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Jesień w pełni.

ZGODA BUDUJE
Rozmowa z radną Olgą Kisiałą

O Ustroniu mówi się, że to bogate miasto. Z drugiej strony
słyszmy, że ciągle brak pieniędzy. Jest pani przewodniczącą
Komisji Budżetu Rady Miasta, więc osobą kompetentną. Jaka
jest pani opinia na ten temat?
To tak jak w domu. Pieniędzy zawsze jest za mało i zawsze przydałoby się więcej. Staramy się tworzyć budżety, by były zrównoważone, by dla każdej dzielnicy w danym roku coś zrobić. Oczekiwania
mieszkańców, stowarzyszeń są bardzo duże, a musimy pamiętać
o tym, że mamy na utrzymaniu np. szkoły, przedszkola, co generuje
duże koszty. Widoczne inwestycje są pozytywnie odbierane, ale
to na nie brakuje pieniędzy. Podczas posiedzeń Komisji Budżetu
co roku analizowane są potrzeby z poszczególnych dzielnic i nie
ma szans, by je zrealizować w stu procentach. Staramy się działać
w ten sposób, by każda dzielnica była dostrzeżona i coś pozytywnego w niej się działo.
A nie lepiej w jednej-dwóch dzielnicach, ale szybko i z rozmachem?
Podejmujemy duże inwestycje, ale jest to proces złożony, począwszy od etapu projektowania. Zadania są wpisane w wieloletnią
(cd. na str. 2)
16 października 2014 r.			

Nakład: 1350 egzemplarzy

ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

WSPÓLNA AKCJA
Sprzątanie miało się odbyć końcem września, ale pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom. Za to 4 października dopisała,
było ciepło i słonecznie, i sprzątanie Polany i Jaszowca przebiegało
w sympatycznej, piknikowej atmosferze.
– Przyszło bardzo dużo dzieci, bo do naszej akcji włączyła się
Szkoła Podstawowa nr 3. Mieszkańcy też się przyłączyli, już po raz
drugi. W ubiegłym roku akcja się udała i już wiedzieli, o co chodzi
(cd. na str. 5)
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prognozę finansową miasta i dzielone na lata. Nie da się dużej
inwestycji, chociażby ze względu na wszystkie procedury, przeprowadzić w jednym roku.
Na dotacje oczekują stowarzyszenia. Czy zawsze są to wydatki
uzasadnione?
Z punktu widzenia stowarzyszeń, na pewno tak. Zresztą dajemy
pieniądze na określone zadania. Bardzo często słyszymy, że bardzo
mało dajemy na sport. Gdy jednak popatrzymy do budżetu miasta,
to co roku pieniędzy dla stowarzyszeń sportowych jest więcej. To
dosyć proste, gdyż dając pieniądze np. na drużynę młodzików, to
trudno nie dać potem na juniorów, a już jest kolejna drużyna młodzików. Następują awanse i to wszystko kosztuje.
W Lipowcu w minionej kadencji sporo zrobiono, ale na pewno
nie wszystko. Na co teraz czekają mieszkańcy tej dzielnicy?
Rzeczą budzącą kontrowersje jest chodnik na ul. Lipowskiej od
szkoły w górę, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo
naszych dzieci chodzących do szkoły. Jest to droga powiatowa,
grunty przy niej są prywatne i w chwili obecnej trudno problem
rozwiązać. Mamy też inwestycje ciągnące się latami, jak chociażby
ul. Spokojna, o remoncie której pierwsze wzmianki pojawiły się
czterdzieści lat temu. Palącym problemem jest kanalizacja, gdyż
nie obejmuje całej dzielnicy. Udało się zrobić w tym zakresie ul.
Leśną, teraz czeka ul. Bernadka i tereny do niej przyległe. Mam
nadzieję, że cały Lipowiec zostanie skanalizowany.
Lipowiec zawsze był dzielnicą o silnym poczuciu odrębności,
mieszkańcy podejmowali wiele inicjatyw. Obecnie jadąc przez
Lipowiec widzi się wiele domów, zamieszkują tu ludzie spoza
dzielnicy. Czy udaje się nadal tworzyć zintegrowaną wspólnotę?
Wszystko wokół się zmienia, ale gdy trzeba coś zrobić, coś się
dzieje, to lipowczanie potrafią pokazać, że są razem, bez waśni
i podziałów. Na co dzień mają różne zdania, ale gdy trzeba, potrafią

O. Kisiała.
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nowy radiowóz. Zakup auta
współfinansowały władze samorządowe z Istebnej i Wisły oraz Komenda Główna
Policji.

Wystartował rok akademicki
2014/2015 w Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie. Inauguracja odbyła się z udziałem
dziekanów i społeczności akademickiej Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji. Otwarto
nowe kierunki kształcenia.
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Policjanci z wiślańskiego komisariatu dostali niedawno
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Zespół Regionalny „Istebna” koncertował już m.in.
w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Jordanii, Algierii,
Chinach czy Mongolii. Teraz
ma okazję pokazania się w...
Australii. Trwa zbieranie złotówek na tę egzotyczną wyprawę.
Władze gminy Skoczów rozmawiają z PKP w sprawie
przekazania budynku dworca
kolejowego w centrum miasta. Plany dotyczą urządzenia

pokazać, że zgoda buduje i trzeba działać razem.
Ale zarządu osiedla nie udało się powołać.
Jedna osoba, która weszła w skład zarzadu nie była zameldowana
w naszym mieście, a ponownie zarządu nie udało się powołać.
Moja współpraca z radnym Tadeuszem Krystą jest na tyle dobra,
że jesteśmy do dyspozycji mieszkańców w każdej sytuacji.
Macie też kontakt poprzez prezesowanie. Pani w Kole Gospodyń
Wiejskich, Tadeusz Krysta w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Można powiedzieć, że on działa z panami, ja z kobietami. Moje
koło KGW jest jednym z największych w powiecie skupiając
ponad 120 pań. Mamy też młode dziewczyny, a zazwyczaj jest
tak, że przychodzą do nas, potem wychodzą za mąż, mają dzieci
i wiele obowiązków. Niektóre wyprowadzają się z Lipowca.
W ich miejsce przychodzą kolejne, uczą się szacunku dla starszych,
ale też codziennych rzeczy potrzebnych dziewczynom. Na pewno
z Tadeuszem Krystą mamy ułatwiony kontakt z mieszkańcami,
pomimo różnic, jako radni potrafimy wypracować wspólne wnioski. Jeśli staramy się coś dla Lipowca załatwić, to mówimy jednym
głosem, by przepchnąć inwestycje dla dzielnicy.
Pani zapewne jest łatwiej jako przewodniczącej?
Żeby coś przepchnąć muszę mieć większość w komisji przy opiniowaniu wniosku. Jest siedmiu członków komisji, więc nie jest to
proste, a przewodniczący ma jeden głos. Często trzeba przekonywać, a każdy chciałby coś zrobić dla swojego okręgu wyborczego.
Mówi się, że najpierw trzeba porządnie zrobić centrum miasta.
Uważam, że dzielnice oddalone od centrum, przez lata były
traktowane po macoszemu. Centrum zaczyna wyglądać pięknie,
dlatego teraz dzielnice powinny być dopieszczane, gdyż jak sam
pan zauważył, coraz więcej nowych domów w Lipowcu, ludzie nie
chcą mieszkać w centrum, chcą ciszy i spokoju.
Tymczasem ul. Bernadka, to łata na łacie.
Trzeba położyć taką nakładkę asfaltową jak na ul. Lipowskiej, ale
musimy poczekać, bo wcześniej będzie tam robiona kanalizacja.
Robienie teraz asfaltu byłoby bezsensowne.
Czy opłaca się utrzymywać szkołę w Lipowcu?
Zdecydowanie tak. Szkoła była tu od zawsze, a nasze dzieci nie są
gorsze. Dowóz dzieci do Ustronia to byłyby koszty miasta. Szkoła
funkcjonuje bardzo dobrze, jest dobrze doposażona.
Jednak koszt kształcenia jednego dziecka jest wyższy.
Kiedyś zostaliśmy włączeniu w strukturę miasta, przez co straciliśmy wyższą subwencję dla szkół wiejskich. Za to nie możemy
ponosić odpowiedzialności. Dla naszego środowiska szkoła jest
potrzebna, dzieci mają dobre warunki nauki. Przeniesienie dzieci
do Ustronia byłoby błędem. Widać to po tych, które chodzą do
gimnazjum w centrum. Nagle czują się anonimowi, dorośli, co
wcale nie jest dla nich dobre.
Po raz pierwszy kandydowała pani do Rady Miasta z własnego
komitetu wyborczego. Teraz idzie pani razem z Ustrońskim
Porozumieniem Samorządowym. Dlaczego?
Dwa razy startowałam z własnego komitetu wyborczego, ale już
w ubiegłych wyborach pod szyldem UPS. Przez te lata przekonałam
się, że ludzie z UPS są godni zaufania, a ich program jest spójny z
moimi oczekiwaniami. Stąd decyzja o starcie z tego ugrupowania.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
w obiekcie mieszkań komu- Grzegorz Wałga zdobył tytuł
mistrza świata w wyciskaniu
nalnych.
sztangi leżąc. Rywalizowano w
				
* * *
Drogi powiatowe w cieszyń- Austrii, gdzie zawodnik z Cieskim regionie mają długość szyna wycisnął ciężar 310 kg.
około 350 km. Blisko 122 km
* * *
stanowią drogi miejskie, któ- Ogólnopolski finał serii turre przebiegają przez Cieszyn, niejów World Golfers ChamUstroń, Wisłę, Skoczów i Stru- pionship był udany dla braci
Ligockich. Snowboardziści
mień.
znad Olzy odstawili letnią
* * *
Ponad 150 lat geolog Ludwik porą deski i oddali się grze
Zejszner dotarł do Skoczowa. w golfa. Cieszynianie startowa"To mała mieścina, nie odzna- li w grupie celebrytów. Michał
czająca się niczym innym, jak był pierwszy, Mateusz drugi.
tylko, że przy niej jest wiel- Zwycięstwo dało Michałowi
ki most na Wiśle, przez któ- prawo startu w Mistrzostwach
ry przejeżdża się z Galicji do Świata Amatorów, które odbęŚląska i Morawii" - zapisał. Od dą się na przełomie października i listopada w Durbanie. (nik)
tego czasu coś się zmieniło...
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Małgorzata Goryczka z Ustronia i Adam Kubica z Goleszowa
Renata Cieślar z Ustronia i Grzegorz Marianek z Ustronia
Daria Śliwka z Ustronia i Rafał Kurpios z Lesznej
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ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW USTROŃ GÓRNY
Zarząd Osiedla Ustroń Górny serdecznie zaprasza Mieszkańców na Zebranie Ogólne, które odbędzie się dnia 16 października
o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1.
SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ SZELONG
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza na spotkanie
z Małgorzatą Szelong - pracownikiem naukowym Książnicy
Cieszyńskiej nt. „Dawne księgarnie cieszyńskie”.
Książka na Śląsku Cieszyńskim była zawsze ważna. Zajmowali się nią z wielkim umiłowaniem zarówno ludzie światli i wykształceni, jak ksiądz Leopold Szersznik, jak i ludzie „prości” np. Jura Gajdzica z Cisownicy Małej. Również Maria Skalicka w swej działalności nawiązywała do
najpiękniejszych tradycji cieszyńskich bibliofilów, którzy
szerzyli kult książki polskiej na Śląsku Cieszyńskim, budząc
i utrwalając tym samym narodową tożsamość.
Spotkanie odbędzie się 18 października w sobotę, o godz. 17.00.

Sezon grzybowy raczej już za nami. Na zdjęciu tegoroczny rekordzista w ręku Janiny Łodyńskiej.
Fot. W. Suchta
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CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Labak		
lat 91			
ul. Bładnicka
Stefania Strach
lat 83			
ul. Lecznicza
Anna Matuszek
lat 53			
ul. Wczasowa
Emilia Cibor		
lat 53			
os. Centrum

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
7 X 2014 r.
Przed godz. 8 jedna z mam dowożących dzieci do SP-2 zaparkowała
samochód w taki sposób, że zatamowała ruch i spowodowała, że na
ul. Daszyńskiego w stronę Skoczowa zrobił się duży korek. Kobietę
ukarano mandatem w wys. 100 zł.
7 X 2014 r.
Również mandatem w wys. 100 zł
ukarano kierowcę samochodu dostawczego, który zaparkował przy
ul. 3 Maja, blokując cały chodnik.
Piesi musieli wchodzić na jezdnię.
8 X 2014 r.
Założono blokadę na koła samochodu, który zaparkowany był
na ul. Sanatoryjnej. Nie dość, że
w miejscu, w którym obowiązuje
zakaz zatrzymywania się, to jeszcze w taki sposób, że utrudniał
ruch innym samochodom. Kierowca – mieszkaniec Żor, który
wrócił po czterech godzinach,
i został ukarany mandatem w wys.
100 zł. Tłumaczył, że zabrakło mu
paliwa i musiał po nie iść na stację
benzynową.
8 X 2014 r.
Wizje lokalne z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miasta
na ul. Jelenica i Sanatoryjnej, m.in.
dotyczące szamba i wycinki drzew.
8 X 2014 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
Ma ul. Krętej był wygięty znak
ograniczający prędkość, na ul.
Leśnej również wygięty, na ul.
Lipowskiej pozostał znak po oznakowaniu remontu skrzyżowania
w Nierodzimiu i wskazywał, że
droga do Lipowca jest ślepa.

9 X 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
mieszkańca Lendzin za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym tj. na ławeczce przy ul.
Grażyńskiego.
10 X 2014 r.
Wizja lokalna z pracownikiem Wydziału Środowiska UM na ścieżce
rowerowej nad Wisłą. Przejechano
trasę od Obłaźca po Nierodzim,
sprawdzając stan ścieżki i miejsca,
gdzie trzeba przyciąć krzewy.
10 X 2014 r.
Interweniowano przy ul. Krzywej,
gdzie żywopłot wokół jednego z ogrodów zaczął przeszkadzać przechodniom i kierowcom.
W związku z tym, że na razie
nie można nakazać przycięcia
właścicielowi, przekazano sprawę
odpowiednim służbom.
10 X 2014 r.
Wizja lokalna z pracownikiem
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego UM.
Sprawdzano przepustowość zapór
rumoszowych, m.in. na ul. Tartacznej i w Jaszowcu.
11 X 2014 r.
Pracownik ochrony jednej z drogerii przy ul. 3 Maja zatrzymał
złodzieja, który próbował ukraść
dezodorant. Do czasu przyjazdu
policji strażnicy zabezpieczali
miejsce.
11 X 2014 r.
W Polanie za jednym z hoteli zabezpieczono studzienkę, która pozbawiona była pokrywy. Zgłoszono
sprawę odpowiednim służbom.
12 X 2014 r.
Interweniowano w sprawie bardzo
nietrzeźwego mężczyzny, który
leżał na ul. Grażyńskiego. Udało
się z nim porozumieć, wezwano rodziców i oni zabrali go do
domu. W poniedziałek przyszedł
na komendę SM i został ukarany
mandatem w wys. 100 zł. (mn)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15.10.2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu
uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Miasta Ustroń
Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od
16.10.2014 r. do 23.10.2014 r. odbędą się konsultacje
społeczne w w/w sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem forum dyskusyjnego na stronie
internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą
przedstawić swoje stanowisko odnośnie projektu uchwały.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Na zebranie Zarząd stawił się w komplecie: Wit Kozub, Mariusz Copija, Stanisław Kozieł,
Halina Kujawa, Jolanta Hazuka.
Fot. M. Niemiec

CZEKAMY NA ŚRODKI Z UNII

9 października odbyło się zebranie
mieszkańców Osiedla Nierodzim. Zwołał
je Zarząd, który stawił się w komplecie,
a obrady prowadziła przewodnicząca
Jolanta Hazuka. Przybyli zaproszeni goście z burmistrzem Ireneuszem Szarcem
i przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem Maliną. Z prawdziwą radością
powitano Andrzeja Siemińskiego, naczelnika Wydziału Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta.
Obecni byli również strażnicy miejscy –
Bogusław Puczek i Jakub Szczotka. Oni
pierwsi odpowiadali na pytania, bo musieli wracać do swoich obowiązków. Narzekano, że właściciele nic nie robią, gdy ich
psy załatwiają się na czyimś podjeździe
czy na chodniku, a powinni sprzątać po
swoich pupilach. Problem dotyczy nie
tylko Nierodzimia, a jego rozwiązaniem
może być tylko wzrost kultury, bo nie da
się ludzi non stop pilnować. Niepokornym
można pomóc zwracając uwagę lub zgłaszając sprawę Straży Miejskiej. Żeby jednak to ostatnie przyniosło skutek, trzeba
zostać świadkiem, gdyby sprawa znalazła
swój finał w sądzie. Tak może się zdarzyć,
gdy osoba, która nie posprzątała po psie,

Przed zebraniem rozmowy w kuluarach.
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odmówi przyjęcia mandatu. Miasto musi
też pokryć koszty założenia sprawy.
Zebranie, które tradycyjnie odbyło się
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6,
miało dotyczyć inwestycji, jakie zdaniem
mieszkańców dzielnicy powinny znaleźć
się w budżecie na rok 2015 (przedstawiamy je poniżej), ale omawiano też sprawy
bieżące. Pytano, dlaczego jeszcze nie
działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Skoczowskiej
i Wiejskiej. A. Siemiński odpowiadał,
że przyczyna jest dość błaha, ale tak
skomplikowana, że aż trudno ją wyjaśnić.
Z jego wypowiedzi wynikało, że formalności dotyczące licznika poboru energii
związanego z sygnalizacją, mogą trwać
nawet 2 miesiące. Wynika to z procedur,
jakie obowiązują w Tauronie. Nasz samorząd, wiedząc o tym, zaczął dopełniać
tych formalności z wyprzedzeniem, ale
główny wykonawca – Zarząd Dróg,
zwlekał do zakończenia inwestycji i teraz
trzeba czekać aż umowa z dostawcą prądu
zostanie sfinalizowana. Światła mają zacząć działać między 15 a 20 października.
Jednak ten dzień nadejdzie i jest to
powód do wielkiej radości i satysfak-

Fot. M. Niemiec

cji dla nierodzimian. Podkreślano ten
fakt kilkakrotnie, dziękowano zarządowi
dzielnicy za aktywność, mieszkańcom za
determinację, władzom za włączenie się
do sprawy. Jeszcze nigdy nie było tak
miło na zebraniu w Nierodzimiu.
Jednak w związku ze zmianą organizacji ruchu, już pojawiają się problemy. Nie
ma przejścia dla pieszych w stronę Żabki
i Hermesu, a ludzie i tak przechodzą
przez ruchliwą dwupasmówkę, mówiąc,
że pasy są za daleko. Na pewno trzeba
się przyzwyczaić do nowej drogi do
pracy czy szkoły, ale wreszcie ta droga
jest bezpieczna.
Mówiąc o finansach, samorządowcy
tłumaczyli, że wszystkie propozycje nie
mogą znaleźć się w budżecie. Na inwestycje w mieście przeznacza się około
12 milionów zł, więc przypada ok. 1 milion na dzielnicę. Akurat w Nierodzimiu
w związku z przebudową skrzyżowania, w ostatnich latach jest to znacznie
więcej. Nie wyklucza to innych inwestycji, ale mieszkańcy muszą się uzbroić
w cierpliwość. Zwłaszcza że w 2015
roku uruchomione zostaną nowe środki
z Unii Europejskiej. Miasto przygotowane jest do złożenia ponad 50 wniosków
o dofinansowanie różnych inwestycji. Jest
duża szansa na pozyskanie pieniędzy na
wiele z nich, nie ma więc sensu realizować
zadań za swoje.
Propozycje do budżetu na rok 2015:
wykonanie nowych przęseł na mostku
na Wiśle na Bernadkę; wymiana starych oraz postawienie nowych ławek
nad Wisłą, szczególnie w okolicy plaż;
wyrównanie ścieżki rowerowej na wale
od Restauracji Zajazd do parkingu nad
rzeką Wisłą; wykonanie nawierzchni
asfaltowej na bocznej ulicy Harbutowickiej – w rejonie posesji pana Szpina;
wzmocnienie prawego brzegu Młynówki
w okolicy mostku na ulicy Bocznej – mostek po ostatniej powodzi jest podmyty
i może to doprowadzić do uszkodzenia; doposażenie placu zabaw SM Lokum, który to spółdzielnia udostępniła
dla mieszkańców Osiedla; kontynuacja
termomodernizacji SP-6; wykonanie
za halą sportową przy SP-6 parkingu
(bruk lub asfalt); wykonanie projektu
i realizacja odwodnienia ulicy Bładnickiej
w okolicy posesji nr 53 i 59; wykonanie
projektu i przebudowa ulicy Bładnickiej
wraz z jej poszerzeniem, budową chodnika i oświetlenia; wykonanie projektu
i budowa chodnika na ulicy Lipowskiej,
wykonanie projektu i budowa chodnika
na ulicy Wiejskiej; wykonanie projektu
i budowa chodnika na ulicy Zabytkowej;
wykonanie projektu i budowa chodnika
od ulicy Skoczowskiej do ulicy Folwarcznej; rozpoczęcie budowy kanalizacji na
ulicy Skoczowskiej; wykonanie projektu
i budowa oświetlenia na ulicy Szerokiej
od zjazdu na ulicę Zabytkową do ulicy
Żwirowej; wykonanie projektu i budowa
oświetlenia na ulicy Bładnickiej – odcinek ulicy ślepej; wykonanie projektu
i budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej;
wykonanie projektu i budowa oświetlenia
na ulicy Bocznej; doświetlenie ulicy Skoczowskiej.
Monika Niemiec
16 października 2014 r.

O wirtualnej rzeczywistości mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

8 października o godz. 12.13 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Polanie odebrano zgłoszenie o pożarze przy ul. Lipowej. Osoba informująca mówiła o palącej się szopie. Jak poinformował nas Michał Swoboda, rzecznik KP PSP w Cieszynie, gdy
strażacy dotarli na miejsce, zobaczyli duży pożar stodoły. Budynek drewniano-murowany
z drewnianą więźbą, kryty dachówką, pożar w fazie rozwiniętej, a w stodole składowany
materiał łatwopalny, czyli siano, drewniane meble i sprzęty gospodarstwa domowego.
Wezwano posiłki i w sumie w akcji wzięło udział 8 zastępów, m.in. OSP – Centrum, Polana,
Nierodzim, Lipowiec. Najpierw skierowano dwa strumienie wody, żeby ugasić ogień, następnie
dogaszano zarzewie, rozbierano obiekt i sprawdzano pogorzelisko, żeby mieć pewność, że
gdzieś nie zostało żarzące się drewno. Gaszenie pożaru zakończyło się po godz. 14. Jak stwierdził M. Swoboda, przyczyną pożaru mogło być umyślne zaprószenie ognia. (mn) Fot. W. Herda

WSPÓLNA AKCJA

(cd. ze str. 1)
– powiedział Roman Zorychta, przewodniBardzo starały się o to dzieci z „Trójki”,
czący Zarządu Osiedla Polana.
za co chwaliła je dyrektor SP-3 Jolanta
A o co chodzi? Czyżby dzielnica była
Kocyan:
brudna, zaniedbana?
– Dzieci bardzo chętnie biorą udział
– Tak na pewno nie można powiedzieć.
w sprzątaniu dzielnicy, tak było i w zeszłym
Generalnie, jesteśmy zadowoleni ze zmian,
roku. Traktują to jako okazję do spotkania
jakie tutaj ostatnio zaszły. To wprawdzie
z kolegami, trochę zabawę, ale też rozumiekropla w morzu potrzeb, ale od czegoś
ją, że akcja jest potrzebna i mają satysfakcję,
trzeba zacząć. Po sezonie bardzo potrzebne
że ich praca przynosi efekty. Zgłosiła się
są generalne porządki. Wiadomo, że służby
ponad połowa dzieci uczęszczających do
oczyszczania miasta, nie wszędzie dotrą,
naszej szkoły, nad ich bezpieczeństwem
może nawet nie znają tych zakątków, które
czuwali nauczyciele i rodzice. Dzieci miały
chętniej odwiedzają wczasowicze. A niedużo frajdy zarówno podczas pracy, jak
stety są różni. Jedni kulturalni – sprzątają,
i potem przy ognisku.
Monika Niemiec
inni zostawiają po sobie śmietnik. Dzisiaj
nazbieraliśmy ponad 50 worków odpadów.
Na koniec akcji porządkowej odbyło się
ognisko, podczas którego dzieci i dorośli
piekli kiełbaski. Najmłodsi dostali nawet
paczki ze słodyczami i sokami, ufundowane
przez hotel Gołębiewski i firmę Coca-Cola.
Miejsca na finał akcji użyczył i kiełbaski
ufundował Dom Wczasowy „Nauczyciel”.
Jego kierownik, powiedziała:
– Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Jaszowiec i zawsze deklarowaliśmy pomoc,
w miarę możliwości, we wszelkich akcjach,
które miałyby na celu podniesienie jakości
życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności
dzielnicy dla turystów. Moim zadaniem czystość jest jedną z najważniejszych rzeczy,
na które zwraca uwagę turysta, wybierając
miejsce na odpoczynek. Goście przebywający na urlopach w Ustroniu podkreślają,
że u nas jest raczej czysto, ale zawsze może
Najciekawsze zbiory akcji.
być lepiej.
16 października 2014 r.			

*

*

Coraz więcej spraw wokół nas rozgrywa się w dwóch różnych rzeczywistościach, tej wirtualnej, stworzonej sztucznie przez człowieka, i tej prawdziwej,
realnej, którą przynosi codzienne życie.
Rzeczywistość wirtualna była do niedawna głównie domeną młodych, gdyż
oni najczęściej korzystali z narzędzi,
które ją tworzyły, jak komputery, gry
wideo, sieć internetowa czy telefony komórkowe. Obecnie ulegamy jej
wszyscy, bo stale bombardowani jesteśmy jakimiś informacjami medialnymi, symulacjami, czy ocenami, które
niewiele mają wspólnego z prawdziwą
rzeczywistością.
Niejednokrotnie ta wirtualna rzeczywistość jest tak doskonała i ponętna, że
wydaje się lepsza od prawdziwej, a często
jest taka, jaką sami chcielibyśmy, aby
była. I tutaj wydaje się tkwić jej największa pułapka. Prowadzi ona do przyjmowania rzeczy takimi jak nam je ktoś
prezentuje, bez jakichkolwiek dowodów
i weryfikacji z prawdziwą rzeczywistością
i życiem codziennym. Wierzymy, że ktoś
to sprawdził, bo jeśli coś płynie z ekranu
telewizora, komputera, czy gazety, to powinna być to prawda.
Niestety często, gdy po takich wirtualnych seansach wracamy do realu, wychodzimy do szkoły, pracy, rozmawiamy
z sąsiadami i znajomymi, doznajemy
rozczarowania, jak dalece codzienna rzeczywistość różni się od tej kreowanej przy
pomocy rozmaitych technik medialnych.
Jedynym skutecznym środkiem, który
pozwoli uniknąć nam bolesnych rozczarowań, jest nasze własne myślenie. Musimy sami pomyśleć, czy to co widzimy
i słyszymy jest wiarygodne. Jak my sami
zachowalibyśmy się w określonej sytuacji,
czy są jakieś inne argumenty, które należy
brać pod uwagę podejmując własne decyzje i wybory.
Najlepszym doradcą niech będzie
nam nasz własny rozum, doświadczenie
i trzeźwa, samodzielna ocena danego
tematu. Tylko w taki sposób możemy
uniknąć błędów i nieporozumień.
Nie wyłączajmy własnego myślenia
i bądźmy realistami. Nie zawsze, gdy
coś wirtualnego wydaje się dobrym
wyborem, jest nim w rzeczywistości,
a czasem coś wirtualnie wrzucone w
błoto, okazuje się całkiem dobrym rozwiązaniem.
Jakże wymowne w tym kontekście
pozostaje ponadczasowe przesłanie
starej baśni Hansa Christiana Andersena
o nowych szatach króla, kiedy w wyniku zręcznych zabiegów przebiegłych
tkaczy, okazało się, że król jest nagi.
Notował: (ws)
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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 października 2014 r.
W sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i
odrębnych obwodów głosowania, wyznaczo-nych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji
wyborczych dostosowa-nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
peł-nomocnika, w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i w wyborach Burmistrza Miasta Ustroń
w dniu 16 listopada 2014 r.
Nr
obwodu
głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXVII/316/2012
Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Ustroń na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1010 z późn. zm.), uchwałą nr XLIX/531/2014
RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego
obwo-du głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5075)
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz
granicach sta-łych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lo-kach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możli-wości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika, w wyborach do organów stanowiących jed-nostek samorządu terytorialnego i w wyborach Burmistrza Miasta Ustroń w dniu 16 listopada 2014 r.:

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

(adres, dostosowanie lokalu do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwość głosowania korespondencyjnego)

ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa,
Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha,
Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec,
3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustroń
ul. Polańska 25
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

2

ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7
po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po stronie
lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa.

Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Ustroń
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

3

ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 33,
35), Jana Wantuły, M.Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Ka-towicka II od nr 8 do
nr 24, Os. Centrum, Os. Manhatan, Pasieczna, Piękna, Widokowa.

Przedszkole Nr 7
43-450 Ustroń
ul. K.I. Gałczyńskiego 16
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

1

Szkoła Podstawowa nr 1
43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
(sala gimnastyczna przy szkole)
LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

4

ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), K.I.
Gałczyńskiego, Grażyny, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr
12), Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanow-skiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9
po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie
prawej i do nr 71 po stronie lewej), M. Skłodowskiej, Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Ry-nek, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Wierz-bowa, Zielona, Złota,

5

ulice: Bema, Cieszyńska (V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie pra-wej), Ignacego
Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa,
Dąbrowskiego, Fabryczna, dr Michała Gra-żyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr
27, 31), Jana Błaszczyka, Jana Cholewy, Kaczeńców, Katowicka (do nr 46), Komunalna,
Kościelna, Kuź-nicza (do nr 5), Krzywa, Pawła Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Os.
Cieszyńskie, Polna, Plac Ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, Pawła Stal-macha, Stawowa, Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta,Wybickiego, Wiosenna.

Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Ignacego Daszyńskiego 31
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska,
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie pra-wej), Folwarczna, Jabłoniowa,
Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr
201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa,
Orzechowa, Owoco-wa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni,
Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej), Pawła Stellera,
Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustroń, ul. Wiśniowa 13
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

6

7

ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec (od nr 9), Kręta, Krzywaniec,
Leśna (od nr 10), Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po
stronie lewej), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła,
Wałowa.

8

ulice: Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospo-darska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie
lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie
lewej), Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po
stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa,

Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustroń
ul. Józefa Kreta 6
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyń-skiego (nr
12, 27, 31), Kamieniec (do nr 8), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Liściasta., Leśna (do
nr 7), Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna,
Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Ubocz-na, Zdrojowa, Źródlana,

Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustroń
ul. Ignacego Daszyńskiego 31
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

9

10

Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10
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Szkoła Podstawowa Nr 5
43-450 Ustroń, ul. Szkolna
LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Właściwej Dla
Głosowania Korespondencyjnego

Miejski Dom Spokojnej Starości
w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10

16 października 2014 r.

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyjnego, w
tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 26 października 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko
i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu
stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy
również ponownego głosownia w wyborach wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku głosowania w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, a także
w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,
- głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego
imieniu.
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Do dnia 7 listopada 2014 r. składane są wnioski o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorial-nego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administra-cji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone
w przypadku głosowania w Miejskim Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę
niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,
- lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 700 do 2100, bez
przerwy.
Burmistrz Miasta Ustroń
Ireneusz Szarzec

WAŻNE ŚLUBOWANIE

1 września to ważny dzień dla wszystkich uczniów. Wtedy, jak wiadomo, rozpoczyna się rok szkolny. Dla pierwszaków ten dzień oznacza znaczącą zmianę
i nową drogę w życiu. Dla pierwszaków
z ustrońskiej Jedynki równie ważnym
dniem był 1 października. Wtedy właśnie
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali
pasowani na uczniów.
O 13.00 w auli naszej szkoły, oprócz
uczniów, grona pedagogicznego, zaproszonych rodziców, dziadków i innych
członków rodzin, którzy przybyli bardzo
16 października 2014 r.			

licznie na tę świetną uroczystość, przywitaliśmy również naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
Danutę Koenig, przewodniczącego Rady
Miasta, Stanisława Malinę oraz przewodniczącego Rady Rodziców, Przemysława
Korcza.
Zebranych przywitała dyrektor Iwona
Kulis, a zaraz potem na scenie pojawili się najważniejsi uczestnicy imprezy,
pierwszaki z klas: 1a – wychowawczyni
Izabela Morys, 1b – wychowawczyni
Monika Ewa Kosińska, 1c – wychowaw-

czyni Magdalena Dąbrowska. Przywitał ich król Ołówkos wraz z małżonką oraz swoimi dzielnymi rycerzami.
Pierwszaki udowodniły, że miejsce
w szkole im się należy – recytowały wiersze, rozwiązywały zagadki oraz śpiewały
piosenki. Pożegnały się z przedszkolem,
czego świadkami były zaproszone i obecne na sali panie: Jolanta Heller, dyrektor Przedszkola nr 7 oraz Władysława
Hernik, dyrektor Przedszkola nr 1. Nie
zabrakło oczywiście występu zespołu
wokalnego Jedyneczki (w niezwykle
licznym składzie), który odśpiewał kilka
wesołych piosenek.
Na zakończenie uroczystej akademii,
uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie pani dyrektor pasowała ich na uczniów, używając
wielkiej kredki niczym miecza rycerskiego. Dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy, legitymacje uczniowskie, mapy
opowiadające historię 25 lat wolnej Polski
oraz upominek od starszych kolegów –
zakładki do książek.
Życzenia złożyli dzieciom również
S. Malina i P. Korcz.
Po uroczystości uczniowie klas pierwszych udali się z rodzicami i wychowawcami do klas na słodki poczęstunek,
a pozostali uczniowie na lekcje.
Akademię przygotowali: Urszula Tomczyk (klasa 3a) – scenariusz, Sylwia
Sobczyk (klasa 3b), Dariusz Gierdal – dekoracje, Mariola Dyka – zespół wokalny
Jedyneczki, Izabela Morys (klasa 1a),
Monika Kosińska (klasa 1b), Magdalena
Dąbrowska (klasa 1c), Mariusz Puzoń –
oprawa dźwiękowa.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
zorganizować tę uroczystość i zadbali
o dobrą atmosferę.
Izabela Morys
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DOLINA CISZY ZWYCIĘŻYŁA

6 września gospodarstwo agroturystyczne ,,U Sztwiertni” znane także jako ,,Dolina Ciszy” wygrało wojewódzki konkurs na
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
województwa śląskiego. Konkursowi
sygnowanemu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i Unię Europejską
prestiżu dodaje fakt, że partycypujących
gospodarstw było co nie miara. Tym bardziej cieszy sukces państwa Sztwiertniów,
którzy dzięki wygranej rozsławili nie tylko
swój przybytek, ale także miasto Ustroń.
Jak więc wygląda najlepsze śląskie gospodarstwo agroturystyczne?
Umiejscowione na zboczach spokojnej Dobki przyciąga uwagę każdego kto
przejeżdża obok. Wydatnie, lecz nie kłująco w oczy, oznaczony wjazd do posesji
otwiera gościom drogę do zadbanego
i prowadzonego z sercem miejsca. Za
wygląd gospodarstwa odpowiadają państwo Jan i Danuta Sztwiertniowie, od lat
związani z branżą agroturystyczną. Samo
gospodarstwo powstało ponad 10 lat temu,
a doświadczenie gospodarzy najdobitniej
oddaje ilość gości odwiedzających Dobkę
w celu odpoczynku w ,,Dolinie Ciszy”.
Co ciekawe wizytujących można szukać
również pośród turystów z zagranicy. Pani
Danuta zapytana o tą kwestię podaje, że
miała przyjemność gościć już ludzi między innymi z Holandii i Niemiec. Faktem
jest, że zza granicy przyjeżdżają również
Polacy, by zaznać spokoju i nieco się wyciszyć. Właśnie ten spokój jest kluczem
do udanego wypoczynku. Oprócz niego
gości przyciąga szereg lokalnych atrakcji.
Dom przeznaczony dla odwiedzających
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wyposażony jest w świetlicę i kuchnię,
w której można samodzielnie przyrządzić
posiłek, jeżeli nie chce się oczywiście
spróbować tego, co wedle domowych przepisów przygotowuje pani Danuta. Oprócz
wspomnianych pomieszczeń w domu jest 6
pokoi przeznaczonych łącznie dla 16 osób.
W ciepły letni dzień goście mogą skorzystać z basenu, który udostępniany jest
wyłącznie dla nich. Przy basenie można
zrobić sobie grilla i zaprosić do towarzystwa gospodarzy, którzy opowiedzą nieco
o regionie. Infrastrukturę gospodarstwa
dopełnia bacówka.
A co dzieje się wokół Doliny? Lasy
i pagórki otaczające to miejsce świetnie izolują gości od miejskiego zgiełku.
Można przejść się na grzyby, pojeździć na
rowerze, pochodzić po górach korzystając
ze szlaków turystycznych lub odpocząć
spacerując wśród leśnych potoków. Można
udać się na pieszą wędrówkę na pobliskie
szczyty, wśród których jest Czantoria,
Palenica czy Jaszowiec. Gospodarstwa
rolne wraz z różnymi zwierzętami przechadzającymi się po podwórzach doskonale
wpisują się w krajobraz. Gospodarstwa te
należą do rodziny lub bliskich znajomych
państwa Sztwiertni, a co za tym idzie
goście mają możliwość spróbowania swojskich produktów spożywczych. Świeże
mleko, różne rodzaje owoców, domowy
chleb i wędliny od znajomego masarza
wpływają pozytywnie na humory gości
już od dawna.
Co w zimie? Prawdziwa, bogata
w śnieg zima jest w Dobce bardzo mile
widziana. Pani Danuta przyznaje, że mąż

przygotowuje dla dzieci worki z sianem,
które pełnią rolę sprzętów do zjazdu
z pagórków. Oprócz tego organizowane
są kuligi, odbywające się również latem
i cieszące się zawsze zainteresowaniem.
Dodatkowo wieczorami ubogacane są
one pochodniami. Okolice Ustronia to
również narciarski raj. Z tego względu
część gości stanowią w zimie narciarze
i snowboardziści.
W ,,Dolinie Ciszy” jest co robić, przez
cały rok. Nic więc dziwnego, że kilkuosobowa komisja, która przyjechała
w okresie wakacyjnym do państwa
Sztwiertniów, zachwyciła się gospodarstwem i jego otoczeniem. Właśnie dzięki temu wrażeniu właściciele mogli na
częstochowskich dożynkach odbierać
prestiżową nagrodę z rąk wiceministra rolnictwa. Pani Danuta przyznaje, że wyróżnienie to duży zastrzyk motywacji. Dodaje
także, że ma sporo planów na przyszłość,
a gospodarstwo będzie się nadal rozwijać.
Tym razem już z wizytówką tego najlepszego w naszym województwie.
Tekst i zdjęcia: Adam Targowski
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NA FORUM

19-22 września kilkanaście osób
z Ustronia gościło w Niemczech, zwiedzając nasze miasto partnerskie Neukirchen-Vluyn. Wśród zaproszonych osób
było kilku przedstawicieli Urzędu Miasta,
zwycięzca konkursu o Neukirchen-Vluyn,
zespół muzyczny Purple Sky oraz dwóch
uczniów Gimnazjum nr 2 – Adam Mackiewicz i Marcin Trombała wraz z nauczycielką Patrycją Pilch. Organizatorem wyjazdu
był Urząd Miasta Ustroń.
Po kilkunastogodzinnej podróży aż na
drugi koniec Niemiec, w piątkowe południe
zostaliśmy serdecznie przywitani w ratuszu
przez burmistrza Neukichen-Vluyn, który
krótko opowiedział historię miasta mającego górnicze tradycje. Reszta dnia pozostała do własnej dyspozycji uczestników.
W sobotę po śniadaniu mieliśmy okazję
zobaczyć pochód dożynkowy, w którym,
podobnie jak w Ustroniu, można podziwiać
różnorodne maszyny rolnicze, orkiestry,
stroje itp. W międzyczasie, razem z mieszkańcami Neukichen-Vluyn oklaskiwaliśmy
koncerty ustrońskiego zespołu Purple Sky,
który został bardzo ciepło przyjęty przez
publiczność. Głównym powodem wyjazdu
gimnazjalistów był udział w międzynarodowym Forum Młodzieży organizowanym w tym roku przez tamtejszą szkołę – Gimnazjum im. Juliusa Stursberga.
W Forum brali udział uczniowie z Niemiec, Francji i Polski, zaś tematem były
zalety i wady wprowadzenia waluty Euro.
Uczniowie z Niemiec i Francji prezentowali nadzieje oraz obawy ich narodów

Fot. P. Ferfecki

przed wprowadzeniem nowej waluty,
a także statystyczne dane na temat opinii
społeczeństwa po wstąpieniu do strefy
Euro, natomiast Adam i Marcin przedstawili plusy i minusy wprowadzenia Euro
w Polsce. Całe spotkanie było prowadzone
w języku angielskim. Po prezentacjach
i słodkim poczęstunku odbyła się dyskusja
dotycząca funkcjonowania nowej waluty.
Niedziela w Niemczech upłynęła na zwiedzaniu okolicznych atrakcji. Weszliśmy
na Hałdę będącą świadectwem przeszłości
górniczej miasta oraz zwiedziliśmy pobliskie Xanten, w którym znajduje się Park
Archeologiczny - jeden z największych
na świecie archeologicznych muzeów na
otwartym powietrzu. Podziwialiśmy tam

HISTORIA RUCHU
ZWIĄZKOWEGO
Początki zorganizowanego ruchu zawodowego nauczycieli polskich na Śląsku Cieszyńskim sięgają 1840 roku. Pierwszą w pełni
udaną próbą zorganizowania się nauczycieli na tym terenie było
utworzenie w Ustroniu w roku 1888 w Szkole Podstawowej nr 2,
Kółka Pedagogicznego. Założycielami byli ówczesny kierownik
szkoły Jerzy Michejda i kierownik szkoły w Wiśle Czarnym Jerzy Kubisz. Kółko skupiało grupę nauczycieli z Ustronia, Wisły
i Cisownicy. Prezesem został Jerzy Michejda.
W 1889 roku Kółko przyjmuje nazwę Polskie Kółko Pedagogiczne
16 października 2014 r.			

pozostałości rzymskich murów obronnych, bram, term, amfiteatru i akweduktu.
Następnego dnia musieliśmy pożegnać się
z Niemcami i wyjechać w podróż powrotną
do Polski.
Wyjazd do Neukichen-Vluyn był
z pewnością ciekawym doświadczeniem
dla jego uczestników. Było miło, słonecznie, smacznie oraz (dzięki zespołowi towarzyszącemu nam przez te kilka
dni) bardzo muzycznie. Cieszymy się, że
mogliśmy zacieśnić kontakty z miastem
partnerskim Ustronia oraz nawiązać kontakt z tamtejszą szkołą. Mamy nadzieję,
że Forum Młodzieży na stałe wpisze się
w kalendarz wydarzeń miasta i szkoły.
Patrycja Pilch

i działało legalnie, w oparciu o Statut zatwierdzony przez władze
austriackie w Opawie.
Do zadań statutowych Kółka należało min.: budowanie autorytetu
szkół ludowych, popularyzacja języka polskiego, starania o wprowadzenie języka polskiego do szkół, dokształcanie nauczycieli, walka
o pozycje moralną i materialną
członków PKP, kierowanie do
x
władz petycji dotyczących spraw szkolnych i wychowania młodzieży.
Wieść o powstaniu Kółka rozeszła się po całym Śląsku Cieszyńskim i pomimo szykan władz, liczba członków ciągle wzrastała. Po
trzech latach istnienia Kółko liczyło 35 członków. Postanowiono
wydać własne czasopismo pt. „Miesięcznik Pedagogiczny”. Redakcję pisma powierzono Jerzemu Kubiszowi. Miesięcznik ukazywał
się przez 47 lat i docierał do wszystkich zakątków Polski, a nawet
poza jej granice. Na skutek ciągłego wzrostu liczby członków Kółko zostało przekształcone w organ wyżej zorganizowany o nazwie
„Polskie Towarzystwo Pedagogiczne”. Miało to miejsce 5 września
1896 roku w sali Czytelni Ludowej w Cieszynie. Towarzystwu podlegało 5 Kół: w Cieszynie, Frysztackie, w Jabłonkowie, w Ustroniu
i w Dziedzicach.
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne miało na celu: uczyć dzieci
czytać, pisać i myśleć po Polsku, wychowywać według zdrowych
zasad pedagogiki, ciągłe kształcenie nauczycieli, udzielanie pomocy materialnej i moralnej swoim członkom, Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, ruch zawodowy nauczycieli zjednoczył się
i powstała jedna prężna organizacja, która od lipca 1930 roku nosi
nazwę Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W tym też czasie utworzono Oddział Powiatowy ZNP w Cieszynie. Prezesem Oddziału został Jan Żebrok. Zarządowi Oddziału
podlegały ogniska: Skoczów, Ustroń, Istebna, Zebrzydowice. Ognisko w Ustroniu zrzeszało: Goleszów, Cisownica, Polana, Wisła.
Prezesem ogniska w Ustroniu został Paweł Lipowczan, Kierownik
Szkoły Podstawowej nr 2. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 sierpnia 1931 roku Paweł Lipowczan został odznaczony Medalem Niepodległości. Elżbieta Tyrna, SEiR ZNP
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Dzień Edukacji Narodowej w „Prażakówce".

Fot. M. Niemiec

ODKRYWANIE TALENTÓW I PASJI

„Trzeba żyć, żeby oszukać pędzący
świat” – to zdanie z piosenki Anny Marii
Jopek – Danuta Koenig wybrała na motto
spotkania z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami oświaty, które odbyło
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Dalej, nawiązując do cytatu, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta nazwała emeryturę
szczęśliwym czasem, gdy można spełniać
swoje marzenia i rozwijać hobby.
– Życzę państwu, aby w czasie tego okresu, kiedy możecie państwo już inaczej
programować swoje życie, nie zabrakło
wam energii, nie zabrakło sił i pomysłów
na realizowanie się każdego dnia i żeby
każdy z tych dni był pełen słońca i pięknych chwil – winszowała D. Koenig.
Osobiste życzenia w przeddzień święta
złożył burmistrz Ireneusz Szarzec:
– Te spotkania w „Prażakówce” to dla
nas zawsze piękne i wzruszające chwile,
bo jesteśmy wśród ludzi, którzy złotymi
zgłoskami zapisali się w historii naszego
miasta. Ja również staję na tej scenie
z wielkim sentymentem, bo przypominam
sobie młode lata, kiedy chodziłem do
ustrońskiego przedszkola i szkoły. Odebrałem tam wiedzę i przygotowanie, które
na pewno w dużym stopniu pomaga mi
dzisiaj pełnić swoją rolę w mieście. Ktoś
kiedyś powiedział, że upływu czasu nie
da się spowolnić, ale można ten czas jak
najlepiej wykorzystać. Niedawno mieliśmy okazję oglądać twórczość nauczycieli
i pracowników oświaty w naszym Muzeum Ustrońskim, przed nami uroczystości
związane z Dniem Edukacji Narodowej.
Widać w tym państwa aktywność i zapał
taki, jak w latach, gdy to właśnie państwo,
tworzyliście tę ustrońską oświatę i wychowywaliście młodych ludzi.
Burmistrz złożył symboliczną wiązankę
kwiatów na ręce Janiny Hazuki, która, mimo emerytury, nie zrezygnowała
z aktywności. Między innymi możemy
podziwiać jej rękodzieło na ustrońskich
jarmarkach, z powodzeniem startuje też
w konkursach kulinarnych.
Życzenia tradycyjnie złożyła Ewa Lan-
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kocz, prezes ustrońskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego:
– Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale
jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej pragnę podziękować
państwu za trud włożony w kształtowanie

u uczniów postaw patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych
wartości. Dzięki wam wielu młodych ludzi
poznało siebie i swoje predyspozycje,
odkryło talenty i pasje. To wy byliście dla
nich szansą na odnalezienie właściwych
wzorców i odkrywanie pięknych stron
świata.
Życzenia swoimi refleksjami uzupełnił
Bogdan Kozieł, przewodniczący sekcji
emerytów ZNP Oddział Ustroń, namawiając nauczycieli, by zapisywali się do
sekcji i aktywnie spędzali czas.
– Chciałbym też podziękować władzom
miasta, że w tak uroczysty sposób honorują emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty, bo wiem, że nie we
wszystkim miastach i gminach docenia się
trud tych zasłużonych ludzi – stwierdził B.
Kozieł i złożył kwiaty na ręce Józefy Sadlik, wieloletniej skarbnik sekcji emerytów.
Podniosłość chwil podkreślał subtelny
podkład muzyczny w wykonaniu Janusza
Śliwki, co było zapowiedzią występu
ustrońskiej młodzieży – uczniów z Gimnazjum nr 2. Pod kuratelą nauczycielki
Moniki Rzeszótko i właśnie J. Śliwki
uczniowie przygotowali program, na który
składały się skecze, piosenki i recytacje.
Po przeżyciach artystycznych, chwilach
śmiechu, ale i wzruszeń był czas na poczęstunek i rozmowy. Monika Niemiec

Życzenia czyta E. Lankocz. Obok niej D. Koenig i B. Kozieł.

Fot. M. Niemiec

XV USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
17.10. – 21.11

17. 10 piątek godz. 18.00
Silesian Singers (śpiew a’capella) – koncert przy świecach.
Cena biletu 15 zł
24.10. piątek godz. 18.00
„K jak Kalman czyli w krainie czardasza”
– operetkowa podróż po najsłynniejszych dziełach Kalmana : „Hrabinie Maricy”, „Księżnej
Cyrkówce”, „Księżniczce Czardasza” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania.
Cena biletu 25 zł
2.11. niedziela godz. 18.00 Charytatywny koncert fortepianowy Adama Makowicza – światowej sławy pianisty i jazzmana. Cena biletu 40 zł
8.11. sobota godz. 18.00
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miast partnerskich
Ustronia – Pieštan i Luhačowic. Wstęp wolny
14.11. piątek godz. 18.00
Młynarski, czyli jak artyści szli do nieba – twórczość Wojciecha
Młynarskiego w spektaklu muzycznym Marii i Kacpra Matulów. Cena biletu 15 zł
21.11. piątek godz. 18.00
„Retromania – lata 20-te, lata 30-te”, widowisko muzyczne
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „IWIA”z Gliwic. Cena biletu 25 zł
16 października 2014 r.

Życzenia od Rady Parafialnej.

Fot. W. Suchta

DARY KAŻDEGO DNIA

5 października w parafii ewangelicko-augsburskiej ap. Jakuba Starszego odbyło
się Dziękczynne Święto Żniw. Rozpoczęło
się nabożeństwem, na wstępie którego
proboszcz parafii, ks. radca Piotr Wowry
mówił m.in.:
– Dziękujemy Bogu za wszystko, co
w ciągu roku od Niego otrzymaliśmy, za
obfite zbiory z naszych pól i ogrodów, za
miejsca pracy, za trud rolnika, za codzienny chleb. Plony przez rok, do następnych
żniw pozwolą nam spożywać spokojnie
i w obfitości chleb powszedni. Dzisiaj
chcemy również dziękować za sługę pańskiego, który sieje ziarno Słowa Bożego.
Witam pośród nas ks. Stanisława Dordę
obchodzącego 55. rocznicę swej ordynacji

na duchownego naszego Kościoła. Witam
pośród nas burmistrza Ireneusza Szarca
oraz przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę. Witam wszystkich was
przybyłych na to dzisiejsze dziękczynne
nabożeństwo.
Kazanie wygłosił ks. Stanisław Dorda,
skupiając się na opatrzności Bożej. Mówił
m.in.:
– Boża opatrzność to jest słońce, które
nam świeci, to jest deszcz, jakże potrzebny
spragnionej ziemi, to jest radość uśmiechu
każdego dnia, którą otrzymujemy od naszych najbliższych, to jest ta wielka rzecz,
gdy możemy rano po przespanej nocy,
obudzić się i podołać zadaniom nowego
dnia. (...) Mówimy, miłosierny i łaskawy

Pokaz w wykonaniu druhów OSP Centrum.

Fot. W. Suchta
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jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, cytujemy słowa: „Powierz Panu drogę swoją,
zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni”. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż
w Nim nadzieję. (...) Dzisiejsze święto jest
dowodem Bożej łaski, ale ta Boża opieka
wymaga odpowiedzi od nas, wymaga żeby
rozgrzały się nasze serca poruszone dobrocią, a tą odpowiedzią są nasze modlitwy,
nasze wołania do Boga. Jest bardzo prosta
zasada: Kiedy nasze modlitwy idą do góry,
z góry zstępuje na nas Boże błogosławieństwo i to widzimy w darach każdego
dnia. (...) A gdy przyjdzie czas Bożego
żniwa, żebyśmy mogli powiedzieć: „Ojcze
w Twoje ręce polecam ducha mego”.
Życzenia księdzu jubilatowi złożył ks.
P. Wowry, delegacja Rady Parafialnej,
burmistrz I. Szarzec i przewodniczacy
S. Malina. Nabożeństwo uświetniła Dęta
Orkiestra Diecezjalna, Chór Parafialny.
Przy wyjściu z kościoła rozdawano chleby,
zaś na placu przykościelnym odbył się
piknik parafialny. Rozpoczął się pokazem działań ratowniczych po wypadku
samochodowym. Zresztą wypadku, który
widzieliśmy na własne oczy, gdy to samochód zderzył się z drzewem. Pokaz
przeprowadzili druhowie z jednostki OSP
Centrum. Podczas pikniku oferowano
posiłek, kołacze.
Wojsław Suchta
Stanisław DORDA
Proboszcz parafii ewangelickiej
w Ustroniu. Ur. 22.10.1935 w Nawsiu,
jako syn Pawła i Zuzanny z d. Dorda.
W 1953 r. ukończył naukę w Liceum
Ogólnokształcącym w Wiśle. Studia
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zakończył w 1959
r. z tytułem magistra teologii ewangelickiej. Ordynowany w dniu 27.09.
tego roku w Wiśle przez ks. biskupa
Andrzeja Wantulę, rodem z Ustronia.
W łatach 1959-60 był wikariuszem
w miejscowości Zalewo na Mazurach. Od
1960 r. pracował w parafii ewangelickiej
w Ustroniu, początkowo jako wikariusz,
od 1969 r. jako II proboszcz i od 1980 r.
jako proboszcz. W tym czasie studiował
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Za czasów kierowania przez niego parafią
ustrońską wybudowano kościoły w Cisownicy i Polanie oraz rozpoczęto budowę
plebani i przebudowę kaplicy w Górkach.
Był współzałożycielem Kameralnego
Zespołu Wokalnego „Ustroń”.
W 1976 r. pracował jako duszpasterz
w Londynie w Polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim na Obczyźnie pod
kierunkiem ks. biskupa Władysława Fierli
i współpracował przy redakcji „Posła
Ewangelickiego”.
W latach 1983-2000 był proboszczem
parafii w Bytomiu i Laryszowie. W tym
czasie wykonano remont kapitalny kaplicy
parafialnej oraz kościoła w Laryszowie.
W 2000 r. przeszedł na emeryturę. Jego
przemówienia religijne są emitowane w
ramach cyklicznej Luterańskiej Audycji
Radiowej „Głos życia” oraz na łamach
„Zwiastuna”.
Żonaty z Marią z d. Bocek, dwoje dzieci.
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FILM O BOLKO KANTORZE
„Bolko Kantor, Prawy Prosty” – rusza
finansowanie społecznościowe filmu.
Na Śląsku Cieszyńskim powstaje film
dokumentalny o życiu Adolfa „Bolko”
Kantora - mistrza wagi ciężkiej i półciężkiej w boksie w latach 30. XX wieku,
żołnierza, bohatera spod Monte Cassino,
działacza sportowego, człowieka którego
śmiało można określić zapomnianą legendą Śląska Cieszyńskiego.
Bolko Kantor urodził się w Suchej Górnej na dzisiejszym Zaolziu, a większość
życia spędził w Cieszynie i Ustroniu. Jego
życiorys, przez wielu zapomniany, wypełniony jest niezwykłymi wydarzeniami
oraz nieustanną walką.
Sylwetkę boksera chcą przypomnieć
twórcy filmu „Bolko Kantor, Prawy Prosty”:
To film, który naszym zdaniem musi powstać. Mówi o człowieku, który całe życie
poświęcał innym – utopijnie budował ideę
wielkiego sportu, żyjąc w biedzie i wszystkie pieniądze przeznaczając na organizację kolejnych zawodów – czytamy na
stronie projektu i dalej: Film „Bolko Kantor. Prawy, prosty.”, to przede wszystkim
opowieść o człowieku, który nigdy się nie
ugiął. Ideały, w które wierzył, przyświecały
mu na każdym kroku, choć często ludzie
z jego otoczenia ich nie rozumieli. To więc
opowieść o tym, jak przejść przez życie, nie
uginając się pod ciężarem porażki, jak dążyć do spełniania swoich ideałów, choć być
może są one skazane na niepowodzenie.
Żeby film mógł powstać jego twórcy
muszą zebrać 45 tys. zł. To 50 procent

budżetu, który przewiduje wyprodukowanie filmu, wydanie go na DVD, opłacenie
wszystkich licencji sprzętowych, wypożyczenie sprzętu oraz promocję.
Film realizowany jest w ramach ścieżki
crowdfundingowej Śląskiego Funduszu
Filmowego Silesia FIlm. Jeżeli producentom uda się zebrać 50% budżetu, pozostałe
30% otrzymają w formie dotacji Silesia
Film.
1 października ruszyła zbiórka funduszy
na portalu www.polakpotrafi.pl. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 45 tys. zł
dlatego ważne jest każde wsparcie, nawet
to najmniejsze.
Grono twórców filmu jest spore. Reżyserią zajmie się Andrzej Duda – scenarzysta,
reżyser, dziennikarz, laureat Stypendium
Scenariuszowego Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, a producentem Andrzej
Drobik – równocześnie pomysłodawca
i scenarzysta, dziennikarz. Wcześniej
autor m.in. książki „Rozmowy o Śląsku
Cieszyńskim”, przy okazji filmu pisze
biografię Adolfa „Bolko” Kantora. Zdjęcia wykonają Lech Baranik i Aleksander
Hordziej, muzykę stworzy Roman Sudlitz,
a piosenkę promującą film zaśpiewa Karolina Kidoń, wokalistka bluesowa, jeden
z najlepszych głosów bluesowych w Polsce.
Przy okazji filmu w Ustroniu powstaje
mural na szkole podstawowej, który będzie
upamiętniał Kantora, odbędzie się wiele
akcji promujących postać boksera m.in.
maraton zumby, turniej piłki nożnej czy
rajd nordic walking.

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Piękna, jesienna aura zgromadziła dzieci z Przedszkola Nr 1, w piątek 10 października w ich przedszkolnym ogrodzie,
by jak co roku uczcić Dzień Pieczonego
Ziemniaka. Zgodnie z tradycją zaplano-
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wano w tym dniu wiele zabaw i niespodzianek.
Już od rana pracownicy przedszkola razem z dziećmi i ich nauczycielkami rozpoczęli przygotowania. Rozpalono ognisko

Wspierając projekt na portalu, przyczyniamy się do upamiętnienia ważnej postaci
jaką był Kantor, dodatkowo możemy
otrzymać płyty DVD z filmem, koszulki
Bolko Kantor przygotowane przed Made
in SCI czy zaproszenie na specjalny pokaz
od dawna niegranego spektaklu „Bolko
Kantor” teatru CST – Cieszyńskie Studio
Teatralne.
Film wesprzeć można na stronie:
https://polakpotrafi.pl/projekt/bolko

a przedszkolaki pomogły w zawijaniu
ziemniaków w folię aluminiową. Następnie każda grupa rozeszła się do swojej
sali by dowiedzieć się czegoś więcej na
temat historii pieczonego ziemniaka, wysłuchując ,,Krótkiej bajki o ziemniaku”,
oraz brać udział w wesołych zabawach.
Najbardziej emocjonującymi ze
wszystkich zabaw okazały się dla dzieci
takie konkurencje jak odszukiwanie ukrytych ziemniaków, zbieranie ziemniaków
na przygotowanym torze, przenoszenie
ziemniaka na łyżce oraz bieg z tacką pełną
ziemniaków.
Po zabawach ruchowych dzieci przeszły do kreatywnych działań z wykorzystaniem ziemniaka i innych warzyw.
Pomysłom nie było końca. W efekcie
powstały wspaniałe, kolorowe i zabawne
postacie oraz zwierzęta. Tworzono też
ziemniaczane pieczątki; pojawiły się wzory takie jak serce, gwiazda, koło, kratka,
trójkąt, a nawet samochód.
Po zakończeniu części zabawowej,
wszyscy uczestnicy udali się do ogrodu,
by przy kolorowych stolikach oddać się
degustacji przygotowanych prażonek.
Pyszna i gorąca potrawa zarumieniła buzie dzieci. Wspólne śpiewy przy ognisku
zakończyły doroczne obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu Nr 1.
Ewelina Maślanka
16 października 2014 r.

NERWOWO

Siatkarki TRS Siły rozpoczęły rozgrywki
wojewódzkie w kategorii kadetek meczem
w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w środę
8 października. Ich pierwszymi rywalkami były uczennice Szkoły Mistrzostwa
Sportowego występujące w barwach Stali.
Pierwsze dwa sety nasza drużyna przegrywa dość gładko. Gdy wydaje się, że bliski
jest koniec spotkania następuje zamiana
ról. Teraz nasze zdecydowanie dominują.
Siatkówka kadetek to sport dla kibiców
o nerwach ze stali. Od załamania do euforii. Dziewczyny potrafią stracić dziesięć
punktów, by je w kilka minut odrobić.
W decydującym piątym secie Siła prowadzi
9:7, dwa błędy i wyrównanie. Loteria przy
stanie 14:14. Niestety to nasz zespół w tym
momencie popełnił dwa błędy i przegrał 2:3
(22:25, 17:25, 25:21, 25:21, 14:16).
Trener Zbigniew Gruszczyk: - Żywiec
ma bardzo dobry zespół. Te dziewczyny
w ubiegłym roku w kategorii młodziczek grały w finałach mistrzostw Śląska. Ułożony, bardzo dobry zespół. Po
dwóch przegranych setach moje dziewczyny się przebudziły i wygrały dwa
kolejne. W tie breaku prowadziły, ale
proste błędy sprawiły, że nas doszły, jeszcze było 14:14, ale niestety przegraliśmy
ten mecz. Kadetki grają w bardzo trudnej

BKS
POKONANY

Po raz pierwszy siatkarkom ustrońskiej
Siły udało się wygrać z drużyną BKS
Aluprof Bielsko-Biała. Dokonały tego
w ostatnią sobotę 11 października młodziczki Siły wygrywając 2:0 (24, 23)
z faworyzowanymi przeciwniczkami. Mecz
odbył się w sali Szkoły Podstawowej nr 2.
Rozgrywki młodziczek o mistrzostwo
województwa rozgrywane są turniejami.
Uczestniczące drużyny dzieli się na grupy
po cztery zespoły, po czym odbywają się
cztery turnieje, zawsze z udziałem trzech
drużyn. Drużyny z pierwszego i drugiego
miejsca awansują do górnej połówki rozgrywek, z trzeciego i czwartego do dolnej.
Ponownie dzieli się zespoły na grupy po
cztery, itd. do wyłonienia finalistek i ustalenia ostatecznej kolejności.
Sobotni turniej w Ustroniu był ostatnim
w pierwszym etapie. Nasz zespół bez
problemów zwyciężył z Pszczyną do 13
i 11, prowadząc praktycznie od początku
do końca. Natomiast bardzo nerwowy był
pierwszy set z BKS. To jedna, to druga
drużyna wychodziła na prowadzenie.
W końcówce to nasz zespół okazał się
lepszy, a może nasz trener nie krzyczał
tak głośno na dziewczyny jak ten z BKS,
przez co nasze były mniej zestresowane.
Siatkarki Siły awansowały do górnej połówki i ponownie trafiły na bardzo mocne
zespoły. Grać teraz będą w grupie z MKS
Zorza Wodzisław, MUKS Sari Żory, TS
Stal Śrubiarnia Żywiec.
16 października 2014 r.			

Nasze siatkarki grały ambitnie i mogły wygrać.

Fot. W. Suchta

grupie, wyrównanej. Mimo porażki zdobyliśmy jeden punkt i walczymy dalej,
a dziewczyny pokażą, że potrafią walczyć
z najlepszymi. Trenerzy, z którymi się

spotkałem twierdzą, że nasza grupa jest
bardzo mocna i ciężko będzie wszystkim
zespołom. W tym meczu na wyróżnienie
zasłużyły wszystkie dziewczyny. (ws)

Trener Zbigniew Gruszczyk: - Połowa
zespołu młodziczek gra także w kategorii
kadetek, więc mają szansę ogrywać się
ze starszymi. Jak widać to procentuje.
Meczem z BKS bardzo pozytywnie mnie
zaskoczyły. Pierwszy etap kończymy
z taką samą liczba punktów jak BKS
Aluprof. Jest to osiągnięcie, którego do
tej pory nie odnotowaliśmy. Zespół jest
przygotowywany od trzech lat i po raz
pierwszy wygraliśmy z BKS. Nie możemy porównywać się z nimi jeżeli chodzi

o warunki nie tylko fizyczne, bo tam są
dziewczyny po odpowiedniej selekcji,
ale nie możemy porównywać się również
jeżeli chodzi o finanse, warunki pracy.
Wygraliśmy 2:0, a moje dziewczyny nie
popełniały większych błędów. Nie chciałbym tu wyróżniać żadnej zawodniczki,
bo w tym turnieju grała cała dwunastka.
Jest to zespół perspektywiczny i mam
nadzieję, że przez parę lat będziemy grać
o najwyższe cele, jeśli chodzi o mistrzostwo województwa.
Wojsław Suchta

Drużyna młodziczek TRS „Siła” Ustroń. Stoją od lewej: trener Zbigniew Gruszczyk, Wiktoria
Kłósko, Sara Lipowczan, Natalia Heczko, Gabriela Gogółka, Wiktoria Kadela, kapitan Klaudia Bałoń, Wiktoria Stec, Arleta Adamczyk, siedzą: Julia Heczko, Wiktoria Pokorny, Natalia
Błaszczyk, Natalia Cieślar.
Fot. W. Suchta
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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu dla wyborów do Rady Miasta Ustroń
oraz wyborów Burmistrza Miasta Ustroń w dniu 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), uchwały nr XXV/285/2012 Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta
Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego poz. 5270 z późn. zm.)
Nr
okręgu
wyborczego

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybiera-nych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ustroniu dla wyborów do Rady Miasta Ustroń
oraz wyborów Burmistrza Miasta Ustroń w dniu 16 listopada 2014 r.:
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

Granice okręgu wyborczego

1

OsiedleUstroń Polana ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa,
Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa,
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

1

2

Osiedle Ustroń Poniwiec ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 po stronie
lewej i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78,
Limbowa, Lipowa ( od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa.

1

3

Osiedle Ustroń Centrum ulice: Os.Manhatan blok nr 1-10.

1

4

Osiedle Ustroń Centrum ulice: Andrzeja Brody,Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 33, 35),Jana
Wantuły, M.Konopnickiej, Ks.Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, Os.Centrum, Piękna, Pasieczna, Widokowa.

1

5

Osiedle Ustroń Górny ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), Jelenica, Kluczyków,
Kochanowskiego, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), M.Skłodowskiej, Myśliwska, Olchowa,
Partyzantów, Reja, Skowronków, Wierzbowa, 3 Maja (od nr 20 do nr 116 po stronie prawej).

1

6

Osiedle Ustroń Górny ulice: K.I.Gałczyńskiego, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), Grażyny,
Hutnicza, Kasprowicza, Mickiewicza, Miedziana, Pana Tadeusza, Parkowa, Pod Skarpą, Rynek, Słoneczna, Spacerowa,
Srebrna, Staffa, Tuwima, Zielona, Złota, 9 Listopada,
3 Maja (do nr 19 i od nr 21 do nr 71 po stronie lewej).

1

7

Osiedle Ustroń Dolny ulice: Cieszyńska (nr V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), Jana Błaszczyka,Jana
Cholewy, Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Krzywa, Obrzeżna, Os.Cieszyńskie, Pawła Lipowczana, Pawła
Stalmacha, Plac Ks.Karola Kotschego, Spółdzielcza, Stawowa, Tartaczna, Wiosenna.

1

8

Osiedle Ustroń Dolny ulice: Bema, Dąbrowskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31) Dworcowa, Fabryczna, Ignacego Daszyńskiego, Kaczeńców,
Kuźnicza (do nr 5), Ogrodowa, Polna, Sikorskiego, Sportowa, Strażacka, Traugutta, Wybickiego.

1

Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Beskidzka, Choinkowa, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej),
Dominikańska, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 148 po stronie prawej i od nr 101 do nr 153 po stronie lewej),
Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Owocowa, Pawła Stellera, Siewna, Skoczowska (do nr 69 po stronie lewej i do nr 60 po
stronie prawej), Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna.

1

Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana Sztwiertni,
Katowicka (od nr 150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie lewej), Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana, Skoczowska (od nr 71 do 101 po stronie lewej i od nr 62 do nr 100F po stronie
prawej), Sosnowa.

1

Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Działkowa, Górna, Kamieniec ( od nr 9 ), Kręta, Leśna (od nr 10), Lipowska (od nr 22
po stronie prawej), Lipowski Groń, Mokra, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa.

1

12

Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Bernadka, Górecka, Krzywaniec, Lipowska (od nr 23 po stronie lewej), Nowociny,
Przetnica, Wesoła.

1

13

Osiedle Ustroń Nierodzim ulice: Chałupnicza, Cicha, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21
po stronie lewej), Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Wiejska, Wiklinowa, Zagajnik.

1

Osiedle Ustroń Nierodzim ulice: Bładnicka, Boczna, Józefa Kreta, Łączna, Potokowa, Szeroka, Wąska, Zabytkowa,
Żwirowa.

1

Osiedle Ustroń Zawodzie ulice: Armii Krajowej, Belwederska, dr Michała Grażyńskiego ( nr 12, 27, 31 ), Gościradowiec,
Kamieniec (do nr 8 ), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Leśna (do nr 7), Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna,
Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana.

1

9

10

11

14
15

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, Sala Sesyjna Urzędu Miasta Ustroń, tel. 33-857-93-00
			
Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec
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LISTY DO REDAKCJI

Wybory nowych władz wkrótce, czas na postulaty. Kiełbasa
i grochówka wyborcza już była, teraz czekamy na obietnice, na
pewno kandydaci zasypią nas ulotkami. Osobiście mam trzy, może
inni dorzucą swoje za niedługo. Po pierwsze pora na obietnicę
zamiany salonu miasta w rynek z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli
ktoś nie wie co oznacza słowo rynek niech poczyta encyklopedię,
albo wikipedię. Zdarza się, że ludzie stojąc na betonie salonowym
pytają- panie, a jak dojść do rynku... Salon okazał się
być „ślepą kiszką” miasta. Widzę tę pustkę na okrągło z okna
mojego domu. I ta zabudowa trzepakowo-parkingowa, ileż trzeba
było mieć złej woli, aby zafundować miastu taki projekt. Postulat
drugi to utworzenie z centrum (okolic rynku) strefy wolnej od
podatków, może nawet dotowanej, by zachęcić przedsiębiorców- handlowców do ożywienia tego rewiru. Postulat trzeci z opłat klimatycznych wykupić akcyzę od paliw gazowych - Ustroń
ma bowiem gorsze powietrze niż Tychy. Nie mam pomysłu jak
zatrzymać młodych w Ustroniu, tu jest pustynia zatrudnieniowa.
Przeczytałem pierwszą gazetkę wyborczą, same mrzonki, śląska
kaszana (krupniok).
Michał Michalczyk
Do Burmistrza Miasta Ustroń
Dnia 11 września 2014 roku odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu pogrzeb mojej Matki. Uroczystość pogrzebowa
odbyła się w Kaplicy przycmentarnej. Ja i cała moja rodzina
jesteśmy zbulwersowani stanem „Kaplicy”. A stan jej uwłacza
godności człowieka, szczególnie w takiej chwili jakim jest ostatnie
pożegnanie osoby bliskiej naszemu sercu – Matki.
Katafalk to odrapana i porysowana skrzynia, a frontowa ściana
z łuszczącą się farbą i zaciekami.
Kiedy ksiądz wszedł z bocznego pomieszczenia naszym oczom
ukazały się wiadra, drabiny i inne narzędzia budowlane.
Stosunek urzędników miejskich i osób odpowiedzialnych za ten
obiekt do TYCH, którzy odchodzą jest świadectwem szacunku
i poszanowania godności człowieka w tej szczególnej chwili.
				
M. Porusiewicz

*

*

ODBIERANIE POPIOŁU

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, informujemy iż od października w pierwszym terminie odbioru odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) będzie odbierany popiół z palenisk domowych. Popiół należy gromadzić
w znormalizowanych pojemnikach tj. kubłach oznaczonych na
czerwono lub w workach. Popiół z palenisk domowych należy
gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny, tzn. popiół
nie może być mieszany z innymi odpadami. Popiół ciepły oraz
popiół gromadzony w innych pojemnikach niż kubły lub worki nie
będzie odbierany.
Wydział Środowiska i Rolnictwa

BIBLIOTEKA

POLECA:

Henryk Wisner – „Lisowczycy”

Lisowczycy, to lekka kawaleria powstała w roku 1607. Jej
twórcą i pierwszym dowódcą był Aleksander Józef Lisowski. Od
jego nazwiska pochodzi nazwa całej formacji, która to utrzymała
się nawet po śmierci Lisowskiego. Byli typowymi „psami wojny”,
dla których wojna była źródłem utrzymania. Budzili postrach na
wschodzie i zachodzie Europy. Do dzisiaj historycy nie powiedzieli ostatniego słowa o czarnej i białej legendzie tej formacji.

Katarzyna Bonda - „Pochłaniacz”

Powieść kryminalna. Rok 1993 - w nie do końca wyjaśnionych
okolicznościach ginie dwójka niewinnych młodych ludzi – Monika i Przemek. Policja zamyka śledztwo, nie znajdując winnych.
Rok 2013 – po siedmioletniej przerwie, do Polski powraca Sasza
Załuska – profilerka, która otrzymuje intratne zlecenie od właściciela klubu muzycznego w Sopocie. Jej początkowo proste
zadanie, nieoczekiwanie zamienia się w poszukiwanie mordercy
i powrót do lat dziewięćdziesiątych, do nierozwiązanej sprawy
śmierci nastolatków.

*

W związku z listem Pani M. Porusiewicz, dotycząceym stanu
kaplicy na cmentarzu komunalnym pragnę przeprosić autorkę za
zaistniałą sytuację. Opisane okoliczności nie powinny mieć miejsca. Chcę poinformować również, że przeprowadzono rozmowę
z odpowiedzialnymi pracownikami urzędu i administratorem
cmentarza, którym jest firma pana L. Kubienia, zobowiązując go do bezwzględnego wyeliminowania nieprawidłowości
i wprowadzenia procedur mających zapobiec powstawaniu tego
typu sytuacji.
Informuję także, że podjęto działania zmierzające do poprawy
stanu kaplicy cmentarnej. Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
POZIOMO: 1) na drodze, 4) harcerski lub towarzyski, 6) kontroluje przestrzeganie zasad BHP,
8) Srebrna Cieszynianka, 9) budulec świecy, 10) roślina
pastewna, 11) świadectwo techniczne, 12) z lasu na opał,
13) spodnie gwarowo, 14) duet na parkiecie, 15) popularny
autor baśni, 16) związek państw, 17) artysta, 18) administruje lokalami, 19) kuzynka łasicy, 20) śląska gra w karty.
PIONOWO: 1) rozrabiaka, 2) holenderska metropolia,
3) cyrkowy fikołek, 4) malowane jajko, 5) skutek przeziębienia, 6) na etacie, 7) leśny żołnierz, 11) na głowie
króla (wspak), 13) grał Janka w „Pancernych”, 14) utwór
pochwalny.

ZŁAP SŁOŃCE JESIENIĄ!

KANARY, MADERA, CYPR, MAROKO, EGIPT, DJERBA, TURCJA.
BOGATA OFERTA I SUPER CENY. Wyloty z Katowic
Jarmarki świąteczne i weekendy w europejskich stolicach.
ORGANIZUJEMY WYJAZDY GRUPOWE I INTEGRACYJNE

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 października.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 40

LATO ODESZŁO
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje Jan Pinkas z Goleszowa, ul. Godziszów. Zapraszamy do redakcji.
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A było to tak… Pewnego wrześniowego dnia wybrałem się
wraz z Piotrem Chachułą, znawcą i miłośnikiem grzybów, pracownikiem Pienińskiego Parku Narodowego, na specyficzne
grzybobranie do jednego z podcieszyńskich lasów. Grzybobranie
było specyficzne z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze
interesowały nas wszystkie grzyby, jakie tylko uda się znaleźć,
a zwłaszcza te niejadalne, powszechnie omijane przez grzybiarzy,
jako niegodne uwagi. Po drugie – ze względu na wyposażenie,
jakie rzuciło się mi w oczy u mego przewodnika. Obok tak
typowych sprzętów, jak aparat fotograficzny do uwieczniania
znalezisk oraz ostry kozik do zręcznego preparowania grzybowych trofeów, z jego plecaka sterczały niewielkie, ogrodowe
grabki, tzw. pazurki. Do czego miały się przydać, okazało się
już niebawem, dosłownie po kilku minutach leśnej wędrówki. Ni
z tego, ni z owego moje usilne wpatrywanie się pod nogi
w celu dostrzeżenia jakiegokolwiek grzyba, przerwało
wypowiedziane dość obojętnym tonem zdanie: „O,
popatrz – trufla”. Miejsce
na mój rozum nie różniło
się niczym od całej reszty
kilkunastu hektarów dobrze
znanego mi lasu, jakie mieliśmy zamiar spenetrować.
Mój przewodnik wskazał
na jasnobrązowe coś, co
wystawało z ziemi pośród
opadłych liści, patyczków
i innych resztek tworzących
ściółkę leśną (widoczne
w środkowej części zdjęcia obok). Kilka szybkich
ruchów grabkami grzyboznawcy i oto moim oczom
ukazała się trufla w pełnej
krasie.
Trufle – to słowo wywołuje poruszenie nie tylko
wśród grzybiarzy i mykologów, ale przede wszystkim
wśród wielbicieli dobrej
kuchni i potraw o niezwykłych aromatach i smakach.
Ale chyba nie ma nikogo,
kto nie wiedziałby, że pod tą nazwą kryją się bodaj czy nie
najbardziej pożądane grzyby na świecie. Z pewnością można
nawet zaryzykować twierdzenie, że trudno o przykład innych
grzybów, o których wszyscy słyszeli, ale niewielu je jadło (ze
względu na spore ceny wzbogaconych nimi potraw), a równie
nielicznym udało się znaleźć podczas grzybobrania (z uwagi na
ich przynależność do grupy tak zwanych grzybów podziemnych).
Trufle to rodzaj grzybów o oryginalnej budowie, które „zrezygnowały” z tradycyjnej nóżki i kapelusza na rzecz owocnika
o bulwiastym, mniej więcej kulistym, czasem trochę kanciastym
kształcie. Nie dość tego – ich owocniki powstają pod ziemią,
w pobliżu drzew, gdyż trufle należą do grzybów mikoryzowych.
Korzenie różnych drzew – przede wszystkim dębów, ale również
m.in. buków, lip, topól i wierzb – współżyją ze strzępkami truflowych grzybni, z czego korzyści czerpie zarówno drzewo, jak
i grzyb. W Europie występuje około 30 gatunków grzybów zaliczanych do rodzaju trufla. Ich owocniki z zewnątrz są okryte
skórką o barwie przeważnie czarnej lub w różnych odcieniach
brązu, zazwyczaj chropowatej, pokrytej mniej lub bardziej
wyraźnymi brodawkami (do nielicznych wyjątków należy np.
trufla biała o gładkiej lub co najwyżej miejscami szorstkiej
powierzchni). Owocniki trufli mogą mieć różną średnicę, ale
w zależności od gatunku mieszczą się w przedziale – mówiąc
bardziej obrazowo – od wielkości orzecha laskowego do wielkości pięści. Kiedy rozetniemy taki kulisto-kanciasty owocniki,
naszym oczom ukaże się wnętrze z charakterystycznym wzorkiem, którego wygląd najlepiej określają słowa „marmurkowy”
lub „labiryntowy”. Za ten skomplikowany wzór odpowiada tak
zwana warstwa hymenialna lub rodzajowa, w której wytwarzane

są zarodniki. U „zwykłych” grzybów zarodniki powstają w warstwie hymenialnej na spodzie kapelusza, na blaszkach, rurkach
lub kolcach, bądź w wewnątrz „kuli” purchawek lub tęgoskórów,
a w ich rozprzestrzenianiu bardzo pomocny jest zwykle wiatr.
Jak rozsiewają się zarodniki z podziemnych owocników trufli?
No właśnie – wytwarzanie owocników pod ziemią ma zarówno
plusy, jak i minusy. Do tych pierwszych z pewnością można
zaliczyć niedostępność dla różnych stworzeń, które chętnie by
się takim owocnikiem pożywiły, a także pewną niezależność od
czynników atmosferycznych. Minusem są niejakie trudności
z rozsianiem zarodników. Trufle jednak dość sprytnie ten problem
rozwiązały. Im bardziej dojrzałe owocniki, tym płycej tkwią zagrzebane ziemi, czasem wręcz lekko wystają nad powierzchnię
gruntu. Wydzielają przy tym intensywny zapach, któremu nie
mogą się oprzeć zwierzęta,
choćby dziki i wiewiórki,
które zajadają się odnalezionymi owocnikami trufli, a przy okazji uwalniają
i rozsiewają zarodniki tych
grzybów.
Intensywny i niezwykły
aromat trufli czyni z nich
bodaj czy nie najbardziej
pożądaną, a przy tym najdroższą potrawę lub dodatek do innych potraw. I jest
tak już od ładnych kilku
tysiącleci, jeśli tylko wierzyć różnym świadectwom
i historycznym źródłom.
Zapach owocników trufli bywa określanym jako
unikalny. Aby go w jakiś
sposób przybliżyć wszystkim, dla których trufle są
czymś tak nieosiągalnym,
jak choćby mityczne złote
runo, znawcy tematu wspominają czasem o zapachu
zbliżonym do orzechów,
z lekko czosnkową nutą,
a czasem mowa o aromacie będącym połączeniem
zapachu „piżma, orzechów
oraz ozonu” lub jeszcze
bardziej obrazowo „metanu i spleśniałego sera”. Jakim by nie
był aromat i smak trufli, grzyby te są warte wręcz dosłownie
tyle złota, ile ważą, a często jeszcze więcej. Co jakiś czas można
znaleźć medialne doniesienia o smakoszach gotowych zapłacić
nawet kilka tysięcy euro za kilogram owocników tych grzybów.
Takie sumy są jednak niczym w porównaniu np. do rekordowych
250 tysięcy dolarów, za które w 2009 r. nabyta została na specjalnej aukcji trufla biała o wadze 900 gramów! I działo się to
w czasach, kiedy wraz kryzysem światowym ceny tych grzybów
spadły i – jak komentowali specjaliści – trufle stały się dostępne
„dla każdej kieszeni”.
Skąd takie ceny za jak by nie było kawałek grzyba? Z pewnością wiąże się to z trudnościami z odnalezieniem podziemnych
owocników, nawet jeśli w poszukiwaniach pomagają specjalnie
przeszkolone świnie i psy. Przede wszystkim trufle coraz trudniej spotkać, gdyż zanikają siedliska – głównie stare dąbrowy –
w których najchętniej rosną gatunki najbardziej pożądane
z kulinarnego punktu widzenia, np. trufla biała, trufla czarnozarodnikowa i trufla letnia. Najlepiej chyba świadczą o tym dane
o rocznych zbiorach trufli, które końcem XIX wieku wynosiły
ponad 2 tysiące ton rocznie, a współcześnie wahają się od 30 do
150 ton.
W naszym kraju stwierdzono dotąd występowanie 9-10 gatunków trufli, spośród których trufla letnia i trufla wgłębiona uchodzą
za grzyby pod względem kulinarnym „warte grzechu”, a przynajmniej czasu spędzonego na poszukiwaniach. Natomiast nasze
truflowe znalezisko okazało się truflą wydrążoną, która niestety
nie jest zaliczana do trufli cenionych za względu na smak lub
zapach.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

TRUFLE
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Na mecz przyszło wielu kibiców.

ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW

Fot. W. Suchta

DUŻE STRATY

MKS Ustroń - Pogoń 1945 Zabrze 32:29 (13:15)
Swój pierwszy mecz na własnym terenie w śląskiej lidze juniorów młodszych
drużyna MKS Ustroń rozegrała w środę
8 października. Dla przybyłych kibiców
do sali SP-1 MKS był zdecydowanym
faworytem. Jednak drużyna się zmieniła.
– W porównaniu z poprzednim sezonem
przybyło dwóch nowych zawodników
z Bytomia. Chodzą do szkoły w Wiśle
i mieszkają w internacie. Na pewno będą
dużym wzmocnieniem - mówi trener MKS
Piotr Bejnar. - Zespół się buduje, bo po
skończeniu gimnazjum chłopcy poszli
do szkół średnich w Cieszynie i Wiśle,
a konkretnie 6 jest w Wiśle, 3 w Cieszynie,
2 w Ustroniu, reszta w gimnazjum. Trenujemy nadal w SP-1. Trochę jest trudniej, chłopcy mają więcej obowiązków
w szkole, na treningi przychodzą lekko
zmęczeni, a spotykamy się o jeden raz
więcej w tygodniu niż przed rokiem. Dopracowujemy schemat, chcemy wszystko
poukładać. Chyba będziemy musieli trochę
pograć nim wszystko zaskoczy.
Chyba jeszcze nie zaskoczyło, bo MKS
w tym meczu miał sporo kłopotów, a nie
zawsze był to skutek dobrej gry przeciwnika. Początek bardzo nerwowy. W 20 min.
jest zaledwie 6:6. Potem na prowadzenie

wychodzi Pogoń i choć na dwie minuty
przed przerwą jest remis, to pierwszą połowę MKS przegrywa dwoma bramkami.
W drugiej połowie dość szybko straty
zostają odrobione, ale zawodnikom puszczają nerwy. W pewnym momencie Pogoń
gra z przewagą dwóch zawodników. Dodatkowo czerwoną kartkę otrzymuje lider
MKS Marek Cholewa. Jednak udaje się
grę uspokoić i końcówka zdecydowanie
należy do MKS.
Po meczu powiedzieli:
Trener Pogoni Michał Kmieć: - Mecz
bardzo zacięty. Do przerwy mój zespół
prowadził i myślę, że była szansa na wy-

graną. Rewanż w Zabrzu, a Ustroń jest do
ogrania. Drużynę prowadzę dość krótko,
od trzech tygodni. Dzisiejszy mecz bardzo
ładny, ale też zacięty. W drugiej połowie
trochę zabrakło nam konsekwencji, trochę celności rzutów, trochę popełnilismy
błędów w obronie. Wszystkiego po trochę
i przegrywamy. Ustroń był dziś drużyną
lepszą.
Trener MKS Piotr Bejnar: - To jeden
z silniejszych zespołów w lidze. Z naszej
strony za dużo nerwowości. Inauguracja
we własnej sali, publiczność, a zespół
w innym składzie. W pierwszej połowie
graliśmy nieskutecznie, traciliśmy proste
piłki. Ostrzegałem, bo zespół z Zabrza jest
dla nas niewygodnym rywalem i od dwóch
lat się z nimi męczymy. A ten mecz z nimi
najtrudniejszy. W dotychczasowych meczach zdobywamy dużo bramek, skuteczność jest zadowalająca, natomiast gramy
słabo w obronie. W Chorzowie straciliśmy
28 bramek, u siebie z Zabrzem 29 i to są
słabe parametry. W poprzednim sezonie
średnio w meczu traciliśmy 20 bramek.
Z Zabrzem udało się wygrać, choć dużo
prostych błędów. Uważani jesteśmy za
jednego z faworytów ligi i to też jest obciążające.
Wojsław Suchta
1 UKS 31 Rokitnica Zabrze
2 MKS Ustroń
3 UKS MOSM Bytom
4 MKS Zryw Chorzów
5 KS Viret CMC Zawiercie
6 MKS Olimpia I Piekary Śląskie
7 MUKS Siódemka Mysłowice
8 SPR Pogoń 1945 Zabrze
9 SPR Zagłębie Sosnowiec
-MKS Olimpia II Piekary Śląskie

3
2
2
2
1
2
1
3
2
0

6 118:70
4 68:57
2 49:42
2 60:56
2 24:21
2 55:56
0 31:46
0 70:88
0 26:65
0
0:0

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” prowadzi m.in. sekcję narciarsko-rekreacyjną, do której należą zarówno dzieci jeżdżące amatorsko, jak i utytułowani zawodnicy. Właśnie rozpoczęły się zapisy na sezon 2014/2015. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci
z ustrońskich szkół do 12 roku życia. Więcej informacji można uzyskać u trenera Przemysława Ciompy, tel. 606 308 195.
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Kota w butach dopuszczamy, ale czego tu chce ten gołąb. Fot. W. Suchta
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

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

Skup sprzętów AUDIO , odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.

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

Kupię kolejki PIKO , HO, TT 790467-020.
Ustroń Poniwiec - komfortowa rezydencja, działka 13 ar. 509455410,
www.bestart.gratka.pl
Mieszkanie z garażem sprzedam
lub wynajmę. 502-527-924.

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

Do wynajęcia 2-pokojowe umeblowane mieszkanie w domu dwurodzinnym. Zawodzie Górne. (33)
854-36-48, 728-979-775.

PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764. OBNIŻKA CEN
TOWARÓW!!!

16.10					
17-18.10		
19-20.10		
21-22.10		
23-24.10		

Poszukuję cyklicznego 1,2 dniowego noclegu w Ustroniu lub
w bliskiej okolicy. 603-555-858.

Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 114 		 tel. 858-60-76
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76

STWORZENIA PRZERAŻAJĄCE, OHYDNE, ZŁE
W cyklu spotkań przyrodniczo-ekologicznych Ustroński Klub
Ekologiczny oraz Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zapraszają na ilustrowany wykład Aleksandra Dordy, który odbędzie 28 października
o godz. 17.00 w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.

*

*

*

90-LECIE WŁADYSŁAWA MAJĘTNEGO
Muzeum Ustrońskie zaprasza na uroczystość z okazji 90.
rocznicy urodzin Władysława Majętnego, działacza społecznego,
pisarza, folklorysty, która odbędzie się w piątek, 24 października
o godz. 17.00. w Muzeum Ustrońskim. W programie występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie.

18 Gazeta Ustrońska

Zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny,
świetlica Szkoły Podstawowej nr 1
Mecz piłki ręcznej juniorów młodszych MKS
Ustroń - MKS Olimpia I Piekary Śląskie, sala SP-1
Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert przy świecach: „Silesian Singers”, MDK „Prażakówka”
Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń -TS Piast
Cieszyn, stadion Kuźni
Spotkanie z Małgorzatą Szelong - pracownikiem
naukowym Książnicy Cieszyńskiej nt. „Dawne
księgarnie cieszyńskie”, Muzeum Marii Skalickiej
Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia: „Stres – jak
sobie z nim radzić? Wpływ stresu na nasze zdrowie” Wykład dla młodzieży ,MDK„Prażakówka”

dziesięć lat temu
8 października został ukończony chodnik w Hermanicach
ciągnący się wzdłuż ul. Skoczowskiej na odcinku od ulicy P. Stellera do ul. Porzeczkowej. Chodnik ułożono z kostki prasowanej,
a powstał w miejsce starego z betonowych płyt.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Trwa budowa obwodnicy w Polanie. Zakładano oddanie jej do
użytku jesienią tego roku. Prawdopodobnie ten termin się wydłuży. (...) Gdy naruszono zbocze Czantorii, od razu było widać,
że skarpa ma tendencje do osuwania się. Po deszczach niektóre
drzewa zaczynały się zsuwać na dół. Tego jednak nie przewidziano
w projekcie. Na rozwiązanie zabezpieczenia skarpy Czantorii
rozpisano przetarg. Wygrała firma AKG z Krakowa. Ostatnio
projekt został przekazany inwestorowi. Potencjalne osuwisko
umacniane będzie poprzez gwoździowanie. – Wprowadzane będą
pręty o różnych długościach od 9 przez 12 do 15 metrów – mówi
Bogusław Lipus. – W wywiercone otwory zostaną wprowadzone
pręty i zainektowane zaczynem cementowym. Następnie cała
skarpa zostanie obłożona geokratą, obłożona ziemią, po czym
zostanie tam posiana trawa.
Na zdjęciu Stanisław Jancz z karpiem koja, który ważył 9,5 kg
przy długości 74 cm. Złowił go w stawie w Hermanicach należącym do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Kuźni Ustroń. Ta
ryba ma około 8 lat. Połasiła się na kukurydzę i tym sposobem trafiła na haczyk. Nie trafiła jednak na stół, bo została wypuszczona
na wolność. W tym sezonie członkowie Koła PZW Kuźnia Ustroń
podjęli kolejną próbę wyhodowania tego kolorowego gatunkukarpia i wpuścili do stawów 30 sztuk liczących 30 centymetrów. Ryba
ta jest bardzo popularna w Zachodniej Europie, gdzie działają
kluby miłośników wyhodowanego przez Japończyków karpia koja.
Okazy mające trzy kolory: czarny, pomarańczowy i biały osiągają
na aukcjach ceny kilku tysięcy euro.
Sklep z rybami działa przy ul. Daszyńskiego już od 30 lat. Dawniej zwany był halą rybną. – Żona zaczęła tu handlować w 1985
roku, wtedy, kiedy jeszcze była to własność PSS-u – wspomina
Andrzej Szela. – Potem wykupiliśmy kontenery od Spółdzielni,
a teraz przeprowadziliśmy się do nowo wyremontowanego budynku. Wygląda na to, że jesteśmy w tym miejscu już ponad 19
lat. I właściwie całe nasze życie zawodowe zajmujemy się rybami. Ja wcześniej też pracowałem w „Społem” i zajmowałem się
transportem ryb. Właściciele sklepu mówią, że jest coraz większe
zainteresowanie rybami. Ludzie doceniają ich walory smakowe
i korzystny wpływ takiej diety na zdrowie. Zmienił się sposób myślenia, ale nie zwiększyła zasobność portfeli. – Kiedyś ryby kupowało
się na kilogramy. Naważone 30 dekagramów więcej, nie robiło
klientom żadnej różnicy (...) – tłumaczy A. Szela. Wybrała: (mn)
16 października 2014 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Nowa stara władza?
Zbliżają się wybory samorządowe. Za kilka
tygodni pójdziemy do urn wyborczych, aby
oddać swój głos i wybrać spośród, zapewne
licznych kandydatów, tych, którzy będą sprawować władzę w samorządach w czasie następnej kadencji. Z doświadczeń minionych
lat wynika, że wybory nie zawsze przynoszą
istotne zmiany w wybieranych władzach.
Bywa, a przynajmniej bywało i tak, że przez
wiele kolejnych kadencji w skład wybieranej
rady wchodziły wciąż te same osoby. W efekcie władzę sprawowała nowa stara rada. Nowa
była kadencja, ale skład rady był wciąż taki
sam. Tak bywało kiedyś w radach parafialnych Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego.
Było to następstwem obowiązującego w nim
prawa. Obowiązywało głosowanie na listy,
a listę układała ustępująca rada. Nic więc
dziwnego, że znajdowali się na niej niemal
wyłącznie dotychczasowi członkowie rady.
I tak istniała gwarancja, że wciąż ci sami
ludzie będą wybierani i bywali członkami tej
rady nieraz przez dziesięciolecia. Podobnie
działo się i przy innych wyborach, gdzie
obowiązywały podobne zasady. Stąd też i w
dawnych radach miejskich zasiadali wciąż ci

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (185)

1. Bez systematycznego krytycyzmu i krytycznej debaty trudno wyobrazić sobie rzetelne
uprawianie filozofii. Krytyka w filozofii zdaje
się spełniać szczególną rolę. Uchodzi ona za
niezbędny, a w wielu sytuacjach za jedyny
właściwy sprawdzian uprawianej filozofii,
dzięki któremu można wykazać obecne w niej
wartości, jak też oświetlić jej intelektualne
niedobory. Nawet w sztuce, której uprawianiu
towarzyszy przecież krytyka artystyczna, częstokroć wystarcza uznanie niewyrobionej krytycznie publiczności, aby znajdujący poklask
wytwór mógł cieszyć się uznaniem i funkcjonować jako dzieło sztuki z przypisywanym mu
prestiżem społecznym. Religia, światopogląd,
ideologia i sfera polityki zazwyczaj stronią od
ukierunkowanych na nie aktów krytyki, zdają
się dążyć do tego, aby funkcjonować w samozadowoleniu i utwierdzać się w poczuciu swej
słuszności, mimo iż względem konkurentów są
krytyczne i nieufnie podejrzliwe. Filozofia na
taką bezkrytyczność nie może sobie pozwolić,
gdyż tym samym zatraca ona walor filozoficzności i zostaje zdegradowana do jednego
z wielu zwalczających się światopoglądów
lub do ideologii. Krytyczna dyskusja ma być
więc podstawową metodą wiedzotwórczą
w filozofii, do uczestnictwa w której należy
odpowiednio kształcić adeptów filozofii.
2. Wśród pożądanych cech filozofii znajduje się postawa nieustępliwego krytycyzmu
i krytyczna analiza przedkładanych argumentów. Co więcej, filozofię postrzega się jako
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sami ludzie , których kandydatury wystawiały
odpowiednie władze partyjne.
Na szczęście to się zmieniło, a więc i w
Kościele i w Mieście mamy wolne wybory; głosujemy na osoby, a kandydatów nie
zgłaszają, ustępujące władze. Nie ma więc
zazwyczaj na listach kandydatów kompletu
członków dotychczasowych władz. Nowa
kadencja zapowiada więc nowy skład Rady
Miasta. Piszę o tej Radzie, bo ma ona dla
mieszkańców Miasta szczególne znaczenie.
Wszak będzie decydować o najważniejszych,
istotnych sprawach mieszkańców. Mówiąc
nieco górnolotnie; Nowym władzom Miasta
powierzamy swój los na następną kadencję.
Istotny więc jest skład tej Rady. Stąd pytanie: Czy w jej skład wejdą głównie czy wręcz
wyłącznie dotychczasowi radni czy też w jej
składzie zajdą znaczne i istotne zmiany; a więc
czy będziemy mieć do czynienia z nową starą
władzą czy będzie to naprawdę nowa władza.
Mamy świadomość, że nowe władze staną
wobec konieczności kontynuacji działalności
swoich poprzedników. Dobrze więc będzie
kiedy w jej składzie znajdą się także ci, którzy
już sprawowali władzę w naszym Mieście.
Szczególnie wtedy, gdy mieszkańcy są zadowoleni z dotychczasowych dokonań władz
miejskich. Liczy się zdobyta znajomość
rzeczy i doświadczenie, tego, co składa się
na właściwe funkcjonowanie miasta.
Przy tym doświadczenie uczy, że dotychczasowi członkowie władz miejskich mają

zazwyczaj znaczne szanse na powtórny czy
kolejny wybór. Szczególnie wtedy gdy dobrze
sprawowali swoje funkcje i zdobyli zaufanie
wyborców. Może się więc zdarzyć, przynajmniej teoretycznie, że po wyborach okaże się,
że wybrane zostaną te same osoby, co przy
poprzednich wyborach i faktycznie mamy do
czynienia z nową stara władzą.
Nie byłoby to najlepsze rozwiązanie. Przynajmniej moim zdaniem. Choć bowiem wysoko sobie cenię doświadczenie i kontynuację,
to jednak uważam, że przy każdych wyborach
powinno dochodzić do korekt i zmian. Grupa działająca wciąż w tym samym składzie
przestaje być twórcza i skuteczna w działaniu.
Dochodzi wręcz do tego, że jej członkowie
znają się tak dobrze, że nim ktoś z nich zabierze głos, wszyscy wiedzą, co powie. Na nową
kadencję trzeba więc obok doświadczonych
radnych, także nowych, którzy wniosą do
rady coś nowego i pozytywnego.
Myślę, że tak stanie się i tym razem i wynikiem wyborów będzie rada składająca się
zarówno ze starych jak i nowych radnych.
I to rada skutecznie działająca dla pomyślności naszego Miasta. A póki co przed wyborcami staje zadanie dokonania właściwego wyboru. Dobrze więc przyjrzyjmy się zgłoszonym
kandydatom i postarajmy się spośród nich
wybrać najlepszych. A więc takich, którzy
będą nas dobrze reprezentować i właściwie
zadbają nie tylko o sprawy swojej dzielnicy,
Jerzy Bór
ale także całego Miasta.

dziedzinę wiedzy silnie przepojoną duchem
krytycyzmu i z tej też racji mającą kompetencje do wnikliwej krytyki całokształtu ludzkiej
kultury, włącznie z nauką i techniką, religią
i sztuką, światopoglądem i ideologią oraz
systemem społeczno-ekonomicznym (gospodarczym). Przyjmuje się, że to filozoficzny
krytycyzm, dzięki swej przenikliwości, ma
trafnie odsłaniać sfery niedomagań i zagrożeń
obecne w różnych obszarach kultury.
3. Krytycyzm i krytyka są tymi postawami
i czynnościami właściwymi filozofii, które
w obecnej – zdominowanej przez mass-media
– masowej kulturze nie znajdują zrozumienia.
Zetknięcie się z krytyką postrzega się bowiem
jako stan zagrożenia własnych interesów.
3.1. W działalności politycznej dąży się do
uzyskania akceptacji i poklasku, natomiast
unika się krytyki własnych poczynań lub
zabiegami socjotechnicznymi osłabia ostrze
krytyki. Wśród medialnych newsów nierzadko pada hasło, że „w ogniu krytyki” znaleźli
się jacyś politycy lub jakieś instytucje, co
skutkuje niskimi notowaniami, kryzysem
politycznym i wróży ich klęskę (wyborczą).
A przecież krytycyzm jest niezbędną postawą
w życiu społecznym, wnikliwa krytyka powinna stale towarzyszyć ocenianiu działalności
politycznej.
3.2. W dyrektywach oświatowych zdarzają
się zalecenia, aby odstąpić od krytycznego
oceniania pracy ucznia, sugeruje się, aby nie
straszyć ucznia mogącą go spotkać krytyką,
która wytknie jego słabości, a zamiast tego formułować głównie oceny ukazujące pozytywne
walory jego starań i osiągnięć. W obecnym
„klimacie ideowym” krytycyzm i krytykę
kojarzy się z takimi postawami, których należy
unikać, na które lepiej się nie narażać, bo niosą
one z sobą niepożądane i nieprzyjemne skutki.

Uczniowie i studenci na pytanie, czy cenią
sobie rzetelną i dogłębną krytykę ich dokonań,
częstokroć wyrażają zdziwienie przyjętym
w pytaniu założeniem, że krytykę można
cenić, że jest ona niezbędnym sposobem urzeczywistniania wartości, że dotyczy ona przede
wszystkim dokonań wartych zainteresowania,
a nie jedynie niepowodzeń. Dominuje bowiem
błędne przeświadczenie, że krytyka jest czymś
złym, przed czym należy się chronić.
3.3. Aby współczesny człowiek nie przyswajał bezkrytycznie „sączących się” w niego
treści, także błędnego rozumienia krytyki, to
jednym z zadań edukacji jest kształtowanie
postawy krytycyzmu wobec głoszonych przekonań i umiejętności uczestnictwa w dyskusji,
w której przedkłada się i krytycznie rozważa
argumenty.
4. Rozpatrywanie więc – w obecnej sytuacji kulturowej i edukacyjnej – roli krytyki
w filozofii nie jest wyłącznie sprawą wewnętrzną filozofii, ale ma zasięg o wiele szerszy, ma wyraźnie kulturotwórczy i edukacyjny
charakter. Trzeba „przebić się” przez błędne
i szkodliwe stereotypy, w których krytycyzm
postrzega się jako zjawisko niepożądane.
Temu zafałszowanemu i karykaturalnemu
– acz rozpowszechnionemu – ujęciu, przeciwstawia się rozumienie krytycyzmu na plan
pierwszy wysuwające zawartą w nim troskę
o wartości, a zwłaszcza pieczę sprawowaną
nad wartościami zagrożonymi.
5. Hasło „krytycyzm jako afirmacja wartości”
uwyraźnia myśl, że dzięki postawie krytycznej
można odkrywać, oczyszczać, eksponować,
pomnażać i doskonalić pozytywne jakości. Bez
odpowiedniej krytyki wartości nie są uwydatnione, ludzkie czynności i wytwory marnieją,
a przekonania i postawy zostają naznaczone
degenerującą je gnuśnością. Marek Rembierz
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Strzela P. Ferfecki.

LIGA OKRĘGOWA

Fot. W. Suchta

NONSZALANCKO

KS Kuźnia Ustroń - KS Czarni Jaworze 3:4 (2:2)
Kibice Kuźni liczyli, że w sobotnie popołudnie piłkarze naszej drużyny zdobędą
łatwo kilka bramek, co będzie dobrym
wstępem do wieczornego widowiska Polska-Niemcy. Niestety zawiedli się. Ostatnia drużyna w tabeli nie przyjechała do
Ustronia po przegraną, na co chyba liczyli
piłkarze Kuźni.
Zaczyna się fatalnie, bo już w 13 min.
tracimy gola, co prawda w 23 wyrównuje
Adrian Sikora, ale w 35 ponownie goście

wychodzą na prowadzenie. Przed przerwą
wyrównuje Mateusz Zaczek, a po przerwie
karnego strzela Dawid Kocot. Faulowany
w polu karnym był Zbigniew Krysta. Teraz
tu już kibice liczyli na zwycięstwo, ale
Kuźnia grała nonszalancko w obronie. Najpierw nasz bramkarz Paweł Sztefek fauluje
w polu karnym i tracimy gola. Kolejny faul
w okolicach naszego pola karnego, sędzia
dyktuje rzut wolny, co nasz bramkarz dziarsko komentuje, za co dostaje żółtą kartkę.

Tak to naszego golkipera tak wyprowadziło
z równowagi, że wolego już z tych nerwów
obronić nie miał prawa, a Kuźnia przegrała.
Trener Czarnych Sebastian Gruszfeld: Przyjechaliśmy do Ustronia zdobyć punkty.
Im dalej, tym bardziej wierzyliśmy, że będą
to trzy punkty. Zaważyło to, czego zabrakło
w poprzednich meczach, czyli skuteczność,
konsekwencja i udało się wygrać pierwszy
mecz w lidze okręgowej. Już poprzednie
wyniki Kuźni pokazywały, że są w dołku,
nie idzie im tak jak na początku. Z pewnością jest to bardzo groźny i dobry zespół. Jestem zadowolony z podejścia mojej drużyny
do tego spotkania. Nie mogę się nie cieszyć.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: Po tym meczu nie mogę powiedzieć nic
pozytywnego. Byliśmy cieniem zespołu.
Strzelenie trzech bramek nie zmienia faktu,
że zagraliśmy bardzo słabe zawody. Może
niektórym się wydaje, że pracę na tę rundę
już wykonaliśmy i możemy się bawić. Drużyna z Jaworza pokazała, że ambitnie grając
do ostatniego gwizdka, można wygrać. Nie
ma wytłumaczenia dzisiejszej porażki.
Wojsław Suchta
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Landek
Wisła
Dankowice
Skoczów
Żabnica
Bestwina
Kuźnia
Cięcina
Czechowice
Cisiec
Pruchna
Koszarawa
Porąbka
Chybie
Jaworze
Cieszyn

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

27
25
21
20
18
18
17
15
14
14
12
9
7
7
4
3

31:10
43:11
34:16
25:12
27:19
15:13
20:12
20:19
14:16
23:27
11:14
17:25
11:32
9:26
10:34
12:35

NA NARODOWYM

Historyczne zwycięstwo nad Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Europy
w piłce nożnej na Stadionie Narodowym
obserwowali też ustroniacy. W tym czasie
na wycieczce w Warszawie przebywali pracownicy naszego Urzędu Miasta.
Wcześniej zarezerwowali bilety.
- Zdobycie biletów graniczyło z cudem mówi Jarosław Grzybowski. - Atmosfera
i wrażenia warte każdych pieniędzy, ostatnie 20 minut meczu na stojąco z nieustannym dopingiem i śpiewami. Po meczu
długie świętowanie na ulicach Warszawy,
jak i z kolegami i koleżankami z Urzędu
Miasta w hotelu. Byliśmy świadkami historycznego zwycięstwa nad Niemcami. Tego
wydarzenia nie zapomnimy do końca życia.
Jak się dowiadujemy inni ustroniacy
na tym meczu też zasiedli na trybunach
Narodowego. Prawdziwi kibice zostali
w Ustroniu, by pasjonować się spotkaniem
Kuźni z Czarnymi.

Na zdjęciu od lewej: Jarek Grzybowski, Agnieszka Siwiec, Monika Erdmann, Andrzej Gala
Zdjęcie wykonywane przez wiernego kibica kolegę Radka Muchyńskiego.
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