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WYJAŚNIENIE Problematyczny most

Jako długoletnia animatorka kultury i radna w kadencji 20102014 uprzejmie wyjaśniam, iż odstępuję od udzielenia wywiadu
lokalnemu tygodnikowi „Gazeta Ustrońska”, zwyczajowo przeprowadzanego na końcu kadencji z poszczególnymi radnymi.
Sądziłam, że Laur „Srebrnej Cieszynianki” w końcu do czegoś
zobowiązuje, lecz niestety moje inicjatywy, które podjęłam
oprócz zwykłych czynności radnej, nie znalazły dalszej aprobaty i poparcia ze strony decydentów, więc nie widzę powodu
publikowania rozmowy ze mną na łamach prasy. Mam satysfakcję, że podczas organizacji podjętych imprez nie opuścili
mnie pracownicy placówek kultury, działacze stowarzyszeń,
sponsorzy, osoby prywatne i wielu mieszkańców miasta tak
licznie uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach,
za co składam Im wszystkim jeszcze raz wyrazy głębokiego
uznania, szacunku i szczerego podziękowania. 			
				
Elżbieta Sikora
27 lutego 2014 r.			

Ten most znajduje się na wszystkich mapach. Wiodą przez niego
szlaki piesze i rowerowe. Szukając ciekawych tras, turyści w całym kraju, a nawet w Europie, znajdą most przez Wisłę, znajdujący
się między zajazdem w Nierodzimiu a Mokate. Prowadzi przez
Wisłę w stronę Lipowca, Górek, Brennej. Gdyby ostatnio chcieli
z takiej trasy skorzystać, musieliby pokonać metalowe bariery,
broniące wejścia, bo kładka jest uszkodzona. Dziś ich już nie
ma. Prawdopodobnie usunęli je mieszkańcy, bo most jest przede
wszystkim dla nich. Jest częścią drogi do pracy, do przystanku,
do kościoła. Drogą, którą chodzili ojcowie, dziadowie, bez której
nie sposób normalnie funkcjonować.
Dlaczego więc ktoś zakazał wejścia na most? Bo jest uszkodzony. Zwrócili na to uwagę mieszkańcy dzielnicy podczas jesiennego zebrania, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu.
(cd. na str. 4)
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list do redakcji

Mnie jako stałemu czytelnikowi Gazety Ustrońskiej zwrócił uwagę „list do redakcji” w GU Nr 8 z dnia 20.02.2014 r. w sprawie
podjazdu dla matek z dziećmi w wózkach oraz osób na wózkach
inwalidzkich i w domyśle również rowerzystów, rolkarzy itd. Cieszę
się z tego powodu, że nie tylko ja interesuję się dobrem obywateli
i miasta, że jest nas więcej. Dla tego też w związku tzw. skrzywieniem
zawodowym oraz możliwością obserwacji remontu tych schodów
muszę zabrać skromny głos w sprawie tego listu. Myślę, że chodziło
autorowi listu o prowadnice przy schodach, tak jak to czasami jest
wykonane w innych miejscach. Spadek przy tych schodach wynosi
ponad 32%. Doświadczałem już nieraz pchanie wózka z dzieckiem po
takiej pochylni i wiem ile to trzeba włożyć siły na wypchanie wózka
pod górę, a jak zjeżdżałem w dół, to nieraz się zastanawiałem co
by było, gdybym stracił kontrolę nad wózkiem z przyczyn ode mnie
niezależnych i wózek wypadł by mi z rąk, potoczyłby się samoczynnie
na drogę, wprost pod rozpędzoną ciężarówką - tragedia gotowa.
Dopiero by się zaczęło - kto zlecił? kto zaprojektował? kto zezwolił,?
kto wykonał? kto odebrał? itd. Nasze Prawo Budowlane i UE oraz
wytyczne do Projektowania bez barier (pochylnie) mówi: podjazdy
na zewnątrz o różnicy wysokości do 15 cm - maks. pochylenie 15%,
15-50 cm - 8%, powyżej 50 cm - 6% (zalecane 5%) w tym ostatnim przypadku maks. długość pochylni to 900 cm + spoczniki po
140 cm i krotność, oraz na początku i końcu spocznik po 150 cm.
W naszym wypadku różnica wysokości to ok. 220 cm, co w przeliczeniu daje ponad 40 m długości podjazdu. Informacyjnie dodam, że
odległość górnej krawędzi schodów do budynku PSS-u wynosi ok. 22
m, a do budynku Hotelu Rezydencja Parkowa po przeciwnej stronie
12 m. Jak by nie były skonstruowane te pochylnie w tym miejscu,
to ja już widzę tą Panią jak gania 40 m pod górę, przez plac ok 50
m i w dół następne 40 m. Wyremontowane schody mają służyć za
dojście i zejście na przystań kajakową i koronę stawu. Już dawno
pomyślano o tym - i od kilku lat istnieje na ul. 3 Maja specjalnie
do tego celu wykonane przejście przez jezdnię, wykonano również
normatywną pochylnię na koronę stawu i wykonano parking dla osób
na wózkach inwalidzkich. Być może autor tego listu nie zauważył
tych elementów. Ludzie w ostatnim czasie strasznie są zabiegani,
a raczej „zajeżdżeni” i nie wszystko w pośpiechu przez szybę samochodu dostrzegają. Warto czasami przejść się pieszo przez miasto
i zauważy się to, czego nie widać z samochodu. Przysłowie mówi:
„Gość na chwilę widzi na milę” i to dopiero od wczasowiczów
i turystów dowiadujemy się jakie mamy piękne miasto, miasto które
wypiękniało przez ostatnie lata. Ja podczas licznych wędrówek
pieszych po mieście robię zdjęcia i porównuję je ze zdjęciami z lat
poprzednich, wychodzą fantastyczne porównania. W załączeniu
przesyłam zdjęcia „Tak było, tak jest” z przedmiotowymi schodami,
mam nadzieję, że Redaktor Naczelny GU umożliwi w przyszłości
publikowanie takich zestawień zarówno moich jak i innych zainteresowanych czytelników. Nie koniecznie trzeba mieć aparat
fotograficzny, wystarczy podczas spacerów przypomnieć sobie (czasami to jest trudne) jak było i porównać, jak jest teraz. Zachęcam
do spacerów, to samo zdrowie i edukacja. Piotr Szuba, Ustroń

Miejska Spółka Sko-Eko zamierza zmodernizować część
osadową oczyszczalni ścieków
w Skoczowie i wybudować tam
instalację biogazu. Inwestycja ma kosztować 8 mln zł.
Miasto liczy na dotację unijną.
Roboty zaplanowano na lata
2015-2016.

*

*

*

Od tygodnia w Cieszynie
można kupić bilet komunikacji
miejskiej za pomocą telefonu
komórkowego. System umoż-
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liwia nabycie biletu w każdym
momencie. Nie trzeba szukać
kiosku. Chcąc zostać użytkownikiem systemu wystarczy zarejestrować się poprzez aplikację
mobilną, a następnie wybrać
odpowiedni bilet i taryfę.

*

*

*

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej
przeszedł gruntowną modernizację i ponownie stoi otworem. Młodzież szkolna, turyści
i oczywiście mieszkańcy, mogą
obejrzeć wystawę ukazującą
florę i faunę beskidzkich lasów.
Do dyspozycji jest wyposażona
w sprzęt multimedialny sala
prelekcyjna na około 50 miejsc
oraz zaplecze kuchenne.

W gminie Goleszów rozpoczął się cykl zebrań wiejskich.
Mieszkańcy mają okazję, aby
bezpośrednio przekazać nurtujące ich problemy władzom
samorządowym. Padają pytania
o koszty odbioru śmieci, zajęcia
dodatkowe w szkołach, lokalne
podatki, remonty dróg. Spotkania potrwają do 7 marca.

*

*

*

Rok temu doszło do głośnego
napadu na agencję towarzyską w Brennej. Prokuratura
skierowała właśnie do sądu
akt oskarżenia przeciwko
53-letniemu Aleksandrowi B.
z Ukrainy oraz 30-letniemu
Mateuszowi H. i 25-letniemu
Pawłowi S. Cudzoziemiec od-

powie za postrzelenie właściciela agencji.
			
* * *
Po województwach śląskim,
opolskim i małopolskim prowadzi Szlak Architektury Drewnianej. Oznakowany jest tablicami,
które w naszym regionie stanęły
obok kościołów w Kaczycach,
Kończycach Wielkich, Zamarskach, Nierodzimiu, Wiśle Głębcach, na Kubalonce i przy Chacie Kawuloka w Istebnej.

*

*

*

Region cieszyński bogaty jest
w wapień. Po wydobyciu surowca
pozostałością są kamieniołomy.
Największe znajdują się na Jasieniowej Górze, Buczynie, Chełmie oraz w Lesznej Górnej.(nik)
27 lutego 2014 r.

Zaproszenie na film
Zapraszamy na projekcję filmu: Jedna noc z królem w ramach
Misji Polska-Izrael. Będzie to projekcja jednorazowa w ramach
święta Purim (Święto Wybawienia). Historia filmu oparta jest na
biblijnej Księdze Estery. Projekcja filmu odbędzie się w sobotę,
15 marca o godz. 18.00 w budynku Chrześcijańskiej Fundacji
Życie i Misja w Ustroniu, ul. 3 Maja 14. Wstęp wolny.

*

*

*

*

*

*

kwioteczek dlo babeczek
Muzeum Ustrońskie zaprasza na występ dziecek z Trójki na
Polanie pt. „Kwioteczek dlo każdej z babeczek”, który odbędzie
się w piątek, 7 marca o godz. 17.00.
Ci, którzy od nas odeszli:
Wanda Wałach
lat 67
ul. A. Brody
Henryk Hałat		
lat 66
ul. M. Konopnickiej
Adam Hódziec
lat 87
ul. Bładnicka
Helena Wiencek
lat 79
ul. J.Cholewy

Serdeczne podziękowania za wsparcie w czasie
choroby, za modlitwę, odwiedziny w szpitalu,
udział w pogrzebie naszej Mamy

śp. Wandy Wałach

księdzu Piotrowi Wowremu,
księdzu Michałowi Matuszkowi,
delegacji nauczycieli i uczniów z SP1 w Ustroniu
i SP3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu,
chórowi ewangelickiemu z Polany i Dobki
oraz z Ustronia, grupie Człapoków, delegacji z Kuźni,
rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom
składają

córka i syn z rodzinami
„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”
Jan Grzegorczyk

				

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
17 II 2014 r.
Kierowcę, który zaparkował na
chodniku przy ul. 3 Maja ukarano
mandatem w wys. 100 zł.
18 II 2014 r.
Sprawdzano, czy został uporządkowany teren w okolicach ul.
Krzywej. Znajdowało się tam
dużo śmieci, które wiatr nawiał
z pobliskiego składu odpadów
oraz urządzenia, które rozbierali
na części ludzie. Wzdłuż torów
walały się plastiki, elementy monitorów, sprzętu AGD. Teren został
posprzątany.
19 II 2014 r.
Ukarano dwóch kierowców za
parkowanie w miejscach, gdzie
obowiązuje znak zakazu zatrzymywania się. Mężczyzna zostawił
samochód na ul. Sanatoryjnej przed
Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym zaraz naprzeciwko
parkingu z wolnymi miejscami.
Za postój zapłaciłby kilka złotych,
mandat wyniósł go 100. Taką
samą sumę zapłaciła mieszkanka
Bielska-Białej za... kawę. Jak
tłumaczyła strażnikom, tego dnia
miała urodziny i z tej okazji chciała
wstąpić do kawiarni. Zaparkowała
wzdłuż ul. 3 Maja, zaraz przy Delicjach, ledwo mieszcząc się między
drzewami. Drzwi od samochodu

policja tel. 856 38 10
15 II 2014 r.
O godz. 7.20 na ul. Skoczowskiej
zatrzymano nietrzeźwego miesz-

niemal idealnie znajdowały się
przed wejściem do cukierni.
20 II 2014 r.
Mieszkańcy Lipowca zgłosili, że
od trzech dni biega w dzielnicy
pies rasy husky lub malamut. Próbowali go nawet złapać, ale był
zbyt szybki i zbyt sprytny. Zaczął
się też robić agresywny, bo był
coraz bardziej głodny. W końcu
zawędrował pod ośrodek Sindbad
i zaczął powarkiwać na dzieci.
Strażnicy przyjechali na miejsce
i wezwali pracownika schroniska
dla zwierząt w Cieszynie. Ten
stwierdził, że psa nie będzie łatwo
złapać, więc wmieszał do karmy
środek uspokajający i dopiero, gdy
zwierzę przysnęło zostało zabrane
do schroniska.
21 II 2014 r.
Mandatami po 100 zł ukarano trzech kierowców za postój
w niedozwolonym miejscu. Jeden
zaparkował na ul. Sanatoryjnej,
drugi na ul. Ogrodowej, a trzeci na rynku. Ten ostatni zamiast
podjechać na rampę dla zaopatrzenia drogerii, biegał przez drogę
z towarem i jeszcze zapłacił mandat.
21 II 2014 r.
Pouczono jednego z mieszkańców
przy ul. Wiosennej, że nie wolno
myć samochodu na własnej posesji. Jest to wykroczenie zagrożone
karą do 500 zł. Podczas mycia
samochodu do gleby przedostają
się substancje chemiczne ze środków czystości oraz resztki olejów
i smarów z samochodu, które zanieczyszczają ziemię.
(mn)
kańca Ustronia (0,32mg/l) kierującego samochodem VW golf.
24 II 2014 r.
O godz. 6.15 na ul. Daszyńskiego
zatrzymano nietrzeźwego mieszkańca Wisły (0,68mg/l) kierującego samochodem ford scorpio.

Koledze

Zdzisławowi Brachaczkowi
wyrazy szczerego współczucia
w związku ze śmiercią Ojca

śp. Jana Brachaczka
składają
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec,
pracownicy UM, Przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina oraz radni

Panu Czesławowi Łuce

wyrazy głębokiego współczucia
w związku ze śmiercią Matki

śp. Zuzanny Łuka

Serdeczne podziękowania za wsparcie,
wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty oraz
udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Jana Brachaczka

rodzinie, przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom,
znajomym, kolegom, koleżankom
składają

żona, synowie
Zdzisław i Krzysztof z rodziną
27 lutego 2014 r.			

składają
pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

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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Most jest zaznaczony na wszystkich mapach z trasami rowerowymi.

Fot. M. Niemiec

problematyczny most
(cd. ze str. 1)

Wtedy okazało się, że remont nie jest taką
prostą sprawą i wcale nie chodzi o koszty
czy problemy techniczne, a o właściciela.
Most ma porządną, stalową konstrukcję,
a środek wyłożony jest deskami. Kiedyś
w ich miejscu biegły tory, którymi jeździły pojazdy z materiałem do cegielni.
Jednak miejsce, gdzie teraz znajduje się

most, było wykorzystywane do przepraw
przez rzekę, zanim powstała fabryka. Tak
wspomina to jedna z pań mieszkających
po sąsiedzku:
– Mieszkam w tej okolicy od urodzenia.
Było to miejsce przechodzenia przez rzekę
nawet, gdy jeszcze nie było żadnego mostu. Leżały, jak to się mówi po naszemu,

Most na pewno wymaga modernizacja, ale kto ją zrobi?

Fot. M. Niemiec

lempaczki, czyli drzewa z przymocowaną
poręczą. Chodziło się tędy do kościoła, na
przystanek, potem do cegielni, a teraz do
Mokate. W latach 60. cegielnia wybudowała most drewniany, a później Mostostal
wybudował solidny most dla cegielni,
gdyż po drugiej stronie Wisły pobierano
glinę, którą przewożono samochodami
do zakładu. Przez dwa lata, kiedy mostu
nie było, ciężarówki jeździły przez rzekę.
W roku 1970 czy 1971 roku wybudowano
nowy most, ten, na którym teraz stoimy.
– Bardzo dużo ludzi z niego korzysta.
Przede wszystkim mieszkańcy ulicy Czarny las, ale też innych części Lipowca, osoby z Górek, Brennej, turyści, wczasowicze
z pobliskich kempingów, mieszkańcy
Ustronia i okolicy, którzy lubią wycieczki
rowerowe – dodaje inny mieszkaniec.
W wypowiedziach osób, którym most
jest naprawdę potrzebny, słychać ton żalu:
– Miasto zawsze most remontowało, jeszcze trzy lata temu zostały pomalowane
barierki, a w zeszłym roku zorientowali
się, że jest problem z własnością, a jak
coś nie należy do miasta, to nie można
w to inwestować pieniędzy. Zaproponowaliśmy, że sami wyremontujemy. To nie
są wielkie koszty, ludzie się zaoferowali,
że pomogą. Powiedzieli nam, że to byłaby
samowolka budowlana i że nie możemy.
Most jest potrzebny i dlatego metalowe
bramki zostały usunięte. Nawet jak jeszcze stały, to ludzie przechodzili pod nimi,
przenosili rowery. Najbliższe przejście
przez Wisłę znajduje się kilometr dalej
w stronę Ustronia, czyli trzeba nadkładać
2 kilometry drogi.
– Próbowano tłumaczyć, że to kawałeczek,
że to nie problem. To jest problem i na
pewno większy niż dogadanie się w sprawie mostu – denerwują się mieszkańcy.
Sprawa własności jest bardzo skomplikowana. Andrzej Siemiński, naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta
tłumaczy, że po komunalizacji cegielni, jej
cały majątek trafił do miasta i most też, ale
tylko jako urządzenie, część wyposażenia
zakładu. Most nie należy do Ustronia
jako część drogi, traktu komunikacyjnego
i stąd wątpliwości, czy można w most
inwestować. Kiedy składaliśmy numer
do drukarni odbywało się posiedzenie
Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
podczas którego radni mieli wydać opinię
w sprawie mostu, która pozwoli albo uniemożliwi remontowanie obiektu.
Monika Niemiec

Pstryknij i wygraj nagrody pieniężne

Przypominamy o trwającym konkursie
fotograficznym „Miasto Ustroń jesienią
i zimą”, którego organizatorem jest Miasto
Ustroń. Termin nadsyłania zdjęć to 20
marca 2014 r. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce:
2000 zł, II miejsce: 1000 zł, III miejsce:
500 zł).
Konkurs skierowany jest do amatorów,
którzy w dziedzinie fotografii stawiają
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pierwsze kroki oraz do profesjonalistów
zajmujących się fotografią na co dzień.
Przedmiotem zdjęć powinny być zabytkowe obiekty, architektura miasta, lokalna
flora i fauna, pomniki przyrody, krajobrazy, pejzaże, urokliwe miejsca. Zdjęcia
powinny przedstawiać miasto Ustroń
w barwach jesiennych lub zimowych.
Zdjęcia na płytach CD lub DVD wraz
z formularzem uczestnictwa należy dostar-

czyć (pocztą lub osobiście) do 20 marca
2014 r. do siedziby organizatora: Miasto
Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Miasto
Ustroń jesienią i zimą”.
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć
w serwisie Miasta Ustroń www.ustron.
pl oraz na facebookowym profilu Miasta
Ustroń www.facebook.com/Ustron.
27 lutego 2014 r.

Zdaniem
Burmistrza

O inwestycjach miejskich mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Zyskiwanie miejsca.

Fot. W. Suchta

mokate zwiększa
powierzchnię

Fabryki Mokate w Ustroniu i Żorach w ciągu kilkunastu miesięcy zwiększą swoje
powierzchnie. Prace budowlane już się rozpoczęły.
Zapotrzebowanie na produkty Mokate na
całym świecie z roku na rok wzrasta. Chcąc
nadążyć za popytem, firma zdecydowała
się na poczynienie ważnych inwestycji
kubaturowych.
W Ustroniu rozpoczęła się już reorganizacja powierzchni produkcyjno-magazynowej. Dzięki niej zakład zyska więcej miejsca, na którym staną nowoczesne maszyny
produkcyjne. Inwestycja jest związana
przede wszystkim z sukcesem sprzedaży
herbat Loyd w piramidkach, na które
znacząco wzrasta zapotrzebowanie konsumentów. Ponadto, w Ustroniu zwiększy
się powierzchnia magazynowa; powstaną
także nowe pomieszczenia socjalne. Teresa
Mokrysz, właścicielka grupy firm Mokate,
zaznacza, że ustrońska inwestycja wpisuje
się z powodzeniem w realizowaną od lat
strategię. – Zarobione pieniądze staramy
się w większości inwestować w rozwój firmy. Pozwala nam to na udaną rywalizację
z największymi światowymi koncernami
oraz – co bardzo ważne – na skuteczne,
nieraz z wyprzedzeniem, odpowiadanie na

potrzeby konsumentów w kraju i zagranicą
– mówi. Zakończenie prac planowane jest
na koniec 2014 roku.
Mokate nie poprzestaje jednak na ustrońskiej inwestycji. Także w Żorach, znanych
z produkcji kaw i półproduktów dla przemysłu spożywczego, powstanie nowy
budynek. Będzie to innowacyjny obiekt
technologiczny o bardzo dużej wydajności.
Na razie oficjalnie wiadomo tylko, że budowa wiąże się z produkcją wyrobów pochodzenia roślinnego i mlecznego. Teresa
Mokrysz zapowiada, że nowe możliwości
pozwolą Mokate na dalsze umocnienie
pozycji firmy w różnych sektorach rynku – nie tylko kaw i herbat. – Mam więc
nadzieję, że inwestycje już rozpoczęte oraz
te planowane, okażą się kolejnym krokiem
naprzód i pozwolą jeszcze skuteczniej
walczyć nam o konsumentów w Polsce i na
całym świecie – podkreśla Teresa Mokrysz.
Dzięki inwestycjom w Ustroniu i Żorach,
w obu zakładach zatrudnienie znajdzie
kolejne kilkadziesiąt osób, w tym m.in.
kadra techniczna i nadzorująca.
(PS)

Miłośnicy kuźni o sile
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni
Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w Muzeum
Ustrońskim w poniedziałek, 3 marca
o godz. 10.00. Tematem spotkania będzie
„Wspomnienie aktywności robotniczej
w Ustroniu i w Księstwie Cieszyńskim
z okazji bieżących rocznic związanych
z działalnością Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Siła”.

Walne Zebranie Wędkarzy
Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”
zaprasza wszystkich chętnych do wędkowania w sezonie 2014 na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbędzie się 30 marca (niedziela) o godz.
9 w siedzibie TWU przy ul. Sportowej 21.
Można korzystać ze strony internetowej
towarzystwa: www.lowisko-twu.
ustron.pl i emaila: biuro@lowisko-twu.
ustron.pl.

27 lutego 2014 r.			
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Początek roku to przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych
w budżecie miasta. Najpierw ogłaszane
są przetargi związane z bieżącym utrzymaniem miasta. Mamy też wyłonionych
inspektorów nadzoru, a także obsługę
geodezyjną.
Chcielibyśmy w marcu rozstrzygnąć
przetargi na remonty części dróg, by zadania zaplanowane w budżecie przynajmniej
w części wykonać przed sezonem letnim.
Dotyczy to m.in. pozimowych remontów, remontów całorocznych, oznakowania pionowego i poziomego. Pracujemy
też nad inwestycjami kanalizacyjnymi
i wodociągowymi. W najbliższym czasie
rozstrzygnięty zostanie przetarg na dokończenie budowy kanalizacji przy ul. Długiej, tak aby w tym roku rozpocząć prace
nad odtworzeniem nawierzchni. Przed
nami budowa wodociągu na ul. Źródlanej,
a przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację Przedszkola
nr 4 i jest to ostatni etap tej inwestycji,
głównie prace wewnątrz budynku.
Rozstrzygnięcie najbliższych przetargów pokaże nam jakimi środkami dysponujemy. A chcemy dalej prowadzić
prace na drogach. Mam tu na myśli ulice:
Szeroką, Kojzara, Wybickiego i Strażacką.
Intensywnie przygotowywane są termomodernizacje w szkołach podstawowych
nr 5 i 6. Chcemy prace przeprowadzić
w trakcie wakacji letnich, by nie kolidowały z nauczaniem. Kończą się prace
projektowe oświetlenia, a realizacja nastąpi w drugiej połowie roku, podobnie jak
modernizacja i rewitalizacja stadionu KS
Kuźnia Ustroń.
Konieczne jest wykonanie remontów
budynków miejskich. Przetargi odbędą się
w marcu, by na wiosnę rozpocząć roboty.
Dotyczy to wymiany pokrycia dachu na
budynku przy ul. 9 Listopada, rozpoczęcie
modernizacji budynków przy ul. Cieszyńskiej i wymiana pokrycia części dachu
budynku na ul. Konopnickiej.
Planowanie inwestycji na drugą połowę roku związane jest z możliwościami
finansowymi, gdyż dochody realizowane
są sukcesywnie. Po pierwszym kwartale
wpływają pieniądze z podatków oraz
z udziału w podatku dochodowym, ale
dopiero trzeci czwarty kwartał to większe
wpływy, a tym samym większe możliwości płacenia i realizowania inwestycji.
Łagodna zima nie nadwerężyła budżetu i planujemy środki z akcji zimowej
wykorzystać głównie na poprawę stanu
naszych dróg. Na dzień dzisiejszy nie ma
zagrożeń w wykonaniu zaplanowanych
inwestycji. Mamy nadzieję, że wszystko
to, co zapisano w budżecie, będziemy
w stanie zrealizować.
Notował: (ws)
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Odznaki dla młodzieży.

Fot. W. Suchta

Współpracują z miastem

Rozległy się oklaski, gdy komendant
miejski Ochotniczej Straży Pożarnej Damian Legierski poinformował, że właśnie
w Soczi strażak Zbigniew Bródka zdobył
złoty medal. A informował o tym 15 lutego
w czasie walnego zebrania sprawozdawczego OSP w Ustroniu Nierodzimiu. Prezes jednostki Władysław Zieliński witał zebranych,
a wśród nich: radną Bogusławę Rożnowicz,
skarbnika miasta Aleksandrę Łuckoś, przewodniczącą Zarządu Osiedla Nierodzim
Jolantę Hazukę, naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich UM druhnę Alicję Żyłę,
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Malinę, reprezentującego Nadleśnictwo
w Wiśle Andrzeja Kudełko, prezesa Zarzadu
Powiatowego OSP Rafała Glajcara, burmistrza, a zarazem prezesa Zarządu Miejskiego OSP Ireneusza Szarca, komendanta
miejskiego OSP Damiana Legierskiego.
W zebraniu uczestniczył członek jednostki
w Nierodzimiu druh poseł Czesław Gluza.
Następnie zebranie prowadził Tadeusz
Madzia.
Minutą ciszy uczczono zmarłych druhów
Adolfa Husara i Franciszka Jaworskiego.
Sprawozdanie z działania zarządu w 2013
r. przedstawił prezes W. Zieliński. Jednostka liczy 64 druhów w tym 27 w oddziale
bojowym. W maju odwiedzili jednostkę

Wysłuchano sprawozdania prezesa.
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w Ustroniu Morskim, skąd strażacy złożyli
rewizytę w Ustroniu. Dzierżawca zakończył remont sali, wyremontowano również
magazyn sprzętu kuchennego i zakupiono
regał kuchenny. Jednostka w ubiegłym roku
wyjeżdżała 16 razy do akcji ratowniczych,
brała udział w ćwiczeniach. Gdy spalił się
silnik w syrenie alarmowej naprawy na
wysokości 15 m dokonano własnymi siłami.
Zakupiono sprzęt ratownictwa technicznego, z OSP w Wiśle Czarnem otrzymano
odsysacz do plam olejowych.
Sprawozdanie finansowe przedstawił
skarbnik jednostki Robert Rymorz. W 2013
r. dochody wyniosły 90.511 zł, a wydatki
90.137 zł.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Ludwik
Kudła wnioskował o absolutorium.
Naczelnik jednostki Karol Ciemała
przedstawił plan na 2014 r. OSP Nierodzim zamierza poszerzyć grono członków,
uczestniczyć w imprezach miejskich. Pomalowany zostanie dach strażnicy.
R. Rymorz poinformował, że dochody
planuje się w wysokości 47.350 zł, wydatki
w wysokości 48.500 zł.
Druh poseł Cz. Gluza stwierdził, że
miło po roku znowu spotkać ze strażakami
z Nierodzimia. Poseł zaznaczył, że jest pod
wrażeniem wystroju sali.

Fot. W. Suchta

– Serdecznie gratuluję gospodarskiego
oka - mówił Cz. Gluza. - Wiele wcześniej
podjętych decyzji było słusznych i dalekowzrocznych i tego trzeba pogratulować.
R. Glajcar podkreślał współpracę ustrońskich jednostek OSP z samorządem.
– W gminach sąsiadujących z Ustroniem
sytuacja nie wygląda tak kolorowo jak
tutaj - mówił R. Glajcar.
Następnie stwierdził, że dla Zarządu
Powiatowego priorytetem jest działanie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, bo
to przyszłość OSP. Są z tym problemy, ale
jednostki z Ustronia są dobrym wzorem.
– Musimy wiedzieć co się będzie działo
z OSP nie za pięć czy dziesięć lat, ale za
trzydzieści. Widzimy co się dzieje w Polsce,
zamykane są OSP i musimy zadbać o tych,
co nas zastąpią - mówił R. Glajcar.
Drugi obszar działania to poszerzanie
integracji druhów. Stąd turnieje sportowe,
by nie spotykać się tylko w dramatycznych
sytuacjach. Integracji sprzyja biuletyn informacyjny trafiający do każdej jednostki.
Uruchomiono też stronę internetową.
Jako że 23 maja mija setna rocznica
powołania do życia Krajowego Związku
Ochotniczych Polskich Straży Pożarnych
na Śląsku Cieszyńskim, 17 maja odbędą
się w Cieszynie pierwsze wojewódzkie
obchody Dnia Strażaka. Będzie to duża
impreza połączona z XIII Ekumenicznym
Spotkaniem Strażaków. Wówczas planuje
się po raz pierwszy odznaczenia medalem
im. Klemensa Matusiaka.
I. Szarzec mówił o dobrym przygotowaniu bojowym jednostki. Oprócz wykonywania powinności strażackich widoczna
jest także praca w środowisku poprzez
organizację wielu imprez. A początki nie
były łatwe.
– Patrząc wstecz, mamy za sobą prawie
25 lat działania samorządu. Przez ten czas
wiele się zmieniło, również w działalności
OSP - mówił I. Szarzec.
D. Legierski będący również szefem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie mówił
o działaniach PSP w powiecie i współpracy
z OSP.
W imieniu samorządu ustrońskiego za
pracę i osiągnięcia dziękował S. Malina.
Za udostępnianie sali w remizie dziękowała w imieniu Zarządu Osiedla J. Hazuka.
Wyróżniono członków MDP przyznając:
złote odznaki MDP: Gerardowi Świeżemu,
Dawidowi Madzi, Tomaszowi Fuszerowi,
Angelice Polok, Wiktorii Trombik, Agnieszce Bączek, srebrne odznaki MPD:
Kornelii Rusin, Magdalenie Górniok,
brązowe odznaki MDP: Patrycji Brańce,
Andrei Cabrera-Blanco, Edycie Górniok,
Dorocie Kozieł, Żanecie Świeży, Jakubowi
Brancowi, Adrianowi Brodaczowi, Bartoszowi Chwastkowi, Szymonowi Kusiowi,
Łukaszowi Misińcowi, Pawłowi Pinkasowi,
Patrykowi Szalbotowi.
W imieniu Komisji Skrutacyjnej Damian
Leszczyna poinformował, że zebranie jest
prawomocne, gdyż uczestniczy w nim 45
druhów. Tomasz Pezda odczytał protokół
Komisji Uchwał i Wniosków, a zebrani
jednogłośnie przyjęli uchwały o udzieleniu
zarządowi absolutorium i przyjęciu planu
pracy na 2014 r.
Wojsław Suchta
27 lutego 2014 r.

Bardzo szybka ścieżka rowerowa.

Fot. W. Suchta

Koncert nauczycieli TKA
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu zaprasza
na Koncert Nauczycieli Ogniska Muzycznego TKA, który odbędzie się 28 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 16.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” w Ustroniu, przy ul. Daszyńskiego
28. W programie muzyka klasyczna, rozrywkowa i filmowa
w wykonaniu: Agnieszki Durlow, Małgorzaty Groborz, Joanny
Lipowczan-Stawarz, Renaty Badury-Sikory, Aleksandry Pruszydło, Urszuli Białek, Małgorzaty Kubali-Dorczak, Marka Walicy,
Bronisława Grenia oraz gości: Justyny Cieślik-Szendzielorz,
Krzysztofa Durlowa, Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Cieszynie wraz z uczniami Ogniska Muzycznego i zespołu
wokalnego „Silesian Singers”. Wstęp wolny.

*

*

*

Konferencja dla kobiet
Poznaj siebie w nowy sposób
W sobotę, 8 marca 2014 r., odbędzie się konferencja dla kobiet,
pt. „Poznaj siebie w nowy sposób”. Organizatorem jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia. Konferencja odbędzie
się w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. W wydarzeniu tym weźmie
udział około 1100 pań z całej Polski oraz z zagranicy. Więcej
informacji i zapisy na stronie internetowej Fundacji: www.misja.
org.pl. Serdecznie zapraszamy!

*

*

*

O SZTUCE EKSLIBRISU
O ekslibrisie opowie wybitny
znawca tematu, twórca Galerii
Ekslibrisu w Krakowie Andrzej
Znamirowski. Spotkanie dla
wszystkich, a zwłaszcza miłośników książki i grafiki. Dowiemy się czym różni się ekslibris
klasyczny od współczesnego,
zapoznamy się z technikami stosowanymi w tej miniaturowej,
użytkowej sztuce graficznej.
Andrzej Znamirowski: krakowianin; filologię polską studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 35 lat zajmuje się
upowszechnianiem kultury. Ekslibrisami interesuje się od 1990 r.
Jest animatorem ruchu ekslibrisowego, organizatorem wystaw
książkowych, międzynarodowych konkursów i biennale ekslibrisu, dorocznych spotkań kolekcjonerów, grafików i bibliofilów.
Wydawca biuletynu informacyjnego (Ex libris – Co, Gdzie,
Kiedy). Za swą działalność i zasługi dla Miasta Krakowa został
uhonorowany w roku 2006 odznaką „Honoris Gratia”.
Serdecznie zaprasza Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
28 lutego, piątek, godz. 16.00.
27 lutego 2014 r.			

ZWIERZĘTA AFRYKI
Rezerwat Przyrody Masai Mara w Kenii
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza gorąco wszystkich,
a zwłaszcza dzieci na kolejną kolorową wystawę. Są to liczne
fotografie, pełne afrykańskiego słońca i egzotyki. Tu zobaczysz
rozmaitość zwierząt – i te małe, i te duże, drapieżne i groźne,
a także przedszkole dla osieroconych słoników.
Autorem zdjęć jest Henryk Chmiel, który jest członkiem
polskiej organizacji fotograficznej - Stowarzyszenie Twórców
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Wystawę można zwiedzać codziennie w godz. 11-16 do końca
marca. Wstęp wolny dla uczniów ustrońskich szkół.

To pierwszy taki przypadek w historii Ustrońskiej Jesieni Muzycznej.
Ubiegłej jesieni spektakl muzyczny „Listy na wyczerpanym papierze” spotkał się z takim zainteresowaniem, że zorganizowano od
razu dwa, jeden po drugim. Nic dziwnego skoro inspiracją do jego
stworzenia była korespondencja Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory, która narodziła się w czasie skrzętnie skrywanego romansu, a za scenariusz posłużyły piosenki ich autorstwa. Twórcami
i odtwórcami roli kobiecej i męskiej są piosenkarka jazzowa Małgosia
Górniak-Matula i aktor już zdobywający sceny warszawskie Kacper
Matula. Para w życiu i na scenie stworzyła przedstawienie wywołujące wiele skrajnych emocji. 21 lutego publiczność znowu wypełniła
salę widowiskową „Prażakówki” do ostatniego miejsca i po raz trzeci
wychodziła z domu kultury usatysfakcjonowana. Fot. M. Niemiec
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Zapraszamy do Dwójki

Słowo „szkoła” nie zawsze budzi pozytywne emocje. Niejeden przedszkolak
z niepokojem myśli o nieuniknionym
momencie opuszczenia przedszkolnych
murów. Także wielu rodziców – szczególnie tych, których sześcioletnie pociechy
od września zawitają w szkole, obawia
się pierwszego dzwonka. Aby rozwiać
wszelkie obawy, grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu wraz
z dyrekcją zorganizowało 22 lutego dzień
otwarty, którego hasło przewodnie brzmiało: „Ale cyrk!”. Ten sympatyczny tytuł był
tylko zapowiedzią tego, co od wczesnych
godzin porannych czekało na przybyłych
do „Dwójki”.
Już od progu opiekunowie oraz szczególnie oczekiwani milusińscy zostali powitani przez zabawnych, kolorowych
klaunów. Następnie przybyłych gości
zaproszono na małą salę gimnastyczną.
Tam dyrektor Grażyna Tekielak uroczyście
wszystkich przywitała, skierowała kilka
serdecznych słów do gromady przedszkolaków oraz w bardzo przystępny sposób
wyjaśniła rodzicom i opiekunom reguły
rekrutacji obowiązujące w nowym roku
szkolnym. Później głos zabrała Danuta
Koenig – naczelnik Wydziały Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Ustroń. Jako ostatnia przemówiła przedstawicielka przyszłych wychowawczyń klas
pierwszych – Aleksandra Sikora. Podczas
tych wystąpień rodzice zostali przekonani
o tym, że wszyscy nauczyciele z niecierpliwością czekają na swoich przyszłych
uczniów i już od dawna przygotowują się
do godnego ich przyjęcia.
Po tej oficjalnej części przyszedł czas na
artystyczne występy. Szczególnie entuzjastycznie zostały przyjęte utwory wykonane
przez doceniony na Miejskim Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Artystycznych
i Solistów zespół „Bemolki”, który dzięki zdobyciu pierwszego miejsca, będzie
reprezentował naszą szkołę podczas eliminacji powiatowych. Swoje talenty teatralne i taneczne zaprezentowali także
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sympatyczni uczniowie klasy III c oraz
młody gitarzysta Radek Stojda. Wielkimi
owacjami został również nagrodzony program grupy akrobatek.
Gwoździem programu okazało się zwiedzanie budynku szkoły z pomocą specjalnie przygotowanej mapy, będącej podobizną klauna Pimpusia. Zadanie przybyłych
polegało na odwiedzeniu wszystkich sal,
na których drzwiach znajdowała się podobizna klauna, wykonanie różnorodnych
zadań (związanych ze sztuką cyrkową)
oraz pokolorowanie wszystkich elementów buzi Pimpusia.
Trasa biegła korytarzami, przyozdobionymi wielkimi podobiznami zwierząt
cyrkowych. Rozpoczynała się na pierwszym piętrze, które jest zarezerwowane
wyłącznie dla uczniów klas I-III. Przybyli
odwiedzili przytulne sale – oddzielne
dla każdej klasy, co zapewnia uczniom
poczucie bezpieczeństwa. W każdym pomieszczeniu przyszli uczniowie musieli
się uporać z innym zadaniem, m. in.:
tworzeniem własnych muszek z bibuły,
puszczaniem baniek mydlanych, wykonywaniem sztuczek cyrkowych czy pokonywaniem specjalnie zbudowanego na sali
gimnastycznej toru przeszkód. Przedszko-

laki zwiedziły także klasy wyposażone
w tablice interaktywne, na których mogły
sprawdzić swoje umiejętności plastyczne,
muzyczne, matematyczne oraz językowe.
Gdy dzieci wykonały już wszystkie
zadania, wówczas ustawiały się w kolejce,
by odebrać pamiątkowy dyplom „Mistrza
sztuki cyrkowej”. Na wszystkich twarzach
gościł uśmiech, wiele radości sprawiły
wesołe baloniki, kolorowe kokardy oraz
naklejki, a chętni dodatkowo mieli profesjonalnie pomalowane buzie.
W przygotowania tego niezwykłego wydarzenia włączyli się wszyscy pracownicy
szkoły. Nauczyciele przyozdobili ubrania
wykonanymi z bibuły kokardami, a wielu
z nich przemieniło się na ten jeden dzień
w postaci kolorowych klaunów, pokazując swoim przyszłym wychowankom, że
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu jest
miejscem, w którym można uczyć się także
poprzez zabawę, a grono pedagogiczne
dołoży wszelkich starań, by nie czuli się
po przestąpieniu jej progów nieswojo.
Zatem nie pozostaje już do powiedzenia
nic innego, jak tylko to, że z niecierpliwością oczekujemy na każde dziecko. Do
zobaczenia we wrześniu!
		 Barbara Kossakowska

27 lutego 2014 r.

Na ścianie

Już w przedszkolu malował postacie bajkowe. Pasja do rysowania i malowania nie
minęła i dziś tworzy malowidła ścienne.
O Dawidzie Czarniaku często piszemy
jako o liderze drużyny koszykówki TRS
„Siła” Ustroń. A jest to także plastyk wykonujący malunki na ścianach.
– Z czasem wymyślałem coraz trudniejsze motywy, aż zaczęły powstawać malunki iluzjonistyczne. Potem pomyślałem o otworzeniu własnej firmy - mówi
D. Czarniak. - Mój tata też malował
i to on mnie natchnął w tym kierunku.
A malowanie na ścianie rozpocząłem już
w gimnazjum od pierwszego malunku
Boba Marleya. Kiedyś były na ścianach
freski, od kilkudziesięciu lat mamy technologie fototapety, ale znowu powraca
artystyczne zdobienie ścian w wnętrzach
i na zewnątrz budynków.
Dwa malowidła naścienne D. Czarniaka powstały w ustrońskich placówkach
oświatowych. Zaproponował przyozdobienie jednej ściany w przedszkolu na os.
Manhatan oraz ściany na drugim piętrze
Gimnazjum nr 2.
– W gimnazjum chodziłem na kółko plastyczne do pana Tomasza Targowskiego
i chcąc coś zrobić pomyślałem o tej szkole.
Dyrektorka się zgodziła i tak to powstało.
W przedszkolu miałem kontakt przez wujka, który tam pracuje i też się zgodzono.
Skorzystali gimnazjaliści, gdyż D. Czarniak zaprosił ich do współpracy. On wykonał projekt, główne prace, uczniowie
pomagali.
– Absolwenci pierwszych roczników gimnazjum zaczęli już życie zawodowe. Jest
bardzo miłe, kiedy wracają do naszej
szkoły, czy to na praktyki, czy aby uzyskać
zaświadczenie o tym, co robili w gimnazjum, czy też po prostu, aby opowiedzieć
o swoich pasjach. Takich spotkań jest co
roku kilka – mówi dyrektorka G-2 Iwona
Werpachowska. - W tym roku szkolnym
jesienią przyszedł Dawid Czarniak, opowiadał o firmie, którą zamierza założyć,
zajmującą się malowaniem obrazów na

W malowaniu uczestniczyły uczennice G-2: Klaudia Szczecina, Magdalena Szczecina
i Dżesika Borzęcka.
Fot. W. Suchta

ścianach. Rozmowa była krótka: „Panie
Dawidzie, namaluje pan obraz na ścianach
w szkole na korytarzu, oczywiście w prezencie dla szkoły”. „Namaluję”. Za kilka
dni przyniósł projekt i zabrał się do pracy.
Pomagali mu uczniowie. Powstał obraz
o wymiarach 15,5 na 1,7 m, a pozostały
kawałek ściany zachęceni pomysłem uczniowie malują dalej poszerzając panoramę
Ustronia
– Pracuję dwoma technikami. Tradycyjną
pędzlami i ołówkami oraz aerografem czy-

li natryskiem. Otrzymuje się zupełnie różne efekty - mówi D. Czarniak. – Wszystko
zmierza w kierunku dużych wnętrz, ścian
zewnętrznych, czasem ktoś chce mieć
malunek w mieszkaniu. Do każdego pomieszczenia można coś wkomponować.
Jak zapewni artysta malunki powinny
być trwałe. Wszystko zależy od jakości
podkładu i farb. Na razie w Polsce jest
kilka firm. Jedną już poznaliśmy, gdy
malowała na ścianie biblioteki.
Wojsław Suchta

Malowidło w przedszkolu na osiedlu Manhatan.

Fot. D. Czarniak

Zginął na drodze

22 lutego strażnicy miejscy przyjęli
zgłoszenie o padniętym zwierzęciu, leżącym obok drogi na Równicę. Był to
borsuk, którego prawdopodobnie potrącił
samochód. Wezwano pracowników pogotowia sanitarnego i zwierzę zostało zabrane do utylizacji. Nieszczęśliwie znalazło
się na drodze, bo wysokie temperatury
sprawiły, że wyszedł z nory. Zazwyczaj
borsuki przesypiają zimę, budząc się jedynie wtedy, gdy zrobi się cieplej. Idą się
napić, ewentualnie coś zjeść i wracają do
siebie. Jak powiedziała nam leśnik Joanna
Kalinowska-Dyrda, na terenie Nadleśnictwa Ustroń żyły 173 borsuki, a są to dane
z lutego 2013 roku. Dodała też, że tegoroczna aura prawdopodobnie spowodowała
to, że borsuki nie zapadały w sen, wykazując większą lub mniejszą aktywność przez
cały okres zimy.
(mn)
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Roczek klubu zdrowia

Początek Klubu Zdrowia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Ustroniu
był pełen pytań, wątpliwości i niepokoju. Jednak szybko okazało się, że sprawy
organizacyjne są znacznie prostsze niż się wydawało. Z kolei pojawiające się co
pewien czas problemy rozwiązały się prawie same. 26 lutego 2014 r. to pierwsza
klubowa rocznica. Rok minął niemal jak mrugnięcie powieką. Widać, że nad tym
przedsięwzięciem czuwała Opatrzność.

Jednym z podstawowych zmartwień
grup prowadzących działalność charytatywną są finanse. Ustroński Klub Zdrowia
nie posiadał żadnego dofinansowania ani
własnych środków. Wszystko było oparte
na dobrowolnej pomocy najrozmaitszych
ludzi. Każdy z prelegentów zgodził się
wygłosić swój wykład za darmo – mimo,
że są oni cenionymi w swoich dziedzi-

nach fachowcami. Osoba zaprzyjaźniona z klubem zaprojektowała estetyczne
i jednocześnie tanie plakaty. Były one
bezpłatnie umieszczane na witrynach
sklepów, aptek, piekarni i księgarni oraz na
tablicach Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Wydatki związane z dwoma pierwszymi
spotkaniami sfinansowała koordynatorka
klubu, Henryka Troszok (wydruk plaka-

tów, wynajem sali, poczęstunek dla gości).
Potem zaczęły pojawiać się osoby, którym
spodobała się ta działalność i postanowiły
wspierać ją drobnymi darami pieniężnymi.
Każdego miesiąca było tego akurat tyle,
żeby można było zorganizować kolejne
spotkanie.
Wykłady Klubu Zdrowia mają miejsce
w czwartą środę miesiąca, o godz. 17.30
(oprócz miesięcy wakacyjnych i grudnia),
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1, niedaleko od centrum miasta. Mottem klubu
jest powiedzenie „Lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Odbyły się prelekcje dotyczące: zdrowego gotowania, profilaktyki
chorób układu sercowo-naczyniowego,
kręgosłupa, wodolecznictwa w warunkach domowych, udaru mózgu, chorób
nowotworowych i alergii, ziołolecznictwa
oraz problemów związanych z rozwojem funkcji poznawczych dziecka. Przez
wystąpienia prelegentów przewijała się
również duchowa sfera życia. W jednej
z ulotek na temat zdrowia można przeczytać: „Duchowy wymiar zdrowia jest
nawet ważniejszy dla ogólnego dobrego
samopoczucia niż czynniki fizyczne. Stres,
troski i poczucie winy pochłaniają nasze
siły życiowe i mogą powodować choroby.
Ufanie Bogu, Stworzycielowi, nadaje życiu sens i cel. Możemy zwiększyć swoje
zaufanie do Boga poprzez codzienne
czytanie z modlitwą Jego Słowa – Biblii”.
Uczestnicy spotkań zaakceptowali ich
formę: wegetariański poczęstunek, godzinny wykład, rozmowy po nim, możliwość kupienia książek na temat zdrowia,
dostęp do wagi i aparatu do pomiaru ciśnienia krwi. Coraz częściej niecierpliwie
wypytywali, kto będzie kolejnym gościem
i o czym będzie mówił. Wytworzyła się
nawet kilkunastoosobowa grupa stałych
bywalców.
– Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy nam pomagali. Bardzo mnie
wzruszyła bezinteresowność tych osób
– powiedziała Henryka Troszok podczas
spotkania podsumowującego roczną działalność klubu. – Dzięki takim ludziom ten
świat może być choć trochę lepszy.
Andrzej Rabiński

Wycięto
drzewa

Trwają przygotowania do remontu stadionu Kuźni Ustroń. Można powiedzieć,
że remont już się rozpoczął zrobieniem
odwodnienia. Teraz wycięto drzewa stojące w miejscu przyszłej bieżni. W projekcie są też nasadzenia. W sumie wycięto
blisko 50 drzew. Podczas rundy wiosennej
piłkarze nadal będą korzystać z boiska.
Oczywiście na wycięcie otrzymano zgodę, a przeprowadził to klub we własnym
zakresie nie obciążając tym samym kasy
miejskiej. Otrzymano termin do końca
lutego, bo później rozpoczyna się okres
lęgowy ptaków, więc wszelkie wycinki
są wstrzymane.
Tekst i foto: (ws)
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Roztomili ludeczkowie!
Nale podziwejmy sie, dyć w te sobote już bydzie piyrszego
marca. To już bydymy po kapce wyglóndać wiosny. Chocioż
podle kalyndorza piyrszy dziyń wiosny bydzie dziepro dwacatego piyrszego marca, ale i tak do wiosny już je bliżyj niż dalij.
Zresztóm cały czos teraz była tako pogoda, jak na wiosne.
Słóneczko pieknie świyciło, zimy nie było, nikaj już aji listki
zaczyły puszczać. Tela, że dziecka ni mógły se na sónkach
spuszczać ani na nartach pojeździć, chociaż miały feryje.
Dzisio, jak to piszym, zaczół śniyg padać i to doś szwarnie,
tak że może jeszcze dziecka kapke tej zimy łużyjóm. Biydne
jyny ty zwiyrzóntka w lesie, jak muszóm jakigo jydzynio pod
śniegym chladać.
W marcu też je babski świynto, toż niech se panoczkowie już
od teraz zacznóm szporować, coby swojij paniczce kupić jaki
piekny prezynt, porwać jóm kany na fajnóm wieczerze do jakij
restauracyje, nó i szumnóm pukiete ji dać. Paniczki majóm to
jedno świynto w roku, a panoczkowie majóm cały rok świynto,
bo paniczki muszóm kole nich skokać. Je prowda, że óni sie
moc łurobióm, ale nie wszyscy chłopi majóm ciynżkóm robote.
Kiesi dycki w robocie było łodprawione to babski świynto.
Było spotkani, derechtor jakómsikej mowe powiedzioł o tym,
jaki to kobiety są przidajne w robocie, a potym był jakisi
poczynstunek i każdo paniczka dostowała jedyn czyrwiony
goździk i jakisi prezynt, dejmy na to rajtuzy - i jeszcze musiała
podpisać, że to dostała. A z roboty jak sie szło, to sie widziało,
że chłopi też świyntowali to babski świynto i prawie każdy mioł
cosikej pod myckóm.
Nó, jo też w marcu móm łurodziny. Ciekawe, czy pón redachtor mi przidzie powinszować. Może też tymu móm tak
kocury rada, żech sie w marcu łurodziła. Bo przeca marzec
to je kocurzi miesiónc. Kocurska tak szkarełczóm, bo albo
wołajóm koczke, abo sie o koczke bijóm. Tóż potym przichodzi
taki kocursko do chałupy z łuchym łoklapłym, cały zeszkrobany - nó, ale swoji zrobił. Po tym za jakisi czos zaś kocurów
przibydzie na świecie. Potym z tym je jyny kłopot, bo kieryż
by tela kocurów dzierżoł. Chocioż teraz idzie tak zrobić, żeby
koczki młodych ni miały.
Chyba wszyccy łoglóndómy te olimpiade w Soczi. Radzi my
sóm, że Kamil Stoch zdobył złoty medal w skokach. Toż Małysz
nie musi sie starać, że jako ón przestoł skokać to w skokach
POZIOMO: 1) do kominka opał, 4) oddział wojska,
6) no to …, 8) znak zodiaku, 9) rankiem na trawie, 10) imię
„carycy” tyczki, 11) ruski książę, 12) z brązu, 13) zdobywane na boisku, 14) silna wichura, 15) żółte kwiaty łąkowe,
16) mała dzielnica Warszawy, 17) żelastwo, 18) spód
naczynia, 19) lipcowa solenizantka, 20) kuracyjny
w Ustroniu.
PIONOWO: 1) nierób, 2) huczne na wsi, 3) wieje
w górach, 4) przeróbka utworu, 5) materiał na sukienkę,
6) kuzynka wiśni, 7) na brzegu chodnika, 11) ćwiartka,
13) kwietnik albo klomb.

już nic sie nie wydarzi. Nó i bardzo dobrze, że sóm młodzi
chłapcy, co dobrze skoczóm.
Nikierzi w gospodarstwach już w marcu nasadzujóm kury
na wajca. Wtynczos kurczoki sie chnet wyklujóm i na jesiyń
taki młódki mogóm już zaczóńć niyś wajca, a kohótki też wielki
łurosnóm. Z takiego tłóstego kohótka je fajno zupa i miynso,
może być na niedziele abo już na świynta.
Tóż czekejmy razym tej wiosny, coby była szumno i coby nóm
wszycko na polu rosło, a kwiotki w zogrodzie niech też szumnie
kwitnóm. Byle do wiosny.
Hanka

Biblioteka

poleca:

Angelika Kuźniak – „Marlene”

Reporterska opowieść o Marlenie Dietrich. Książka nie tylko
o słynnej aktorce i piosenkarce, ale przede wszystkim o pełnej
sprzeczności kobiecie. Punktem wyjścia historii są przedmioty
Dietrich, które zostały przekazane po śmierci artystki do berlińskiego archiwum. Znalazły się tam wszystkie rzeczy należące do
niej za życia - 25 ton - w tym szmaty do podłóg, czy niedopałki.
Autorka książki natrafia tam na notes aktorki z kartką zapisaną
polskimi nazwiskami.

Michał Jagiełło – „Wołanie w górach”

Opowieść o historii powstania i działalności pogotowia górskiego w polskich Tatrach, kronika najciekawszych oraz najtrudniejszych akcji ratunkowych przeprowadzanych począwszy
od powstania TOPR w 1909 r. Książka pełna pasji, szacunku
i miłości do gór.
Michał Jagiełło przez wiele lat był ratownikiem Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

LATO 2014 - CZAS zacząć letnie szaleństwo!
nowe kierunki i programy zwiedzania
najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!

wczesna rezerwacja – pula miejsc ograniczona
Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

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 7 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7

szafobranie
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną przez
ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Czesław

Pilch z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do
redakcji.
Z książki „Przez szacunek do duchowego autorytetu” Henryka Wieji dowiemy się, że Bóg pragnie uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu. Autorytet rodzi się
zawsze w relacji wzajemnego zaufania, poprzez okazywanie sobie szacunku. Autor pokazuje, jak znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania życiowych problemów. Już po
kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Przegląd
zespołów

Impuls z MDK.

Fot. W. Suchta

Wiolinki z SP-6.

Fot. M. Niemiec

Gracja z MDK.

Fot. W. Suchta
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Po raz jedenasty w „Prażakówce” odbyło się święto młodych utalentowanych
wokalistów i muzyków. 21 lutego podczas
Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów mogli się
zaprezentować na profesjonalnej scenie
w sali widowiskowej w Ustroniu, w blasku
wysokiej klasy reflektorów, obsługiwani
przez zawodowych techników, oceniani
przez wybitnych jurorów: Marię Czyż –
choreografkę, solistkę i tancerkę zespołu
regionalnego „Wisła”, instruktorkę tańca
ludowego i nowoczesnego, Marię Matulę – piosenkarkę, absolwentkę Instytutu
Jazzu w Nysie, Jana Zachara – piosenkarza i instrumentalistę, członka zespołu
„Ustronsky”, kilkukrotnego uczestnika
i laureata „Szansy na Sukces”, Lidię Lankocz – dyrektorkę Gminnego Ośrodka
Kultury w Goleszowie, kierowniczkę
Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni
i Tańca – przewodniczącą jury.
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych sędziowie przyznali dwa
I miejsca – zespołom „Gama2” z Gimnazjum nr 2 i „Bemolki” ze Szkoły Podstawowej nr 2. W kategorii: soliści i duety
ze szkół podstawowych zwyciężyli ex
quo – wokalistki Karolina Gomola z SP3
i Martyna Pilch z SP6 oraz instrumentalista
Radosław Stojda z SP2, wyróżniono: Esterę Tomaszko, uczęszczającą na zajęcia do
MDK. W kategorii soliści i duety ze szkół
gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła
Kamila Kiecoń z G2, drugie – Wiktoria
Tajner również z G2. W kategorii soliści
i duety ze szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce przypadło Katarzynie
Pilch, drugie – Filipowi Czarneckiemu,
oboje z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego, trzecie – Dagmarze Puchale z LO w Cieszynie. Na wyróżnienie zasłużył duet Pilch-Czarnecki.
Wśród zespołów tanecznych najlepsza
okazała się grupa „Echo”, a wyróżnienia
przyznano zespołom: „Gracja”, „eMDeKa Kru”, „Impuls”. Wszystkie działają
w „Prażakówce”
Jury zdecydowało, że w Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Artystycznych
w Cieszynie, który odbędzie się 10 i 11
marca nasze miasto reprezentować będą:
„Gama 2”, „Bemolki”, „eMDeKa Kru”,
„Impuls”, „Echo”, „Gracja”.
Jurorzy zgodnie stwierdzili, że poziom
wykonawców biorących udział w przeglądzie był wysoki, cieszyła ich różnorodność
stylów i technik. Gratulowano też instruktorom i opiekunom, bo bardzo dobrze
przygotowali wychowanków.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy
i statuetki, a zdobywcy I miejsc w kategoriach zespołów dostali również ptasie
mleczko. Pozostali opuszczali Miejski
Dom Kultury z długopisami, wafelkami, lizakami, dyplomami za udział oraz
ogromem doświadczeń i wrażeń, które
wykorzystają w dalszej pracy artystycznej.
Monika Niemiec
27 lutego 2014 r.

Mecz Dębowiec - Ustroń. Walka na siatce.

W. Suchta

Mistrzynie powiatu
Mistrzostwo powiatu zdobyła drużyna siatkówki z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.
Chłopcy z tej szkoły zostali wicemistrzami. Mistrzowskie turnieje rozgrywano 19
i 20 lutego w sali SP-2 w Ustroniu.

Na szczeblu miejskim dziewczęta
z G-1 nie stanęły do rywalizacji, natomiast
chłopcy z G-2 pokonali G-1 2:0.
W turnieju grupowym dziewczęta po-

konały Goleszów 2:1, zespoły z Wisły i
Istebnej nie zdecydowały się na udział.
Chłopcy na tym szczeblu rozgrywek pokonali Wisłę 2:0 i Goleszów 2:0. Turniej

Miejskie rozgrywki
20 lutego w hali Szkoły Podstawowej nr
1 w Ustroniu, zostały rozegrane miejskie
27 lutego 2014 r.			

zawody w minipiłce ręcznej dziewcząt.
Wystartowały cztery ustrońskie szkoły.

powiatowy rozegrano w Ustroniu. Niestety nasi chłopcy z G-2 nie sprostali
gimnazjalistom z Kończyc, ale wygrali
z Pierśćcem i zdobyli wicemistrzostwo
powiatu.
Dziewczęta grały z Dębowcem i Skoczowem. Prowadzący drużynę nauczyciel G-2
Artur Kluz szczególnie obawiał się siatkarek z Dębowca, wszak drużyna seniorek
Dębowianki walczy obecnie o awans do
II ligi. Nasze siatkarki okazały się lepsze
i wygrały 2:0 (23, 20), zaś G-4 ze Skoczowa pokonały zdecydowanie 2:0 (8, 11).
Drużyna G-2 to młode siatkarki występujące w drużynach młodziczek i kadetek
TRS „Siła” Ustroń.
W drużynie G-2 grały: Ewa Mider, Agnieszka Chrapek, Klaudia Nocoń, Paulina
Czyż, Kinga Kubala, Jolanta Matuszek,
Katarzyna Mizia, Klaudia Bałoń, Wiktoria
Pokorny, Wiktoria Kłósko, Natalia Błaszczyk, Arleta Adamczyk, Julia Heczko,
Natalia Heczko, Sara Lipowczan.
– W zeszłym roku doszliśmy do półfinału
wojewódzkiego, ale tam już trafia się
na szkoły sportowe i jest wiele trudniej
- mówi A. Kluz. – Przed nami najpierw
zawody rejonowe, w których zagramy
z mistrzem powiatu pszczyńskiego
o awans do półfinału, gdzie gra się
w czterech grupach po cztery drużyny,
a najlepsze z grup awansują do turnieju
finałowego. Nasza drużyna to tylko trzy
dziewczęta z trzeciej klasy i one stanowią
trzon zespołu. Wszystkie dziewczyny dość
dużo czasu poświęcają siatkówce, choć
osiągają sukcesy w innych dyscyplinach.
Wiktoria Pokorny startuje w konkurencjach alpejskich, Paulina Czyż jest laureatką olimpiady z języka polskiego. Są
wszechstronne i żadna nie ma kłopotów
z nauką. Okazuje się, że można połączyć
treningi z dobrymi wynikami w szkole.
Turniej sędziował Zbigniew Gruszczyk,
a zorganizował A. Kluz.
(ws)
Po losowaniu pary półfinałowe tworzyły SP-1 i SP-2 oraz SP-3 i SP-6. Wyniki
pierwszych meczów: SP-1 – SP-2 30 : 14,
SP-3 – SP-6 8 : 21
W pojedynku o trzecie miejsce dziewczęta z SP-2 pokonały drużynę SP-3 16:2.
W meczu finałowym, pomiędzy SP-1
a SP-6 dobrze zaprezentowały się uczennice SP-1 wygrywając spotkanie 26:5.
Dzięki wygranej w zawodach miejskich
drużyna z ustrońskiej jedynki będzie
reprezentować miasto w zawodach międzygminnych, które odbędą się 5 marca
o godz. 10 w hali sportowej SP-1.
Skład drużyny: Weronika Bujok, Greta
Busz, Monika Cieślar, Aleksandra Cholewa, Marta Gogółka, Martyna Gruszka,
Maryna Herda, Wiktoria Husar, Agata
Karolonek, Zofia Korcz, Zuzanna Kostka,
Oliwia Malczewska, Magdalena Mateja,
Katarzyna Potaszyńska, Paulina Ryłko,
Patrycja Rzyman, Wiktoria Rzepa, Paulina Siekierka, Magdalena Sikora, Paulina
Stec, Natalia Tomiczek, Nikola Wałga,
Rozalia Warzecha, Nikola Wróbel, Julia
Wnuk, Sandra Ziółkowska. Dziewczęta
trenowane są przez Mateusza Żebrowskiego.
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Nosił wilk razy kilka ...

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.

Sprzedam domek całoroczny woda, gaz, siła - Ustroń Jelenica.
602-211-970.

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

Pokój do wynajęcia. (33) 854-5197, 603-524-170.

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

Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.

Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
UWAGA! Profesjonalne pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.
Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Ustroniu. 515-286-714.
Sprzedam M2 po remoncie, umeblowane. 516-060-117.
Kawalerka 38m2 z oddzielnym
wejściem do wynajęcia. 515-0777-71.
18 lutego przed południem na
przystanku na ul. Cieszyńskiej
przy wysiadaniu z auta wypadł mi
z ręki beret wojskowy czarny. Łaskawego znalazcę prosze o przekazanie wiadomości telefonicznie
wieczorem. (33) 854-28-75.
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

27-28.2		 W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76
1-2.3					Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
3-4.3					 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
5-6.3					 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73

DREWNO KOMINKOWE
PR0MOCJA - tel 604270324
14 Gazet

Spotkanie z Andrzejem Znamirowskim, twórcą
Galerii Ekslibrisu w Krakowie, Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej”
Koncert Nauczycieli Ogniska Muzycznego TKA,
MDK „Prażakówka”
Walne zebranie Towarzystwa Wędkarskiego
„Ustroń”, siedziba TWU
Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
Ustroń, Muzeum Ustrońskie
IX Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, MDK „Prażakówka”
Występ dziecek z Trójki na Polanie pt. „Kwioteczek
dlo każdej z babeczek”, Muzeum Ustrońskie

dziesięć lat temu
Z rozmowy z Jerzym Górniokiem, właścicielem firmy Roboty
Ziemne i Drogowe, Transport, odpowiedzialnym za odśnieżanie
Ustronia w sezonie zimowym 2003/2004: Czy chciałby pan, żeby
zima już się skończyła? Tak, bo jest to najbardziej uciążliwa zima,
jaką pamiętam. Zajmuję się odśnieżaniem od ponad 15 lat i takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Wyjazd każdej jednostki jest odnotowywany
i w tym roku, do 26 lutego zapisanych jest 509 wyjazdów, a w zimie
2002/2003 wszystkich wyjazdów było 387. Śnieg może się pojawić
nawet w kwietniu i myślę, że dojdziemy do liczby 700 wyjazdów, a to
są już prawie dwie zimy w zimie. Konsekwencją jest brak materiałów,
piasku i brak pieniędzy. Środki Urzędu Miasta są na wyczerpaniu, bo
zarezerwowana kwota nie wystarczy. Jest ona obliczana na podstawie
ostatnich 4 lat. Bardzo intensywne opady miały miejsce również na
przełomie 2001/2002 roku, ale trwały dwa tygodnie. (...) Mieszkańcy
skarżą się czasem, że wprawdzie droga odśnieżona, ale przy tym odśnieżaniu powstał zwał śniegu, który uniemożliwia wyjazd z domu.
Takie problemy powstają dlatego, że mamy ograniczony czas na
odśnieżanie. Gdybyśmy musieli na osiedlu generałów, na Gojach czy
innym skupisku domów, gdzie jest brama przy bramie, zrobić wjazd do
każdego domu, to trzeba by było zajmować się tym przez wiele godzin.
(...) Chciałbym też zauważyć, że w polskim ustawodawstwie zapisane
jest, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. Ten zapis zaskarżony był przez rzecznika praw
obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, który go nie zakwestionował i w orzeczeniu czytamy: Obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości wynika również z tradycji prawnej istniejącej
w polskim ustawodawstwie. Od dawna bowiem obowiązek utrzymania
czystości na własnej nieruchomości oraz na przylegającym do niej
chodniku i części jezdni spoczywał na właścicielach nieruchomości.

*

*

*

W piątek około godz. 17 w jednym ze sklepów przy ul. Daszyńskiego złodziej ukradł aparat cyfrowy. (...) – Tych kradzieży nie
jest tak wiele, ale dzięki czujności personelu, można by je całkowicie wyeliminować – stwierdza komendant Komisariatu Policji
w Ustroniu Janusz Baszczynski. – Metoda przestępców jest prosta,
ale niestety najczęściej skuteczna. Wchodzi kilku ludzi i na pierwszy
rzut oka sprzedawca nie orientuje się, że się znają. Odwracają uwagę obsługujących i zabierają, czasem bardzo cenne, rzeczy. Najgorsze jest to, że na wyciągnięcie ręki są przedmioty nie tylko za kilka
złotych, ale również za kilka tysięcy złotych. Jako anegdotę można
przytoczyć historię sprzedawcy, który pozwolił sobie wynieść ze
sklepu w Ustroniu monitor do komputera. Zmienił się profil sklepu,
sprzedawca pozostał na swoim stanowisku pracy. Następna wizyta
złodziei w tym samym miejscu skończyła się kradzieżą tradycyjnych
i cyfrowych aparatów fotograficznych.
Wybrała: (mn)
27 lutego 2014 r.

felieton

Tak sobie myślę

Grypa znowu groźna
Zima jakby odpuściła. Tym razem nie
dała nam się specjalnie we znaki. To gdzie
indziej zaszalała i narobiła kłopotów,
a nasze strony najwyraźniej oszczędziła.
Przyszły pogodne dni. Zaświeciło słońce
i stopiło resztki śniegu. Kiedy patrzę przez
okno, to wydaje mi się, że wiosna już przyszła. Czas zabrać się za prace w ogródku.
Kusi też perspektywa długich wiosennych
spacerów. Pewnie kto tylko może ruszy
z domu na świeże powietrze. Okazuje się
jednak, że to nie tak. Coraz więcej mam
sygnałów, że moi znajomi coraz częściej
zamiast wyjść z domu, zostają w nim.
Przedwiosenne spacery okazały się zdradliwe. Dopadło ich przeziębienie i inne grypowe dolegliwości. Jedyny „spacer”, który

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (168)

1. Wśród nurtów i dziedzin współczesnej
pedagogiki intensywnie rozwija się edukacja międzykulturowa, dotykająca wielu
istotnych kwestii filozoficznych i etycznych.
W centrum jej zainteresowań lokują się
sytuacje poszukiwania, odkrywania i kształtowania tożsamości kulturowej (religijnej,
światopoglądowej, regionalnej, narodowej)
w warunkach pogranicza kultur i wielokulturowości. Zwraca ona baczną uwagę
na kryzysy i metamorfozy tożsamości oraz
formy jej ukonkretniania i manifestowania
w zetknięciu z odmiennością kulturową
(religijną, światopoglądową, regionalną,
narodową).
2. Jednostki i grupy mające własną tożsamość częstokroć stykają się z „innością”, czyli z innymi tożsamościami. Można
wszakże mniej bądź bardziej radykalnie
postrzegać i oceniać to, co stanowi o wyraźnej odmienności kulturowej „innego”
i „innych”.
2.1. Przez pojęcie „innego” rozumie się
przede wszystkim „tego-tu-oto-innego”,
który wraz z jego kulturowym dziedzictwem
(m.in. przekonaniami i obyczajami) pojawia
się, jako konkretna osoba i jako czynnik
zmian, w obszarze dotychczas wyłącznie
„mego świata”. Ceniona przeze mnie „mojość” konfrontowana jest z „innością” i „jej
światem”. Występuje uciążliwa dla „mego
świata” sytuacja, gdyż „mojość” ulega skurczeniu, aby „inność” mogła „tu-też” mieć
swe miejsce i współtworzyć „swój świat”
wespół z „mym światem”.
2.2. Mówiąc o „innych” ma się przede
wszystkim na względzie odmienność kulturową społeczności „tych-tu-oto-innych”,
którzy „całą grupą”, zachowując spójność
tradycyjnych dla nich więzów, wkraczają
wraz z „ich światem” (także z ich systemem
wartości) w „mój świat”, w świat mej społeczności, „zaludniają” go sobą, wnosząc
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odbywają, to wizyta w przychodni lekarskiej. I udają się tam kolejno poszczególni
członkowie rodziny. Przychodnie są przepełnione i stają się na jakiś czas, głównym
miejscem towarzyskich spotkań. Spotkań
ludzi połączonych tymi samymi dolegliwościami. Tematem rozmów stają się sposoby na to jak pozbyć się tych dolegliwości
i przetrwać trudny przedwiosenny czas. Dla
lekarzy przyszedł czas wytężonej pracy
i niebezpieczeństwa zarażenia się od swoich pacjentów. Wszak choroby nie omijają
też lekarzy…
Wygląda na to, że co roku przeżywamy
takie okresy wzmożonych niedyspozycji i zachorowań. Grozi to i teraz. Czas
przejścia z zimy do wiosny, bywa niebezpieczny. I z tym zagrożeniem związanym
ze zmianami pogodowymi musimy się
liczyć. Nikt bowiem nie ma pewności, że
uniknie tych sezonowych dolegliwości
i zachorowań. Trzeba więc bardziej niż
w innych porach roku, dbać o swoje zdrowie,
unikać, a przynajmniej ograniczać możli-

wości zachorowania, a kiedy dopadnie nas
przeziębienie czy grypa, nie lekceważyć jej
objawów. Doświadczenie bowiem uczy, że
lekceważenie grypy może przynieść ze sobą
fatalne konsekwencje w postaci rozwinięcia
się z niej poważnych chorób. Podobno nie
ma innej rady, tylko grypę trzeba wyleżeć.
I to tak długo aż naprawdę odzyskamy
zdrowie.
Wygląda więc na to, że zbliża się czas,
kiedy przyjdzie nam ograniczyć naszą
życiową aktywność, a wielu z nas będzie
przechodzić szkołę cierpliwości, kiedy
przyjdzie im częściej niż by sobie tego życzyli, przebywać w domu. Póki jednak co
dbajmy o siebie i swoje zdrowie, starajmy
się uniknąć tych przykrych sezonowych dolegliwości, a jeśli nas one dopadną nie lekceważmy ich i stosujmy się do zaleceń lekarzy. Pozostaje przy tym zawsze nadzieja, że
ten okres wzmożonych zachorowań nie będzie trwać długo, i może nas zbyt boleśnie
nie dotknie. Pozostaje więc życzyć sobie
i innym dobrego zdrowia.
Jerzy Bór

w jego obszar własne – uprzednio w nim
nie spotykane – elementy i swą obecnością
go współkształtują w taki sposób, który nie
był wcześniej ani praktykowany, ani przewidywany.
2.3. Zetknięcie się z nieznaną odmiennością jest sytuacją, która może wywoływać
dezorientację i zagubienie, powodować działania prowadzone „po omacku” obarczone
dużym ryzykiem błędu, gdyż brak należytej
wiedzy i brak przygotowania.
3. Wyzwaniem, które podejmuje edukacja
międzykulturowa, jest odnajdywanie się
w niejako narzuconej na mnie sieci zagęszczających i utrwalających się relacji z „innym”, z kimś dotychczas obcym i nieznanym
acz aktualnie obecnym i dającym się poznać
w „mym świecie”. Próba sprostania tej sytuacji skłania do określonych zachowań tożsamościowych. Przykładowo: (1) prowadzi do
prób dostosowania się (bywa, że doraźnego
i dość biernego) do nowej sytuacji; bądź (2)
rozbudza chęć zdecydowanego wzmocnienia
– skonsolidowania, szczelnego zamknięcia,
czy wręcz ufortyfikowania – własnej tożsamości, aby niezmieniona i nietknięta (choć
swoiście zmilitaryzowana) przetrwała obecność „innego”; lub też (3) staje się okazją
do autorefleksji, do przemyślenia posiadanej tożsamości i jej modyfikowania, aby –
w zmieniających się warunkach – urzeczywistniała ona pożądane wartości.
4. Zetknięcie się z odmienną tożsamością
kulturową może przybrać wiele postaci, od
mniej do bardziej zamkniętych albo otwartych na inność i na próby jej zrozumienia.
4.1. Może przybrać postać obojętności
i braku zainteresowania, gdy „inność” traktuje się jako obecną na dalekim obrzeżu
„mego świata”; ale obojętność może też
wyrażać się w formie wyniosłej, czy wręcz
pogardliwej, gdy to, co inne ma być tym, co
jakościowo niższe.
4.2. Może prowadzić do tolerancji, jako
postawy cierpliwego znoszenia cech inności,
mimo uznawania ich za dolegliwe i szkodliwe, a zarazem daleko idącej powściągliwości
w przeciwdziałaniu im. Tolerancją bywa też
zachowanie neutralnego, acz w pewnym
stopniu życzliwego, dystansu wobec inno-

ści, która jest „gdzieś-obok-mnie” i nie jest
destrukcyjna dla „centrum mego świata”,
chociaż na wybrane jej przejawy spoglądam
z zainteresowaniem i dostrzegam w nich
to, co – według mego przekonania – jest
wartościowe.
4.3. Przy odpowiednim usposobieniu ludzi może prowadzić do sytuacji określanej
mianem „spotkania”. Wymaga ono zaangażowania obu stron i wzajemnego otwarcia,
dążenia do zrozumienia i akceptacji, a także
samokrytycyzmu, wymaga rzetelnego dialogu, aby wytrwale poszukiwać wspólnego
języka i wspólnych wartości. Dialog może
stawać się też merytoryczną polemiką, będącą rozpatrywaniem odmiennych racji,
prowadzoną z intencją, aby ustalić nie tylko
różnice, ale rozpoznać podobieństwa i elementy wspólne.
4.4. Konfrontacja, jeśli górę wezmą negatywne stereotypy i nieprzyjazne emocje, może przybrać formę karykaturalnego
i agresywnego przeciwstawienia tylko odmiennych opinii, od początku ciążąc w stronę
jednoznacznego odrzucenia (potępienia)
tego, co inne.
4.5. W zetknięciu z innością można też
sięgnąć po taktyczne maskowanie swych
zapatrywań na nią, używając „podwójnego
języka”. Z jednej strony będzie to język
pozorujący przychylne nastawienie do innych, stosowany w komunikacji z nimi,
a z drugiej –
będzie to język pogardy wobec innych,
używany wyłącznie „wśród swoich”.
4.6. Eksponowanie różnic przy jednoczesnej eskalacji wrogości w relacjach między
odmiennymi tożsamościami może prowadzić
do „czołowego zderzenia”, jeśli przyjmuje
się, że rozwiązanie siłowe – zastosowanie
środków przemocy, włącznie z siłą fizyczną
– ma osłabić lub wyeliminować odmienności, które uznaje się za wysoce niepożądane
i groźne.
5. Edukacja międzykulturowa dąży do
kształtowania takich zachowań tożsamościowych, które uchodzą z punktu widzenia
uznawanych przez nią wartości i przyjętych
zasad etycznych za najodpowiedniejsze
sposoby postępowanie. Marek Rembierz
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Nerwowa końcówka
UKS MOSM Bytom - MKS Ustroń 27:28 (12:14)

Kolejny dramatyczny mecz na wyjeździe szczypiornistów MKS Ustroń
w rozgrywkach o mistrzostwo województwa juniorów młodszych. W październiku
nasz drużyna na własnym terenie wygrała
pewnie Bytomiem 31:20 i na wyjeździe też
powinna wygrać. Na boisku okazało się to
niezwykle trudne.
Spotkanie od początku bardzo wyrównane. Żadnej z drużyn nie udaje się wyjść
na wyższe prowadzenie niż dwubramkowe. W drugiej połowie gra nieco się
zmienia i MKS zdobywa pięć bramek
różnicy. Na dziesięć minut przed końcem
MKS prowadzi 20:23, ale wtedy drużyna
z Bytomia rzuca pod rząd cztery bramki,
wychodzi na prowadzenie i utrzymuje je
przez kilka minut. Do remisu dochodzi
w 56 min. Na minutę przed końcem MKS
wychodzi na prowadzenie jedną bramką,
co więcej, przejmuje piłkę. Gra jest niezwykle nerwowa, skutkiem tego piłkę
przejmuje Bytom, ale z kolei MKS ją
odzyskuje. Wtedy trener MKS Piotr Bejnar
bierze czas. Uspokaja drużynę i udaje się
dotrwać do końcowego gwizdka.
MKS Ustroń grał w składzie (w nawiasach zdobyte bramki): Kamil Kopieczek,
Damian Kurowski, Witold Chwastek –

Michał Jopek (10), Krzysztof Bielesz (1),
Dawid Jenkner (11), Mateusz Turoń (1),
Adrian Miśkiewicz (2), Arkadiusz Czapek,
Szymon Gogółka (3), Krzysztof Kotela,
Marcin Oświecimski, Kacper Matlak.
Po meczu trener MKS Piotr Bejnar
powiedział: - Był to nasz najsłabszy mecz
w sezonie. Mieliśmy problemy, bo Marek Cholewa podczas ostatniego meczu
z Zagłębiem uległ kontuzji skręcenia stawu skokowego, dodatkowo nie mógł pojechać Damian Bujok, więc graliśmy bez
prawego rozegrania. Zespół z Bytomia natomiast ostatnio prezentował zwyżkę formy, więc jechałem tam z dużymi obawami.
Wiedziałem, że trochę sztucznie muszę
ustawić zespół. Coś, co wydawało się
proste, okazało się trudne. Nie radziliśmy
sobie w obronie, przeciwnicy dochodzili
do czystych sytuacji strzeleckich przez co
nasi bramkarze mieli niewiele do powiedzenia. Mecz nerwowy z masą błędów.
Gdy na pół minuty przed końcem wziąłem
czas, uspokajałem chłopców, by grali
spokojnie, nawet do groźby gry pasywnej,
byle tylko skończyć mecz wygraną. Udało
się, ale kosztowało to nas wszystkich dużo
nerwów. Cieszy zdobycie dwóch punktów,
bo poza tym wiele dobrego o tym meczu

nie można powiedzieć. Zagraliśmy słabo
w obronie, słabo w ataku nasi rozgrywający i obrotowi. Skórę uratowali nam
skrzydłowi, a przed meczem Michał Jopek
podszedł do mnie i powiedział: „Trenerze,
tu nie ma miejsca do gry na skrzydłach”.
Faktycznie hala w Bytomiu jest specyficzna, wąska i ciemna, wiec gra skrzydłami
jest utrudniona. Okazało się, że w tym
meczu nasi skrzydłowi Jopek i Jenkner
z 28 bramek zdobyli 21. Na pochwałę
zasługuje wejście w drugiej połowie Szymona Gogółki na pozycje rozgrywającego.
Teraz czekamy na powrót Marka Cholewy, bo jego brak w tym meczu okazał
się dużym problemem. On jest ważnym
elementem naszej drużyny.
Wojsław Suchta
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Trzeci
etap

Siła nie wykorzystała wszystkich szans.

Fot. W. Suchta

Rozpoczął się trzeci etap rozgrywek
wojewódzkich kadetek w siatkówce. Drużyna TRS „Siła” Ustroń walczy o miejsca
17-20. Rywalkami Siły w grupie są: UKS
Jedynka Rybnik, UKS Spartakus Zabrze,
Sokół 43 AZS AWF Katowice. 19 lutego
w pierwszym meczu nasze siatkarki podejmowały drużynę z Rybnika i niestety przegrały 0:3 (21, 23, 23). Mecz wyrównany,
ale w decydujących momentach siatkarki
z Rybnika okazywały się lepsze.
Po meczu trener Siły Zbigniew Gruszczyk powiedział: – To był dziwny mecz.
W każdym secie dziewczyny kontrolowały
grę do momentu jednego ustawienia i wtedy uciekało nam trochę za dużo punktów.
Graliśmy bez libero, więc z konieczności na przyjęciu grały środkowe czego
normalnie się nie stosuje. W pierwszym
secie wygrywany siedmioma punktami
i przegrywamy ośmioma. W końcówce trzeciego seta też prowadzimy, ale
w końcu przegrywamy. Mecz wydawał się
łatwy, ale moje zawodniczki, można to tak
nazwać, były nieco na boisku śnięte. Nie
znam tego przyczyny. Wojsław Suchta
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