz poinformował, że listu nie otrzymał, ale 
zważywszy jego wypowiedź, znał, chociażby pobieżnie, jego treść. 

Burmistrz I. Szarzec mówił o powołaniu na przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Tadeusza Dybka, co zapewne było w liście 
podnoszone jako zarzut. Sytuacja wyglądała tak, że na początku 
marca nieoczekiwanie rezygnację z funkcji przewodniczącego 
Rady Nadzorczej spółki KL „Czantoria” złożył Tadeusz Duda. 
Tymczasem do końca czerwca powinno odbyć się walne zgro-
madzenie spółki. RN przed walnym dokonuje oceny, kontroli, 
wydaje opinię. Bez przewodniczącego RN jest to niemożliwe. 
Czasu było mało, a chodziło o zatwierdzenie bilansu i uchwale-
nie absolutorium dla zarządu spółki. Na przewodniczącego RN 
został wybrany mający konieczne uprawnienia prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu Tadeusz Dybek, osoba 

tutaj znana. W SM „Zacisze mieszka prawie 3 tys. ludzi. Nie ma 
o nim negatywnych opinii, obdarzany jest zaufaniem, więc na 
pewno człowiek odpowiedni na funkcję przewodniczącego RN. 
Nie było to posunięcie planowane, lecz działania podejmowano 
z dnia na dzień, 

Burmistrz mówił też, że wszystko odbywało się w atmosfe-
rze śledztwa o sfałszowanie dokumentów. Pracownicy złożyli 
doniesienie do prokuratury, odpowiednie pismo wręczono bur-
mistrzowi. Na dodatek okazało się, że spółka nie ma pieniędzy 
na zobowiązania, wzięła pożyczkę z miasta, by mieć na wypłatę. 
Nie można było doprowadzić do sytuacji, że spółka wpadnie  
w poważne kłopoty, bo to najgorsze rozwiązanie.

Miał powstać program naprawczy, a burmistrz mówił, że go 
nie zobaczył. Były zalecenia, a taki program nie powstał i to też 
był powód odwołania. Na koniec roku 2013 spółka wykazała 460 
tys. zysku, tymczasem w kwietniu 2014 sytuacja wygląda tak, 
że wykorzystano 800.000 debetu w banku i 500.000 pożyczki  
z miasta. Burmistrz mówił, że nawet wziąwszy pod uwagę to, że 
nie było dobrej zimy, to koszty KL „Czantoria” oscylują około 
200 tys. zł miesięcznie łącznie z wynagrodzeniami. Tym samym 
ten zysk z końca roku 2013 był tylko na papierze. A sytuacja 
wyglądała tak, że jeszcze w maju spółka miała zaległe faktury 
do zapłacenia. To kolejny powód odwołania.

Dzisiejszy obraz spółki nie jest zdaniem I. Szarca, jak to 
określił, rewelacyjny, ale jest szansa na lepszy. Jeżeli znów nie 
będzie dobrej zimy, to KL „Czantoria” będzie funkcjonować 
na styku. Udało się odbudować 2 mln zł zaległości. Nie można 
funkcjonować tak, jak w dawnych latach na Czantorii miejskie 
Gospodarstwo Pomocnicze, gdy to brano kredyt z miasta na zimę, 
w lecie zbierano na spłatę tego kredytu, by znowu jesienią brać 
kolejny kredyt na zimę. 

Zdaniem burmistrza to wszystko złożyło się na bardzo niedobry 
obraz spółki KL „Czantoria”, a prezes pracował nad tym, ale 
nie dał rady.                                                       Wojsław Suchta

LISTY  DO  REDAKCJI
„W oczekiwaniu na przywódcę”

Długo zastanawialiśmy się czy powinniśmy odpisać na list 
Pana prezesa Czesława Matuszyńskiego do GU numer 29/2014. 
Jednak ostatni list Pana prezesa do Rady Miasta przekonał nas 
o tej konieczności.

Panie prezesie, jako załoga Kolei Linowej Czantoria chcemy 
podziękować za współpracę. Pana decyzje zapewne były najlep-
sze z Pańskiego punktu widzenia i najlepsze z możliwych jakie 
mógł Pan wtedy podjąć. My również jako zwarty zespół przez 
wiele lat działaliśmy profesjonalnie dla dobra ogółu i rozwoju  
w sposób właściwy dla tego typu działalności. Chroniliśmy nasz 
zakład w okresach burzowych, a kiedy wyszło słońce pracowaliśmy  
w pocie czoła by wypracować jak najwięcej dla wspólnego dobra.

Bardzo możliwe, że trudność w jednakowym, postrzeganiu 
tego właściwego zachowania polegała na tym, że przez ostatnie 
12 lat nie usłyszeliśmy od Pana co jest właściwe a co nie. Nigdy 
też żaden z nas nie otrzymał pochwały ani uznania za pomoc 
w zdemaskowaniu ważnych problemów i osób działających na 
niekorzyść firmy. Również z przykrością czytaliśmy w kolejnych 
numerach Gazety Ustrońskiej o Pana osobistych osiągnięciach 
dotyczących KL Czantoria... Czy jest Pan pewien, że obsługi-
wał Pan samodzielnie setki tysięcy turystów, wybudował kolej, 
opracował system naśnieżania? Prosimy o zauważenie, że przy 
tych przedsięwzięciach pracowało nas poza Panem ponad 
czterdziestu.

Pojawił się Pan kilkanaście lat temu na kolei jako zupełnie 
„świeża” osoba, nie powiązana wcześniej z turystyką i sportem. 
Traktowaliśmy Pana z szacunkiem, to od nas nauczył się Pan 
jak „odróżnić lance od armatki śnieżnej” i to dzięki wspólnym 
rozmowom i pracy zostały zrealizowane niezbędne plany inwe-
stycje na Czantorii. Kolej przynosi zysk Ustroniowi, Ustroniakom  
i nam pracownikom od ponad 40 lat. Prezes powinien prowa-
dzić, czuwać nad bezpieczeństwem i wskazywać kierunek swoim 

ludziom. Wydarzyło się jednak coś złego, brak wyraźnego celu, 
słaby przepływ informacji wewnątrz firmy i wyraźne odcięcie 
się zarządu od pracowników, już od kilku lat tworzyło bardzo 
złą atmosferę.

Z całym szacunkiem, mądry przywódca - prezydent Roosyelt 
powiedział kiedyś: „Jeśli miałbyś kopnąć w tyłek osobę odpowie-
dzialną za wszystkie swoje porażki i problemy jakie Cię spotkały, 
sam nie mógłbyś usiąść na nim przez miesiąc.”

Naszym listem chcielibyśmy doprowadzić do zakończenia 
Pana rozważań o przeszłości na łamach gazety i w listach do 
Rady Miasta. Nie trudno zauważyć, że zaczyna działać to jako 
platforma do załatwiania prywatnych i politycznych interesów 
które służyłyby tylko i wyłącznie panu prezesowi, a nie funda-
mentalnemu dobru KL Czantoria i Ustroniowi.

Niech ta zmiana prowadzi nas do mądrego rozwoju naszego 
wspólnego ustrońskiego przedsięwzięcia jakim jest KL Czan-
toria. Zmiana to siła napędowa obecnych czasów i jest zawsze 
początkiem czegoś nowego. Jesteśmy gotowi.

                                      Z poważaniem załoga KL Czantoria

Szanowna Redakcjo „Gazety Ustrońskiej”

Tak się składa, że ze względu na wiek, pewne niuanse zwią-
zane z przeczytanym tekstem „dochodzą” do mózgu z pewnym 
opóźnieniem.

Moje obiekcje dotyczą felietonu pana piszącego pod pseu-
donimem „Jerzy Bór” z nr. 33/1182, nie używając wiel-
kich kwantyfikatorów większość czytelników „GU”, wie  
o kogo „chodzi”. Otóż pan „Bór” zachwala obiady jadłodajni 
„Maja” - to dla mnie jest kryptoreklama! Sama konsumuję obia-
dy przygotowane przez inny obiekt gastronomiczny w Ustroniu, 
co bardzo sobie cenię głównie ze względu na mój stan zdrowia.

Bardzo proszę o dziennikarską dociekliwość, bo tego typu 
błędy są niezgodne z etyką tego zawodu - a mój stosunek do 
Gazety Ustrońskiej, a zwłaszcza redaktora naczelnego od lat są 
pozytywne.

Serdecznie pozdrawiam - wierna czytelniczka (od lat) 
                               Ilona Pattlock-Brandys (to nie pseudonim!)

*    *    *
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) kręcone włosy, 4) element skoczni 
narciarskiej, 6) instrument pasterski, 8) ekstra miejsce  
w teatrze, 9) matka chrzestna, 10) miasto belgijskie,  
11) pies z kreskówki Disneya, 12) ze strachu na plecach, 
13) atrybut rycerza, 14) pieni się w szklance, 15) rzeka  
w powieści E. Orzeszkowej, 16) krawieckie ściegi,  
17) wyspa jak wulkan gorąca, 18) golizna na płótnie,  
19) grubasy na macie, 20) część kościoła.
PIONOWO: 1) nadużywa medykamentów, 2) składnik 
produktu, 3) zwisają z dachu, 4) zielony wybieg dla krasuli, 
5) zasłona bokserska, 6) na pastwisku się pasie, 7) dział 
językoznawstwa, 11) miasto greckie, 13) pełna zakupów.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 12 września.

 
Rozwiązanie Krzyżówki nr 34

W  DOŻYNKOWYM  KOROWODZIE
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Kobieta w ramio-

nach Stwórcy”, ufundowaną przez ustrońskie wydawni-
ctwo Koinonia otrzymuje Wincenty Janus z Ustronia, ul. 
Porzeczkowa. Zapraszamy do redakcji. 

Ewa Nowak „Niewzruszenie”
Niewzruszenie to jedenasta już książka z tzw. serii „miętowej” Ewy 

Nowak. Jednak zarówno wątki jak i problemy poruszane w tej powieści 
rozwijają się nietypowo. Głównymi nastoletnimi bohaterami powieści 
są Marianna i Lew Henselowie – rodzeństwo borykające się oczywiście 
z problemami sercowymi, które tym razem są jednak dość specyficzne. 
Czy uczucie jest w jakimś stopniu kwestią wyboru czy też zupełnie nie 
zależy od naszej świadomej woli? Czy wśród współczesnej młodzieży 
istnieją bariery mentalne, jeśli chodzi o tak zwane „chodzenie”, a jeśli 
tak, to na czym mogą polegać te dzisiejsze „mezalianse”? Na ile zo-
bowiązująca jest młodzieńcza deklaracja uczucia do grobowej deski? 
Wszystkie te pytania są głównym tematem powieści.

„Nowe przygody Bolka i Lolka: urodziny”
Przepis jest prosty: dwóch kultowych bohaterów, ulubieńców dzieci 

i rodziców, i plejada najwybitniejszych polskich pisarzy dla dzieci. 
Mnóstwo czytania i kolorowe bajkowe ilustracje. Bolek i Lolek lubią 
się dobrze bawić, ale ciągle wpadają w tarapaty. Internetowy kolega 
okazuje się hrabią Drakulą, w pobliskim domu pojawiają się duchy, a gra 
komputerowa zamienia się w pułapkę. Ich niesamowite przygody, ciągłe 
przekomarzanie się i nieskończona fantazja rozbawią dużych i małych. 
Nowe przygody Bolka i Lolka to idealny prezent dla wszystkich fanów 
Mikołajka i Jaśków.

BIBLIOTEKA   POLECA:

W książce „Kobieta w ramionach Stwórcy” autorka, Alina Wieja zaprasza w podróż do odkrywania źródła pociechy, siły i nadziei. Książka może pomóc w odbudowaniu 
własnej wartości, w uwolnieniu od zranień z przeszłości, w zdobywaniu nowej siły do pokonywania codziennych trudności. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

PRZEDŁUŻ SWOJE WAKACJE!
Wyloty z Katowic w super cenach.

JESIENNE WYCIECZKI OBJAZDOWE - autobusem i samolotem

EGZOTYKA 2014/2015  - ZIMA I SYLWESTER
Wczesna rezerwacja - najlepsze ceny

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE 
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ  MDK
• Taniec nowoczesny - Anna Darmstaedter  12 IX (piątek):

Zespół „KOLOR” (kl. I-IV SP) grupa początkująca godz. 15.00 
– sala 7
Zespół „ECHO” (kl. IV-VI SP) grupa zaawansowana – zamknięta  
godz. 15.30 – sala 7
Zespół „IMPULS” (kl. V-VI SP i I-III Gimnazja) grupa nieza-
awansowana  godz. 16.00 – sala 7    
Zespół „ABSURD” (VI SP i I-III Gimnazja) grupa zaawansowana  
godz. 16.00 – sala 7

• Taniec nowoczesny – Katarzyna Rymanowska  15 IX (po-
niedziałek):
Zespół „FANTAZJA” (kl. I-IV SP) grupa początkująca  godz. 
15.30 – sala 7

• Mażoretki – Katarzyna Rymanowska  16 IX (wtorek) :
Zespół „TĘCZA”  (6-letnie i kl. I-III SP) grupa początkująca  
godz. 15.00 – sala 7
Zespół „GRACJA”  (kl. IV-V SP) grupa średniozaawansowana  
godz. 15.30 – sala 7
Zespół „GEST”  (kl. VI SP i I-III Gimnazja) grupa zaawansowana  
godz. 15.30 – sala 7

• Break dance – Wojciech Twardzik
  17 IX (środa)  godz. 16.00 – sala 7

• Zajęcia wokalne – Patryk Sobek  
  15 IX (poniedziałek)  godz. 16.00 – sala 13

• Pracownia rękodzieła – Wanda Węglorz 
17 IX (środa)  godz. 15.00 – sala 10

• Pracownia plastyczna – Anna Urbaniak 
12 IX (piątek)  godz. 16.00 – sala 8

• Akrobatyka – Wanda Węglorz i Czesława Chlebek
Zespół „ARABESKA” 16 IX (wtorek)  godz. 15.00 sala gimna-
styczna SP 2

• Zespół wokalno-instrumentalny „Purple Sky”(gimnazjaliści  
 i starsi)  – Patryk Sobek 17 IX (środa)  godz. 17.00 – sala 2

NARODOWE  CZYTANIE  TRYLOGII 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na „Narodowe 

Czytanie” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Impreza odbędzie się 
w MDK „Prażakówka” (sala klubowa) 6 września o godz. 17.30. 
Spotkanie poprowadzi dr hab. Marek Rembierz. W programie: 
wykład na temat pisarza oraz fragmenty Trylogii w interpretacji 
Kuby Abrahamowicza (aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej) 
i Sary Jakobsen (słuchaczka Studium Teatralnego w Katowicach).

*    *    *
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i skrupulatni naukowcy zaobserwowali, że owocami z krzewów 
tego gatunku pożywia się ponad 20 gatunków ptaków. Ponadto 
kalina koralowa jest źródłem pokarmu – pod postacią kory, pędów, 
liści, owoców, pyłku i wydzielin z nektarników – dla co najmniej 
11 gatunków ssaków i blisko 20 gatunków owadów (oczywiście, 
różne gatunki korzystają z różnych pożytków płynących z kali-
ny). Owoce są również jadalne dla ludzi, jednak na ogół niezbyt 
cenione. Ich gorzki smak znika nie tylko po przemarznięciu, ale 
także np. przegotowaniu, nadają się wówczas na soki, kompoty, 
galaretki, bądź do kandyzowania. Zaznaczyć należy, że zjedzenie 
większej ilości owoców na surowo powoduje u dzieci zatrucia. 
Chociaż zwykle mają one raczej łagodny przebieg, to jednak 

ich objawy – mdłości, nud-
ności, wymioty, biegunka – 
do przyjemnych nie należą.  
W skrajnych przypadkach 
może dochodzić zaburzeń 
rytmu serca, duszności, za-
burzeń świadomości i mowy, 
utraty przytomności. Lepiej 
więc owoce kaliny omijać  
z daleka, zwłaszcza, że krzew 
ten ma szereg innych zalet  
i właściwości, z których mo-
żemy z powodzeniem korzy-
stać.

Kalina koralowa na natural-
nych stanowiskach jest spoty-
ka w prawie całej Europie (za 
wyjątkiem północnych krań-
ców), w zachodniej i środ-
kowej Azji oraz w północno-
-zachodniej Afryce. W Polsce 
jest to gatunek pospolity za 
wyjątkiem wyższych rejonów 
górskich. Rośnie w miejscach 
wilgotnych, na glebach świe-
żych, w lasach i zaroślach, 
zwłaszcza w łęgach i grądach, 
nad strumieniami i rzekami. 
Jest to krzew odporny na mróz 

i ocienienie, toleruje zasolenie gleby, dobrze znosi zanieczyszcze-
nie powietrza. Te cechy oraz szybki wzrost (roczne przyrosty mogą 
wynosić nawet do 40-50 cm), ale przede wszystkim efektowne 
kwiatostany, dekoracyjne i długo utrzymujące się owoce oraz 
piękne jesienne barwy liści, czynią z kaliny koralowej atrakcyjny 
krzew ozdobny, idealny do sadzenia w ogrodach i parkach. Warto 
jednak mieć na uwadze, że krzewy te posadzone np. w miejscach 
zbyt suchych, są bardzo podatne na szkodniki, choćby mszyce  
i różne owady, których gąsienice chętnie zjadają liście kalin.

Medycyna ludowa chętnie sięgała po herbatki i wywary z liści  
i kory kaliny koralowej, widząc w nich remedium na dolegliwości 
jelitowo-żołądkowe, skuteczny lek na tak różne schorzenia jak 
zapalenie gardła i robaczyca, który na dodatek wcierany w głowę 
miał powstrzymywać łysienie i zapewnić bujne i mocne włosy!  
Z pewnością wyciągi z kory mają właściwości przeciwskurczowe, 
uspokajające, przeciwbólowe i przeciwkrwotoczne, dlatego ka-
lina koralowa zwana bywa lekiem kobiecym, gdyż stosowano ją  
w przypadku wielu przypadłości i niedomogów kobiecych. 
Zanim jednak rzucimy się zrywać liście i owoce oraz obdzierać 
korę z krzewów kaliny pamiętajmy, że mimo rozpowszechnienia  
w Polsce jest to gatunek objęty ochroną, właśnie z uwagi na 
dawniej niekontrolowane pozyskiwanie z natury jako rośliny 
leczniczej.

Kalinę koralową znajdujemy jako roślinę wykorzystywaną  
w wielu mniej lub bardziej zapomnianych ludowych obrzędach, 
głównie związanych z weselami oraz z pogrzebami dziewcząt  
i ludzi młodych, gdyż jest uważana za symbol młodości i niewin-
ności. Do kaliny poeci porównywali dziewczyny, a „kalinowymi” 
cytatami tylko z Juliusza Słowackiego i Teofila Lenartowicza 
można by zapełnić bodaj cały numer Ustrońskiej. Ja w tym miej-
scu przytoczę natomiast mało znane przysłowie z kaliną w roli 
głównej – „Pan Bóg za glinę, ja za kalinę”, którym ponoć niegdyś 
wdowiec zwykł kwitować śmierć swej starej małżonki. „Swojsko” 
brzmi?                              Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 
 

 

Według różnych słowników języka polskiego, słowo „swojski” 
oznacza coś dobrze znanego lub podobnego do czegoś, co się 
dobrze zna, charakterystycznego dla jakiegoś kraju lub środowi-
ska, a czasem coś oswojonego lub domowego wyrobu. Dla mnie 
słowo wydaje się brzmieć sympatycznie i takie również wywołuje 
skojarzenia. Jeśli więc coś jest swojskie to znaczy, że jest bliskie, 
prawie że rodzinne, niewymyślne, proste i nie przekombinowane. 
I właśnie określenia  „swojski krzew” w odniesieniu do kaliny 
koralowej użyli Włodzimierz Seneta i Jakub Dolatowski, autorzy 
„Dendrologii” – jednego z podstawowych podręczników poświę-
conych drzewom i krzewom. Właśnie teraz, w drugiej połowie lata 
zaczynają pięknie czerwienieć owoce kaliny, warto więc chyba 
poznać trochę dokładniej ten 
krzew i przekonać się, czy 
rzeczywiście jest to roślina 
swojska, czyli dobrze znana, 
być może charakterystyczna 
dla naszego kraju, a może 
oswojona i udomowiona? 

Kalina koralowa to krzew 
niezbyt wysoki, zwykle nie 
przekraczający 4-5 m wyso-
kości, o stosunkowo luźnej i 
rozłożystej koronie, bardzo 
często z licznymi odrostami 
korzeniowymi. Koronę two-
rzą dość giętkie pędy, pokryte 
cienką, najpierw popielatą, 
a później brunatną i podłuż-
nie spękaną, jakby „poryso-
waną” korą. Na gałązkach z 
końcem kwietnia rozwijają 
się naprzeciwlegle osadzone 
liście o długości do 7-10 cm i 
szerokości do 8 cm. Liście te 
mają krótki ogonek, trzy kla-
py (bardzo rzadko pięć) oraz 
nieregularnie i „grubo” pił-
kowane brzegi – trochę przy-
pominające liście na przykład 
jawora. Z wierzchu są nagie i 
ciemnozielone, a jesienią przebarwiają się na kolor brunatno- lub 
szkarłatnopurpurowy, aby opaść w październiku bądź na najpóźniej 
początkiem listopada.

Wraz z liśćmi lub nieco tylko później (początkiem maja), na 
szczytach gałązek rozwijają białe kwiaty, zabrane w płaskie  
i okrągławe baldachy. Są to kwiaty dwojakiego rodzaju – na 
brzegach kwiatostanu są większe (do 2,5 cm średnicy), z płatkami 
korony o różnej wielkości i pozbawione słupków oraz pręcików. 
To kwiaty płonne – nie służą do rozmnażania, ale pełnią funkcję 
powabni, czyli ich zadaniem jest przywabianie owadów do mniej-
szych (ok. 0,5 cm średnicy) kwiatów płodnych, wypełniających 
środek kwiatostanu. Specjalnie wyhodowana dekoracyjna odmiana 
kaliny koralowej zwana buldeneż (z francuskiego boule de neige – 
śnieżna kula) ma kuliste, trochę podobne do hortensji kwiatostany  
z samych dużych kwiatów płonnych. Kwitnienie trwa do lipca,  
a muchówki licznie odwiedzające kwiaty kaliny, przyciąga przede 
wszystkim wielkość i barwa kwiatostanów i ich zapach, dla nas 
mało atrakcyjny, a wręcz często określany jako nieprzyjemny. Trud 
owadów-zapylaczy nagradzany jest m.in. wydzieliną licznych 
nektarników, które umiejscowione są na ogonkach liściowych,  
w postaci miseczek w pobliżu blaszki liściowej lub na nitkowa-
tych wyrostkach bliżej gałązek. Od sierpnia kwiatostany stają się 
owocostanami, a zamiast kwiatów rozwijają się kuliste owoce. Są 
niezbyt duże, ich długość nie przekracza 1 cm, ale czerwonym bądź 
szkarłatnoczerwonym kolorem przyciągają naszą i zwierząt uwagę. 
Owoce te mają lśniącą skórkę, a jeszcze lepiej opisuje je użyte we 
wspomnianej powyżej „Dendrologii” określenie „szkliste”.

Z owocami kaliny koralowej jest pewien kłopot. Można się 
spotkać z określeniem ich smaku jako słodko-cierpko-gorzki, gdyż 
zawierają m.in. sporo garbników i glikozydy. Mimo więc bardzo 
kłującej w oczy i kuszącej barwy, zwierzęta – głównie ptaki – ra-
czej niezbyt chętnie zjadają owoce kaliny, toteż zdobią one krzewy 
nawet przez całą zimę, aż do wiosny kolejnego roku. Gorzkawy 
smak znika jednak po przemrożeniu i zapewne dlatego uważni  

KALINA KORALOWA
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POMAGAŁ  SERWIS  
KAJETANOWICZA

Rajd Barum w Czechach to prawie na-
rodowe święto. Rozgrywana w okolicach 
Zlina impreza gromadzi tysiące kibiców 
bardzo popularnych u naszych południo-
wych sąsiadów sportów samochodowych. 
Poza tym, że są to mistrzostwa Czech, 
rajd jest też eliminacją mistrzostw Europy 
ERC. W tegorocznym rajdzie Barum roz-
grywanym w miniony weekend wystarto-
wali rajdowcy z naszego miasta: Kajetan 
Kajetanowicz na fordzie fiesta R5 oraz 
bracia Jarosław i Marcin Szejowie również 
na fordzie fiesta z tym, że R2.

Nasi rajdowcy zaczynają ostrożnie. Po 
pierwszym odcinku załoga K. Kajetano-
wicz i Jarosław Baran jest na 13 miejscu, 
bracia Szejowie na 54. Następnie jadą 
coraz szybciej i dzień kończą odpowiednio 
na 4 i 35 miejscu.

Decyzje, jakie K. Kajetanowicz po-
dejmował w trakcie długiego dnia, były 
ryzykowne, ale przyniosły oczekiwany 
efekt. Aktualny Mistrz Polski, debiutując 
w Rajdzie Barum, zbierał doświadczenie 
na każdym kilometrze wszystkich 8 so-
botnich oesów i natychmiast wprowadzał 
niezbędne zmiany.
– Jesteśmy zadowoleni - mówił po pierw-
szym dniu K. Kajetanowicz. - To niesa-
mowite, walka z najlepszymi kierowcami 
- a w tym roku obsada jest wyjątkowa 
- to widowisko bardzo emocjonujące dla 
kibiców. Jest ich tu mnóstwo. To wielkie 
święto w Czechach, ale także z Polski 
przyjechało tyle ludzi, że aż trudno mi  
w to uwierzyć. Fantastyczny doping, który 
oczywiście trochę zobowiązuje. Robimy 
swoje, staramy się nie dekoncentrować, 
ale ich obecność naprawdę nam pomaga. 
Dziękuję, że przejechaliście tyle kilome-
trów, aby kibicować. Za nami trudny, ale 
fantastyczny dzień, bardzo dużo się dziś 

nauczyłem, ale wiem też, że cały czas 
możemy zrobić jeszcze więcej i nadal 
się poprawiać. Sporo dziś zmieniliśmy 
w samochodzie, nawet wymieniliśmy 
skrzynię biegów i to przyniosło pozytywne 
efekty. Pierwsza piątka przed rajdem była 
w sferze marzeń, dziś jest realna, choć to 
dopiero połowa rajdu. Mam nadzieję, że 
jutro dostarczymy kibicom jeszcze wiele 
emocji.

Drugiego dnia nasi rajdowcy nadal 
jadą bardzo pewnie, utrzymują swoje 

dobre miejsca, choć na ostatnim odcinku  
K. Kajetanowicz spada na 6 miejsce, 
natomiast bracia Szejowie awansują na 
28 i 7 w swojej klasie RC4.
– Dla nas rajd bardzo trudny, a w na-
szej klasie stratowało 37 samochodów 
- mówi M. Szeja. - Nasze auto nawet  
w klasie nie było konkurencyjne, załogi też  
z większym doświadczeniem międzyna-
rodowym. Wszystko dla nas nowe. Były 
sytuacje podbramkowe, ale wybronili-
śmy się. Pierwszego dnia dwukrotnie 
urwaliśmy lusterko, bo staraliśmy się 
wykorzystywać całą szerokość drogi  
i dwa razy zahaczyliśmy o drzewo. Jecha-
liśmy na styk. Zresztą drugiego dnia też 
przetarliśmy lusterko i przedni zderzak 
potrącając szykanę na ostatnim odcinku. 
Przede wszystkim chcieliśmy dowieźć 
auto w całości przed Rajdem Wisły. Dla 
naszego serwisu też nie wszystko było 
proste, bo regulaminy są skomplikowa-
ne, wytyczne dotyczące opon. Każda 
opona ma kod kreskowy i przed każdym 
odcinkiem kody są sprawdzane. W raj-
dzie można zużyć tylko 16 opon. Nasz 
serwis sąsiadował z serwisem Kajta, 
i jego zespół nam pomagał, doradzał. 
Mogliśmy pytać, poradzić się. Od nich 
mieliśmy wskazówki dotyczące pogody, 
warunków na trasie. To też pozwalało się 
pewniej czuć. Masę kibiców na trasie,  
w tym ze Śląska Cieszyńskiego. W cze-
skiej telewizji podano, ze rajd obserwo-
wało 200.000 kibiców.

                                  Wojsław Suchta

W najbliższy weekend 6 i 7 września 
rozegrany zostanie 60. Rajd Wisły. W so-
botę odcinki specjalne: Lipowiec, Ochaby 
i Zamarski, w niedzielę: Kiczora, Lipowa  
i Koniaków. W Lipowcu kierowcy będą się 
ścigać dwukrotnie o godz. 10.15 i 14.40. 
Dominykas Butvilas i Kamil Heller pojadą 
z nr. 7, bracia Szejowie z nr. 25.

Kajetanowicz na trasie.                                             

Bracia Szejowie w serwisie.                                                                              Fot. G. Rybarski

*    *    *
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3 września w Prażakówce odbyło się spotkanie z kandyda-
tem na senatora w wyborach uzupełniających prof. Ryszar-
dem Barcikiem: (...) – Z woli SLD dwa lata temu startowałem  
w wyborach do sejmiku samorządowego ze zmiennym szczęściem, 
bo nie wszedłem, gdyż na pierwszym miejscu był mój szef, rektor 
i odbieraliśmy sobie wzajemnie głosy. Może to kandydowanie 
z własnym szefem było niefortunne. (...) Liczę na to, że przez te 
parę miesięcy, przy moim charakterze, mojej upartości, pewne 
aspekty poruszę. Legitymacja senatora otwiera drzwi do pewnych 
urzędów, do urzędników, od których bardzo dużo zależy. (...) 
Może i dobrze, że nie zapisałem się do SLD. Na dzisiejszy czas, 
przy tak niskim poparciu dla SLD, jeżeli coś będzie wbrew moim 
lewicowym przekonaniom, czy wbrew regionowi, będę mógł to 
wprost powiedzieć Janikowi czy Oleksemu.

28 sierpnia w Hermanicach koło sklepu PSS „Społem” tak 
zwanego „blaszaka”, wyciętych zostało 8 sosen czarnych (...). 
Kiedy przy ul. Skoczowskiej drzewa i krzewy zostały już wycięte, 
a drewno zabrane, mieszkańcy powiadomili o tym urzędników. 
Ci na miejscu sprawdzili, co się stało. O wycięte drzewa pyta-
no przede wszystkim w pobliskim sklepie i piekarni, ponieważ 
rosły one na terenie należącym do PSS. Tak o tej sprawie mówi 
prezes „Społem” Jan Stoszek: – O zdarzeniu dowiedziałem się 
27 sierpnia od pracowników Wydziału Ochrony Środowiska  
i razem z nimi udałem się na miejsce. Z notatki informującej urząd  
o wycięciu wynikało, że polecenie wydała kierowniczka piekar-
ni albo sklepu. Przeprowadziłem rozmowę z paniami i z całą 
stanowczością stwierdzam, że ani ja, ani żadna z kierowniczek, 
także żaden z innych pracowników, bo z nimi tez rozmawiałem, 
nie wydali takiej decyzji. Istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś 
nam te drzewa wyciął.

Lek. med. Franciszek Małysz, dyrektor Cieszyńskiego Pogoto-
wia Ratunkowego: – Pacjent na przykład z Istebnej wzywa karetkę 
dopiero wtedy, gdy jest to bezwzględnie potrzebne. Góralom do 
głowy by nie przyszło, żeby wzywać lekarza do skaleczonego 
palca, bólów kręgosłupa, temperatury, biegunki. (...) Nasza ocena 
turystów nie może być pozytywna. Są to najczęściej mieszkańcy 
dużych miast i zachowują się według wyżej przedstawionej zasady. 
Mamy do czynienia z wieloma nietrzeźwymi osobami, które obra-
żają pracowników zespołów wyjazdowych, a nawet oskarżają, 
że są pod wpływem alkoholu. Byłem zmuszony przeprowadzać 
badania pracowników, ale w każdym przypadku lekarze, kierowcy 
byli trzeźwi, a pijani, ludzie wzywający karetkę.     Wybrała: (mn)

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

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

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

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

PROFESJONALNE PRANIE 
dywanów, odzieży - pralnia che-
miczna. Przyjęcia - sklep "Wszyst-
ko dla dzieci", ul. Cieszyńska 
(koło PKO). 660-546-764. OB-
NIŻKA CEN TOWARÓW!!!

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

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

Malowanie dachów itp, pokrycia 
papami termozgrzewalnymi. 505-
168-217.

Wynajmę na dłuższy okres kom-
fortowe pokoje z łazienkami  
w spokojnej części Ustronia. Osob-
ne wejście, kuchnia, wifi, parking, 
ogród, grill. 731-986-246.

Pomoc drogowa 24h, transport 
aut, maszyn rolniczych. 511-059-
030.

Autokasacja, wydajemy zaświad-
czenia,  płacimy, odbieramy  
z domu. 511-059-030.

Wynajmę pokój młodemu małżeń-
stwu. 660-322-672.

Do wynajęcia mieszkanie 60m2. 
603-117-553.

Sprzedam domek cempingowy ca-
łoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń 
Jelenica. 602-211-970.

Pokój do wynajecia dla studenta 
tel. 661-144-007. 

Sprzedam tanio agawę do ogrodu. 
694-175-795.

Tanie stołówki wracają do łask.                                            Fot. W. Suchta

dziesięć  lat  temu

www.ustron.pl

4.9      Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
5-6.9     Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
7-8.9     Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
9-10.9    Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
11-12.9  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58

4 IX     17.00   Wernisaż wystawy fotografii Kazimierza Heczki 
          pt. „Kotlina Panońska”, Muzeum Ustrońskie 
5 IX     17.00   Pierwsze spotkanie warsztatów haftu regionalne- 
          go, Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
6 IX     16.00   Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS 
          Skałka Żabnica, stadion Kuźni
6 IX     17.30   Wielkie Narodowe Czytanie Sienkiewicza, czyta: 
          Kuba Abrahamowicz (aktor Teatru Polskiego  
          w Bielsku-Białej), MDK „Prażakówka”
7 IX     10.00   Marszobieg na Czantorię. Start: Rynek
7 IX     11.00   Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS Rudnik, 
          stadion w Nierodzimiu 
13 IX  16.00  Rodzinny piknik w rytmie Disco, koncert cha- 
          rytatywny, w programie: animacje sceniczne dla 
           dzieci, koncert Gwiazdy Wieczoru: Tomka Nie- 
          cika, amfiteatr
13 IX   17.00   Spotkanie z dr hab. Markiem Rembierzem, Mu- 
          zeum Zbiory Marii Skalickiej

*    *    *

*    *    *U W A G A !
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 

napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia trzeciej  raty za 
posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin płatności trzeciej raty upływa 30 września 2014r. 
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń 
(parter) lub przelewem na konto bankowe: ING BANK 
ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 0001 0102 
5211
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FELIETON
W kręgu filozoficznej 

refleksji (182)

FELIETON

Przedjesień

Tak sobie myślę

Doroczne Dni Ustronia obchodzone są 
pod koniec sierpnia i są zakończeniem 
sezonu letniego. Co prawda, zgodnie  
z kalendarzem lato zakończy się 21 wrześ-
nia, a więc mamy jeszcze przed sobą trzy 
tygodnie lata. Jednak faktycznie mamy 
coraz wyraźniejsze poczucie, że lato się 
kończy, a może nawet już się skończyło. 
Dni stają się coraz krótsze, a noce coraz 

dłuższe i chłodniejsze. Słońce nie grzeje 
już tak jak to było w upalne letnie dni. 
Bociany odleciały do ciepłych krajów. 
Kończą się wakacje i urlopy. Nasze mia-
sto opuszczają wczasowicze, którzy tu 
spędzali swoje urlopy. Do domów wracają 
Ustroniacy, którzy swoje urlopy spędzali 
poza domem. Dzieci i młodzież wracają 
do szkół, a dorośli do swoich miejsc pracy. 
Rozpoczyna się kolejny rok nauki i pracy. 
Kończą się imprezy plenerowe i zaczną 
się imprezy w zamkniętych pomiesz-
czeniach. Może jeszcze lato przypomni 
się słonecznymi dniami, ale będą to już 
jego ostatnie podrygi. Trzeba przygoto-
wywać się na nadejście jesieni, a więc 
chłodniejszej części roku. Póki co mamy 
okres przejściowy między latem i jesienią. 
Nie mamy dla niego specjalnej nazwy. 
Proponuję, aby tak jak czas między zimą 
a wiosną nazywamy przedwiośniem, tak 
ten czas miedzy latem i jesienią nazwać 
przedjesienną.

To jest czas stopniowego wchodzenia  
w dni, które określone zostają przez 
plany obowiązkowych zajęć, godzi-
ny pracy w dni robocze i odpoczynku  
w dni wolne. Kolejne dni będą podobne 
do siebie jak dwie krople wody. I niewiele 
będzie w nich miejsca na dodatkowe 
inicjatywy. Pewnie znowu wiele osób 
będzie narzekać na brak czasu dla siebie. 
Jest jednak nadzieja na pogodne dni  
i na to, że przyjdą dni słonecznej, złotej 
jesieni. Niestety, do następnej wiosny  
i następnego lata przyjdzie czekać przez 
kolejne miesiące. Póki co trzeba się przy-
zwyczajać do codziennych zajęć i obo-
wiązków i przygotowywać się do tego, 
co przyniosą następne miesiące; jesieni  
i zimy. Starajmy się przy tym znajdować 
pozytywne strony w tych dniach, które 
nadejdą, abyśmy zachowali radość życia 
i optymizm i spokojnie znosili różne  
niedogodności i dolegliwości.

                                             Jerzy Bór

1. Bywają cenne ludzkie zamysły, które 
po wielu latach docierają do wiadomości 
innych osób i zarazem – co ważne –  
z dużą mocą inspirują wówczas kolejne 
już pokolenia do urzeczywistniania tych 
zamysłów. Tak zdarzyło się z ideą „wolnej 
szkoły nauk filozoficznych i społecz-
nych w Ustroniu”. Ta szkoła była jednym  
z marzeń Jana Szczepańskiego (1913-
2004), które snuł w styczniu 1940 r.  
w bardzo trudnym również dla niego cza-
sie drugiej wojny światowej i hitlerowskiej 
okupacji. „Wolna szkoła”, a nawet samo 
marzenia o tej szkole, miały być formą 
przeciwstawienia się zniewoleniu czasu 
wojny i okupacji, które zdawało się total-
nym zniewoleniem, obejmującym także 
edukację i naukę. „Wolna szkoła” była 
marzeniem wyrażonym i ukrytym w za-
piskach z dzienników J. Szczepańskiego, 
które pozostawały w rękopisie w domo-
wym archiwum. Gdy jednak „Dzienniki 
z lat 1933-1945” i „Dzienniki z lat 1945-
1968” zostały opublikowane, to z zaanga-
żowaniem podjęto inicjatywę – stosownie 
do aktualnych okoliczności – realizacji za-
mysłu „wolnej szkoły nauk filozoficznych 
i społecznych”.  Ideę tej szkoły z zapisków 
J. Szczepańskiego wydobył oraz skutecz-
nie upowszechnił w środowisku lokalnym 
i akademickim prof. Daniel Kadłubiec. Za 
te zasługi został on Honorowym Rektorem 
Szkoły, której nadano nazwę Letniej Szko-
ły Nauk Filozoficznych i Społecznych. 

2. Aby inicjatywa utworzenia Letniej 
Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych 
zyskała odpowiednie społeczne znacze-
nie, Rada Powiatu Cieszyńskiego i Rada 
Miasta Ustroń – na wspólnej sesji 11 X 
2013 r. – na wniosek prof. Kadłubca, 
przyjęły oświadczenia, że „realizując 
marzenie prof. Jana Szczepańskiego za-

warte w Dziennikach z lat 1933-1945,  
a także dla uczczenia jego pamięci” popie-
rają dążenia do powołania Letniej Szko-
ły Nauk Filozoficznych i Społecznych.  
O współpracę zwrócono się do środowiska 
akademickiego, z którym był związany 
prof. Szczepański, m.in. do Uniwersytetu 
Śląskiego – Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji w Cieszynie i Uniwersytetu 
Łódzkiego.

3. Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych  
i Społecznych będzie nosić imię prof. 
Jana Szczepańskiego, gdyż to on w swych 
„Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę 
powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako 
stałego i istotnego elementu życia kul-
turalnego na Śląsku Cieszyńskim: „Bę-
dziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy 
cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda 
nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno 
marzenie: wolną szkołę nauk filozoficz-
nych i społecznych w Ustroniu. Droga do 
realizacji tych marzeń jest jedna: Praca. 
A więc nietrudna”. Prof. Szczepańskiemu 
nie udało się urzeczywistnić marzenia  
z czasu okupacji o własnej „wolnej szkole 
nauk filozoficznych i społecznych”. Idea 
ta została obecnie odczytana jako dziedzi-
ctwo wymagające podjęcia. I aktualnym 
pozostało wskazanie: „Droga do realizacji 
tych marzeń jest jedna: Praca”. 

3.1. Aby bliżej zrozumieć sens jaki dla 
J. Szczepańskiego niosło słowo „praca” – 
jako wyraz etosu protestanckiego – warto 
przywołać jego rozważania o związku zie-
mi i pracy. „Ziemia to bezlitosny, twardy 
przymus, dyktujący rytm życia codzien-
nie, rok po roku rytm pór roku, w których 
ziemia stawiała swoje wymagania. Dzie-
cko wrastało w ten rytm jako naturalny”. 
Praca jawi się, jako podstawowa ludzka 
aktywność, która określa inne aktywno-
ści człowieka. Co więcej, wychowuje się 
przez pracę i do pracy, a bez wdrażania 
w rzetelną pracę wychowanie wydaje się 
wręcz niemożliwe.

3.2. Wraz ze słowem „praca” należy 
podkreślić słowo „wolna”, które określa 
sens tej szkoły. Jeśli nie będzie ona wol-
na, to nie będzie szkołą. Słowo „szkoła”  

w starożytnej grece to szczególnego ro-
dzaju czas wolny, wolny od codziennych 
zobowiązań i robót, wolny też od poli-
tycznych i ideologicznych wymuszeń, 
a zarazem to czas wolny do edukacji, 
uznanej za wartość szczególnie cenną  
i wymagającą troski. 

4. Pierwsza Letnia Szkoła Nauk Fi-
lozoficznych i Społecznych odbędzie 
się w dniach 8-11 września 2014 r.  
w Cieszynie i Ustroniu. Komitetowi na-
ukowemu przewodniczy prof. Kadłubiec, 
a pracami organizacyjnymi kieruje prof. 
Ewa Ogrodzka-Mazur. Aktywność na-
ukowa i oferta edukacyjna Szkoły będzie 
skierowana w kilku kierunkach. Praca 
naukowa w ramach Szkoły: seminaria, 
wykłady, publikacje, ma służyć anali-
zie i kontynuowaniu wątków obecnych  
w twórczości naukowej prof. Szczepań-
ski. Mistrzowie danych dziedzin nauki 
mają szkolić w naukowym rzemiośle 
doktorantów. Popularno-naukowa część 
Szkoły będzie adresowana do młodzieży 
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i na-
uczycieli oraz do studentów (w różnych 
formach, stosownie do grupy odbiorów),  
a także do słuchaczy uniwersytetu III 
wieku. Otwarcie Szkoły dokona się 8 IX 
w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Cie-
szynie. Wykład inauguracyjny o perspek-
tywach nauki polskiej wygłosi prof. Jerzy 
Buzek. Wśród wykładowców będą m.in.: 
prof. Jan Miodek, prof. Władysław Mar-
kiewicz, prof. Kadłubiec, prof. Wojciech 
Świątkiewicz, ks. prof. Józef Budniak, 
prof. Ewa Jurczyńska-McCluskey i prof. 
Dariusz Kubok. Dla młodzieży szkolnej  
i nauczycieli w Cieszynie i w Ustroniu od-
będą się wykłady, warsztaty i gra miejska 
„Szlakiem Prof. Jana Szczepańskiego”. 
Odbędzie się też Panel Samorządowy,  
w którym udział wezmą m.in.: Piotr Spyra 
(Wicewojewoda Śląski), Jerzy Nogow-
czyk (Starosta Cieszyński), Ireneusz Sza-
rzec (Burmistrz Ustronia). To tylko część 
z bogatego programu Letniej Szkoły,  
a szczegółowe informacje są na stronie: 
www.szkolaszczepanskiego.ustron.pl   
                                  Marek Rembierz  
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Historia się powtarza. P. Husar wchodzi na boisko i strzela gola.                           Fot. W. Suchta

W sobotę 30 sierpnia piłkarze Kuźni 
podejmowali rywali z Porąbki. Dla Kuźni 
zawsze był to niewygodny przeciwnik. 
Poprzedni mecz tych drużyn w Ustroniu 
zakończył się dwubramkowym zwycię-
stwem gości. Sobotni mecz rozpoczął się 
tymczasem bardzo dobrze dla Kuźni. Przy 
dośrodkowaniu w pole karne Zapory, jej 
bramkarz krzyczał do swoich obrońców: 
„Moja”. Okazało się jednak, że nie do 
końca, a z prezentu skorzystał Mateusz Za-
czek strzelając głową. Optyczną przewagę 
ma Zapora, ale nie potrafi tego zamienić 
na bramki. Zresztą w drugiej połowie też 
niezbyt często finalizują akcje strzałami na 
bramkę. Na straty piłki przez przeciwników 
czyha Kuźnia, a mając tak szybkiego za-
wodnika jak Adrian Sikora, można liczyć 
na kolejne bramki. Już na początku drugiej 
połowy A. Sikora nie wykorzystał sytua-
cji sam na sam z bramkarzem strzelając 
nieznacznie nad poprzeczką. W 54 min.  
w Kuźni zmiana i na boisko wchodzi Piotr 
Husar. Tym razem jednak trzeba było 
poczekać aż 26 minut na zdobycie przez 
niego gola. Pewnie strzelił po dokładnym 
podaniu M. Zaczka. W 88 min na boisko 
wchodzi kolejny zmiennik Piotr Ferfecki  
i też się pokazuje z jak najlepszej strony. Po 
jego bardzo dobrym dośrodkowaniu piłkę 
idealnie na głowę otrzymuje A. Sikora, 
ale niestety strzela w poprzeczkę. Mimo 
wszystko Kuźnia ma zmienników.

Trener Zapory Andrzej Jurczak: - Mimo 
porażki, z boku nie wyglądało to najgo-
rzej. Mogę tylko mieć pretensje o stratę 
pierwszej bramki po ewidentnym błędzie. 
Bramka padła z niczego. Piłka w pole 

karne, brak krycia, bramkarz źle ocenia 
sytuację i pada gol. Do przerwy próbowa-
liśmy przynajmniej zremisować, ale się 
nie udało. Po przerwie korekty, przejście 
na ustawienie 4-4-2 też nie przyniosło 
efektu, straciliśmy drugą bramkę, ale to 
efekt tego, że się odkryliśmy w końcówce. 
Zamiast my, to drużyna gospodarzy grała  
z kontry. Nie mam pretensji do chłopaków, 
ale też nie mogłem dziś skorzystać aż  
z sześciu zawodników, bo mają różne-
go rodzaju przypadłości. Obrona grała  
w eksperymentalnym składzie. Z pomocni-

ka zrobiłem obrońcę, bo nie miałem w tej 
linii trzech zawodników z podstawowego 
składu. Dla mnie nie był to ciekawy mecz. 
W porównaniu z tym w Skoczowie, dzisiaj 
był słabszy. Z drugiej strony w mojej druży-
nie dostali szansę pokazania się zmiennicy 
i jej nie wykorzystali.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Złamaliśmy złą passę meczów z Porąbką, 
która nam wybitnie nie leży. Myślę, że 
dziś pokonaliśmy przeciwnika ich własną 
bronią. Postawiliśmy twardo na defensy-
wę, liczyliśmy na kontry i gdybyśmy je 
wykorzystali, wynik mógłby być okazały. 
Cieszy zwycięstwo i zero straconych bra-
mek. Patrzymy w przód, a nasz stadion jak 
na razie pozostaje niezdobyty. Chłopakom 
dziękuję za walkę. Na pewno Porąbka 
to drużyna poukładana, stawiająca trud-
ne warunki przeciwnikom. Według mnie 
zaprezentowali się z bardzo dobrej stro-
ny. Nie bez przyczyny wygrali spotkanie  
z bardzo groźnym Beskidem Skoczów i to 
w Skoczowie. Na pewno ta drużyna od-
bierze jeszcze niejednemu przeciwnikowi 
punkty.                            Wojsław Suchta

Bramkarz gości po meczu.                                                                                  Fot. W. Suchta

ZMIENNICY 1 Wisła 4 12 24:2
2 Landek 4 12 13:4
3 Kuźnia 4 10 11:2
4 Dankowice 4 9 13:5
5 Skoczów 4 7 11:5
6 Czechowice 4 6 5:5
7 Cięcina 4 6 7:9
8 Żabnica 4 6 9:12
9 Porąbka 4 6 6:10
10 Pruchna 4 4 5:7
11 Cisiec 4 3 9:12
12 Koszarawa  4 3 7:10
13 Bestwina 4 3 4:7
14 Chybie 4 3 2:11
15 Cieszyn 4 2 5:17
16 Jaworze 4 1 3:15   

LIGA OKRĘGOWA

KS Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Porąbka 2:0 (1:0)


