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Sukcesem zakończyły się drugie targi staroci w „Prażakówce”. Więcej na str. 9.                                                                         Fot. M. Niemiec

ZEBRANIE
PONIWCA

PROTEST
NAUCZYCIELI

OSIKA

Gdy przychodzi wiosna, wszystkie gazety rozpisują się o tym, 
jak założyć idealny trawnik, a my spoglądamy przez okno  
i widzimy nasz, zakładany w pocie czoła trawnik zryty wszerz 
i wzdłuż. Kto za to odpowiada i czy możemy coś zaradzić?
Trzeba do mnie zadzwonić. Mówiąc poważnie, trawnik niszczą 
krety, nornice i prawdę mówiąc, nic na to nie możemy poradzić. 
Jest mnóstwo sposobów bardziej lub mniej agresywnych, ale 
najczęściej szybciej zniechęca się właściciel trawnika niż kret. 
Ten szybko przyzwyczaja się do dźwięków, zapachów i innych 
„odstraszaczy”. Jedyny sposób to założenie siatki i rozwinięcie na 
niej trawnika albo rozsypanie ziemi i posianie trawy. Oczywiście 
w dużym skrócie.
Jak długo powstaje trawnik z rolki?
Zakupiony trawnik trzeba rozłożyć w ciągu jednego, najwyżej 
dwóch dni, bo trawa się zniszczy. Gdy powierzchnia jest przy-
gotowana, możemy mieć trawnik w jedno popołudnie. Daje to 

KATYŃSKIE  TABLICESTYL  PRZYJAZNY

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Benedyktem Mynarzem, 
właścicielem firmy Mynarz - Ogrody – Na Pomniku Pamięci Narodowej zostały umieszczone kolejne 

tablice z nazwiskami tych, którzy zginęli w 1940 r. w Katyniu, 
Miednoje i innych miejscach straceń, a są związani z Ustroniem. 
Umieszczono tam 23 nazwiska. Tylu udało się zidentyfikować 
związanych z nasza małą ojczyzną – mówił ks. Antoni Sapota 12 
kwietnia podczas niedzielnej mszy w kościele pw. św. Klemensa. – 
Witam proboszcza parafii ewangelickiej ks. Piotra Wowrego, jako 
że nasze modlitwy są ekumeniczne, nie tylko dlatego, że wśród 
umieszczonych na tablicach są osoby wyznania ewangelickiego 
i rzymskokatolickiego, ale dlatego, że chcemy się modlić za 
wszystkich, którzy tam zginęli i prosić Boga o miłosierdzie dla 
nich, ale także dla nas.

W kościele stanęły poczty sztandarowe ustrońskich jednostek 
OSP, „Solidarności” ze skoczowskiego Teksidu, Światowego 
Związku Żołnierzy AK. Grała górnicza orkiestra dęta z Jastrzębia.

Kazanie wygłosił ks. P. Wowry mówiąc m.in.:
– Łaską Bożą jest to, że możemy przeżywać te uroczystości 
ekumeniczne w intencji ustrońskich ofiar zbrodni katyńskiej. 

(cd. na str. 4)
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Swoją pracę kontynuują Franci-
szek Stokłosa w Zarzeczu, Bo-
żena Kunc w Chybiu i Grzegorz 
Ochodek w Mnichu. Wioleta 
Waleczek we Frelichowie i Jan 
Szostok w Zaborzu to nowo wy-
brani sołtysi.

Oddział PTTK w Wiśle ustanowił 
Wiślańską Odznakę Turystyczną. 
Miłośnicy wędrówek mogą ją 
zdobywać od ponad 20 lat.

Ponad 250 członków liczy Uni-
wersytet Trzeciego Wieku działa-
jący w Cieszynie. Za Olzą działa 
Międzygeneracyjny Uniwersytet 
Regionalny, który ma podobny 
profil. Istnieje przy PZKO.  (nik)

cówka została wyróżniona Złotą 
Honorową Odznaką „Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego”. 
Kilkoro pracowników Instytutu 
otrzymało srebrne odznaki.

W Starostwie Powiatowym  
w Cieszynie odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Pracownika Służ-
by Zdrowia. Starosta cieszyński 
Janusz Król wręczył odznaki ho-
norowe „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia” nadane przez ministra 
zdrowia. Otrzymali je pracowni-
cy ZZOZ w Cieszynie: Stanisław 
Mikołajczyk, Marek Konopka, 
Hanna Robleska, Inez Scherle, 
Maria Skarżyńska-Kowalska, 
Alicja Nawrat i Ewa Ogórek.

105 lat świętuje Oddział PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie. 
Podczas spotkania w Domu Na-
rodowym, 11 kwietnia, uhono-
rowano najbardziej zasłużonych 
działaczy i członków stowarzy-
szenia założonego 6 marca 1910 
roku.

70-lecie obchodzi Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zootechni-
ki Grodziec Śląski. Podczas gali 
w Teatrze im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie, ta zasłużona pla-

Na emeryturę przeszedł komen-
dant powiatowy Policji w Cie-
szynie insp. Krzysztof Chrobak. 
Szefował nad Olzą od lutego 
2013 roku. Do momentu powo-
łania nowego komendanta od 8 
kwietnia cieszyńskim garnizo-
nem dowodzi zastępca komen-
danta mł. insp. Jacek Bąk.

Między ulicami Michejdy  
a Czarnym Chodnikiem w Cie-
szynie znajduje się tzw. Bosak. 
Nazwa ta pochodzi od francisz-
kanów, którzy mieli zwyczaj 
chodzenia na bosaka. 

W gminie Chybie wybrano soł-
tysów na kadencję 2015-2019. 

*    *    *

(cd. ze str. 1)
spektakularny efekt. Sąsiad wyjeżdża rano do pracy i widzi glinę, 
a gdy wraca podziwia zieleń trawnika. Jeśli już mamy trawnik, to 
zdejmuje się wierzchnią warstwę i zakłada siatkę, takie zlecenia 
też wykonujemy. Siatka to jedyny skuteczny sposób. 
Często słyszę od osób spoza Ustronia, że mamy pięknie utrzy-
maną zieleń miejską, ale też tą prywatną. Czyli umiemy dbać 
o przydomowe ogrody? 
W ostatnich latach jest to temat wylansowany przez media, se-
riale, coraz częściej mówi się o architekturze krajobrazu, choć 
jeszcze 10-15 lat temu był to termin niemal nieznany. Moja firma 
istnieje na rynku od 2000 roku i zaobserwowałem znaczny wzrost 
zainteresowania projektowaniem, zakładaniem, pielęgnacją ogro-
dów przez profesjonalistów. Jest to dziedzina rozwijająca się.
To oznacza, że sami nie damy rady zrobić pięknego ogrodu?
Na pewno jest trudniej, ale jeśli ktoś lubi pracę w ogrodzie, to 
przyjemność będzie mu sprawiać samo jego urządzanie. To chy-
ba nasza cecha narodowa, że wszyscy na wszystkim się znają,  
i oczywiście spotykam również specjalistów od ogrodów, którzy 
wiedzą lepiej. Samodzielne urządzanie zieleni wymaga wiele 
czasu, dokształcania się, często jest to uczenie się na własnych 
błędach. Gdy chcemy mieć reprezentacyjny ogród gotowy  
w niedługim czasie, to będzie nam trudno. 
Ale czy stać nas na zatrudnienie profesjonalnej firmy?
Coraz częściej tak. Gdy myślimy o ogrodzie na etapie budowy 
domu, to musimy wziąć pod uwagę koszty zagospodarowania 
terenu. Jeśli będziemy to robić na własną rękę, to koszty się 
rozłożą, a gdy zrobi to za nas firma, czeka nas jednorazowy, 
większy wydatek. Tutaj plusem jest natychmiastowy efekt. Tak 
czy inaczej ogrodu nie da się zrobić za darmo.  
Co jest modne w sezonie 2015?
W ogrodnictwie mody nie zmieniają się z roku na rok. Mogę 
powiedzieć, że od kilku lat jest coraz większe zainteresowanie 

ogrodami nowoczesnymi – minimalistycznymi. Ich formę na-
rzuca budynek charakteryzujący się również nowoczesną bryłą, 
jest przejrzysty, oparty na liniach prostych. Rośliny w takich 
ogrodach nie stanowią dominanty, pojawia się beton i kamień. 
Charakterystyczne są dla nich gabiony, czyli kosze z siatki me-
talowej wypełnione kamieniami. 
Swego czasu ogłoszono powrót do ogrodów rustykalnych, czy 
one nadal cieszą się zainteresowaniem?
Można mówić o różnych modach, trendach, ale z ogrodami jak  
z domami, jest pełna dowolność. Jednocześnie powstają budynki 
tradycyjne, drewniane, nowoczesne i takie wokół nich jest zago-
spodarowanie zieleni. Trzeba też powiedzieć, że nieczęsto udaje 
się uzyskać ogród idealnie w jednym stylu. Nawet jeśli chciałoby 
się założyć ogród idealnie zgodny z tradycją, to obecnie jest taki 
wybór roślin, że wcześniej czy później właściciel daje się skusić 
na jedną czy drugą egzotyczną sadzonkę. 
Czyli najczęściej spotykamy styl bez stylu?
Ja bym go nazwał eklektycznym. Gdy projektowałem zieleń 
wokół drewnianego domu z bali w Istebnej, kierowałem się 
wskazówkami właściciela, że ogród ma się wtapiać w krajo-
braz. Zgodnie z tym, koloru raczej było mało, ale projekt zaczął 
ewoluować i klient zażyczył sobie róże, potem inne kwiaty,  
i ostatecznie powstał barwny ogród. Nie ma w tym nic złego, bo 
to jest nasz kawałek zieleni i mamy się w nim czuć dobrze. Czyli 
styl przyjazny człowiekowi. Ma tam być miejsce do siedzenia, 
wypoczynku, jeśli są dzieci, to do zabawy, krzewy i rośliny do 
ozdoby. Ma nas cieszyć. Klienci najczęściej nie oczekują konkret-
nego stylu, tylko praktycznie i estetycznie zagospodarowanego 
terenu. Do tego ciekawy element od projektanta, który najczęściej 
jest przyjmowany entuzjastycznie.
Jak pan powiedział, style mogą być różne, ale co sprawia, że 
ogród prezentuje się dobrze? W czym tkwi tajemnica?
Mógłbym o tym mówić godzinami, ale najkrócej – ważna jest 
kompozycja i proporcje. Nawet najpiękniejsza roślina posadzona 
w nieodpowiednim miejscu i towarzystwie będzie wyglądała 
źle. W centrach handlowych widzimy połacie kwiatów, rzędy 
krzewów, ale musimy sobie wyobrazić, jak będą wyglądały u nas. 
Czy będą pasowały do już istniejących roślin, czy nie zgubią się 
na tle innych, czy nie będą za duże lub za małe, ile musimy ich 
kupić, by uzyskać pożądany efekt.
Czy miał pan jakieś szczególnie trudne zlecenia?
Muszę powiedzieć, że nasz teren jest trudny, bo często występują 
zbocza, spadki. W takich przypadkach dobrze zaprojektowany 
ogród nie tylko cieszy oko, ale jest przyjazny dla użytkowników. 
Pamiętam jeden ogród, który był tak zarośnięty, że nie bardzo było 
wiadomo, jak wygląda jego powierzchnia. Okazało się, że leżą 
tam śmieci. Trzeba było nawieźć bardzo dużo ziemi.
Mówi się, że szewc bez butów chodzi, czy dotyczy to także 
ogrodu projektanta ogrodów?
W moim przypadku się to nie sprawdza, ale mój ogród jest 
miejscem prywatnym i nie „poszalałem” w nim. Jest wyłożony 
szarym cieszyńskim kamieniem, stela. Stwierdziłem, że właśnie 
on najbardziej mi się podoba, a do tego trochę zieleni – przyjaznej, 
różnorodnej. I to właściwie wszystko. 
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiała: Monika Niemiec

*    *    *

*    *    *

*    *    *

B. Mynarz.                                                                     Fot. M. Niemiec

*    *    *

*    *    *

STYL  PRZYJAZNY
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

tel. 854 34 83, 
604 55 83 21

7 IV 2015 r.
Zgłoszenie o potrąconej sarnie na 
ul. Zdrojowej. Wezwano pracow-
ników schroniska dla zwierząt  
w Cieszynie, ale zwierzę nie prze-
żyło. Zostało zabrane do utylizacji. 
8 IV 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który parkując na ul. Li-
powskiej zablokował cały chodnik. 
9 IV 2015 r.
Przeprowadzono kontrolę stanu 
technicznego znaków drogowych 
na terenie miasta. O uszkodze-
niach poinformowano Urząd 
Miasta. 
9 IV 2015 r.
Kierowcy jadący ul. Katowicką na 
wysokości siedziby firmy Mokate 
musieli wykonywać karkołomny 
slalom, gdyż na jezdni leżały 
worki z plastikowymi surow-
cami wtórnymi, które wypadły 
z przejeżdżającej „śmieciarki”. 
Dzwonili z trasy do strażników  
i ci przyjechali na miejsce. Zabrali 
worki z drogi i zadzwonili do 
odpowiednich służb, żeby po nie 
przyjechały. 
9 IV 2015 r.
W odpowiedzi na prośbę Służ-
by Celnej, odwiedzano lokale,  
w których ustawione są automaty 
do gier hazardowych. Przestrzega-
no przed wynajmowaniem lokali 
osobom prowadzącym nielegalną 

działalność hazardową i przekazy-
wano materiały od Służby Celnej. 
10 IV 2015 r.
Zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie 
błąkającej się w okolicach cmen-
tarza w centrum miasta. Strażnicy 
przetransportowali ją do miejsca 
zamieszkania. 
11 IV 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
mieszkańca Rybnika, który zablo-
kował cały chodnik przy domu 
wczasowym Rosomak. 
11 IV 2015 r.
Interweniowano na jednej z po-
sesji przy ul. Kluczyków, gdzie 
właściciel rozpalił ognisko ze 
śmieci. M.in. paliła się opona. 
Nałożono mandat w wys. 250 zł. 
12 IV 2015 r.
Zabezpieczenie porządkowe uro-
czystości patriotycznych.
12 IV 2015 r.
Strażnicy pomagali policji w cza-
sie interwencji domowej w bloku 
na jednym ustrońskich osiedli. 
Wcześniej mieszkańcy zgłaszali 
zakłócanie porządku publiczne-
go.                                       (mn) 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zbigniew Wasilewski lat 65  ul. Wantuły
Rudolf Czyż  lat 72  ul. Jasna
Zofia Szafarz  lat 57  ul. Szpitalna
Łukasz Frydel  lat 30  ul. Różana

*    *    *

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
Urząd Miasta Ustroń oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Rodzinie „Można Inaczej” zapraszają na bezpłatne konsultacje 
do Punktu Pomocy, w ramach którego udzielane będą porady 
prawne z zakresu prawa rodzinnego oraz konsultacje u terapeuty 
uzależnień. Zapisy pod numerem (33) 854 33 99 lub 500 231 259

DALEKA  BAJECZNA  PODRÓŻ  DO  INDII   
W sobotę 18 kwietnia o godz. 15 szlakiem zabytków i ogrodów 

Indii poprowadzi nas Joanna Firla. Na ten bogato ilustrowany 
wykład  zaprasza Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.

*    *    *

2014  ROKIEM  OSKARA  KOLBERGA 
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na ilustrowany 

wykład dr Agnieszki Pieńczak (adi. Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie). W drugiej części dr Grzegorz Studnicki (adi. UŚ 
Cieszyn) przedstawi cieszyński projekt „200 razy Kolberg”. 

28 kwietnia  we wtorek, godz. 17.00 nie zabraknie niespodzianek.

PRYWATNE 
WIZYTY

LEKARSKIE 

Marek Wiecha
tel. 503-169-369

REKLAMA

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Serdeczne podziękowania 

za okazane wyrazy współczucia, złożone wieńce 
i kwiaty oraz udział w pogrzebie 

śp. Rudolfa Czyża 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 
delegacjom, Estradzie Ludowej „Czantoria”, 

Chórowi „AVE” oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składają 
żona oraz córka i syn z rodzinami

SPOTKANIE  Z  LIDIĄ  LANKOCZ 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Lidią Lankocz 

z Goleszowa, animatorką kultury wyróżnioną Laurem Złotej  
i Srebrnej Cieszynianki, na temat „Kultura tradycyjna i jej 
przekaz. Rola zespołów folklorystycznych dawniej i obecnie na 
Śląsku Cieszyńskim”. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia o godz. 17.00. 
W programie także regionalny akcent muzyczny. 

Pani Halinie Wasilewskiej
najszczersze kondolencje z powodu śmierci męża

śp. Zbigniewa Wasilewskiego
składają

 Zarząd i Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.

 

WALNE  ZEBRANIE KS „NIERODZIM”
Zarząd KS „Nierodzim” serdecznie zaprasza wszystkich człon-

ków i sympatyków klubu na walne zebranie sprawozdawcze, 
które odbędzie się w dniu 26 kwietnia, o godzinie 12.00 w sie-
dzibie klubu, w Klubie Kibica, ul. J.Kreta 2. Po walnym zebraniu 
o godzinie 15.00 rozegrany zostanie mecz drużyny seniorów.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich 

chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
odbędzie się w piątek 22 kwietnia, o godz. 17.30 w Czytelni MBP.

*    *    *

*    *    *
RODZINNY  RAJD  ROWEROWY  2015

24 maja odbędzie się 19. Rodzinny Rajd Rowerowy. Już można 
się zapisywać, a trzeba to zrobić wraz z uiszczeniem wpisowego 
w wysokości 10 zł od osoby do 10 maja. Więcej na stronie inter-
netowej www.ustron.pl.

*    *    *



4   Gazeta Ustrońska                                                                                               16 kwietnia 2015 r. 

Katyń jest symbolem zbrodni ludobójstwa 
popełnionej na dwudziestu dwu tysiącach 
Polaków, w tym ponad piętnastu tysią-
cach jeńców wojennych. A byli wśród 
nich oficerowie Wojska Polskiego, Policji 
Państwowej, rezerwiści, urzędnicy, profe-
sorowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele, 
inżynierowie, duchowni, literaci, kupcy, 
działacze społeczni. Ich groby odkryto 
w Katyniu, Charkowie, Miednoje i By-
kowni. Prawda o tych wydarzeniach była 
zakazana aż do 1989 r. W minionych 
dniach Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w rozmowie radiowej przyznał, że całej 
prawdy o zbrodni katyńskiej możemy ni-
gdy nie poznać. Fenomen Katynia polega 
na tym, że nie była to tylko największa 
zbrodnia w czasie II wojny światowej na 
jeńcach wojennych, ale że Katyń był także 
największym kłamstwem w Europie XX 
wieku. Katyń w niesłychanie wyrazisty 
sposób pokazuje, że niestety, w imię wiel-
kich interesów można poświęcić prawdę. 
(…) Prośmy Boga, aby uchronił nas przed 
niepamięcią tamtych ludzkich cierpień  
i ludzkich zbrodni. 

Na zakończenie mszy odśpiewano 
„Boże, coś Polskę”. Pochodem z orkiestrą 
z kościoła udano się pod Pomnik Pamięci 
Narodowej przy rynku. Pod Pomnikiem 
wartę zaciągnęli druhowie z OSP, był też 
pododdział złożony z ustrońskich stra-
żaków ochotników, a dowodzony przez 
komendanta miejskiego OSP Damiana 
Legierskiego. Uroczystość pod pomnikiem 
prowadził Zdzisław Barchaczek.

Uczeń Gimnazjum nr 2 Bartosz Korcz 
recytował wiersz napisany w Łagrze Su-
chabezwodna w 1945 roku.

Burmistrz Ireneusz Szarzec w swym 
przemówieniu mówił m.in.:
- Ukrywanie prawdy o Katyniu - efekt de-
cyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili 
- stało się jednym z fundamentów polityki 
komunistów w powojennej Polsce. Był to 

czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu 
płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy po-
mordowanych i inni, odważni ludzie trwali 
wiernie przy tej pamięci, bronili jej i prze-
kazywali kolejnym pokoleniom Polaków. 
Przenieśli ją przez czas komunistycznych 
rządów i powierzyli rodakom  w wolnej, 
niepodległej Polsce. 

 Następnie przystąpiono do odsłonięcia 
tablic poświęconych zbrodni katyńskiej 
- głównej z orłem i sentencją oraz trzech 
pozostałych, na których widnieją nazwiska 
23 zamordowanych osób.

Uroczystego odsłonięcia tablic dokonali: 
Stanisława Suchy, Wanda Kosowska, Zofia 
Sikora i Michał Jankowski - przedstawiciele 
ustrońskich rodzin, których bliskich zamor-
dowano w Katyniu, Twerze, Charkowie.

Ks. A. Sapota i ks. P. Wowry modlili 
się za dusze zamordowanych. Tablice 
Katyńskie zostały poświęcone.

Apel poległych poprowadził płk Ma-
riusz Kolanko:
- Wzywam oficerów służby czynnej  
i rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjo-
nariuszy Policji Województwa Śląskiego 
zamordowanych w Katyniu, Miednoje, 
Twerze, Charkowie. Stańcie do apelu! 
Wołam synów Ustronia zamordowanych 
przez sowieckich oprawców: ppor. rez. 
Karola Brodę, ppor. rez. Jana Dziadka. 
por. rez. Alojzego Gałuszkę, ppor. rez. 
Pawła Gluzę, post. Policji Województwa 
Śląskiego Romana Głowienkowskiego, 
ppor. Alojzego Jagosza, st. post. PWŚl. 
Jana Jankowskiego, st. post. PWŚl. Ka-
rola Juzofa, ppor. rez. Jana Kowalskiego, 
przod. PWŚl. Jana Kubalę, post. PWŚl. 
Pawła Paszka, przod. PWŚl. Wiktora 
Rojczyka, post. PWŚl. Brunona Skorupę, 
post. PWŚl. Alojzego Sławika, ppor. kaw. 
rez. Pawła Sztwiertnię, st. post. PWŚl. Mi-
chała Szewczyka, st. post. PWŚl. Marcina 
Szymaniaka, przod. PWŚl. Franciszka 
Ursonia, post. PWŚl. Ludwika Wantu-
loka, post. PWŚl. Antoniego Floriana 
Wawrzyka, por. rez. Józefa Wojtalę, st. 
post. PWŚl. Jana Zientka, st. post. PWŚl. 
Jakuba Żyzika.

Delegacje ustrońskich rodzin katyń-
skich, władze samorządowe, wspólna 
delegacja organizacji kombatanckich, 
delegacje organizacji politycznych i spo-
łecznych, Policji, OSP, zakładów pracy, 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości  
i ustrońskich szkół złożyły pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów.

W imieniu ustrońskich rodzin katyń-
skich podziękowanie wygłosił Michał 
Jankowski: 
- Pragnę podziękować wielu osobom, któ-
re przygotowały dzisiejszą uroczystość,  
przede wszystkim grupie inicjatywnej,  
a w szczególności Lesławowi Werpachow-
skiemu i Bogumiłowi Suchemu, którzy 
zainicjowali i prowadzili żmudne pra-
ce, przygotowania, badali opracowania, 
dokumenty historyczne prowadzące do 
zwieńczenia – do dzisiejszej uroczystości. 

Na zakończenie odśpiewano Rotę.
Wojsław Suchta

Przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej.                                                            Fot. W. Suchta

KATYŃSKIE  TABLICE

Apel poległych.                                                                                                      Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

O spółkach komunalnych mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Ustawa o gospodarce komunalnej wpro-

wadziła zasadę, że część zadań samorzą-
dów powinna być realizowana poprzez 
spółki komunalne. 

W Ustroniu mamy trzy spółki komunalne: 
Kolej Linowa „Czantoria”, Przedsiębior-
stwo Komunalne, Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego. Najstarszym z tych 
podmiotów jest Przedsiębiorstwo Komunal-
ne, które powstało na bazie Zakładu Usług 
Komunalnych i skupiło się na takich usłu-
gach jak oczyszczanie miasta, wywóz odpa-
dów, utrzymanie zieleni. Drugą spółką pod 
względem stażu jest Kolej Linowa „Czanto-
ria”, na początku lat 90. przejęta przez mia-
sto jako część Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku i funkcjonująca jako gospodar-
stwo pomocnicze. Od zera powstało To-
warzystwo Budownictwa Społecznego, na 
bazie gruntów i majątku gminy, a powołane 
zostało do budowy osiedli mieszkaniowych.  
W tej chwili TBS zarządza dwoma no-
wymi osiedlami, prowadzi też zarząd  
w pewnej części lokali z zasobów gmin-
nych.

Nasze spółki mają swoje zarządy, ma-
jątek, swoje budżety i samodzielnie od-
powiadają za prowadzoną gospodarkę. We 
wszystkich spółkach miasto posiada 100% 
udziałów. Spółki komunalne muszą prowa-
dzić samodzielną gospodarkę finansową. 
Przez to zmuszone są tak kalkulować swe 
usługi, by utrzymać się na rynku pono-
sząc jednocześnie koszty działalności, 
zatrudnienia, utrzymania majątku. Miasto  
w części zleca zadania swoim spółkom, 
ale muszą one też startować w przetargach 
zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych, szukać zamówień na wol-
nym rynku. Dotyczy to w szczególności 
Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Miasto jako właściciel może określać 
główne kierunki rozwoju, przyjmuje spra-
wozdania z działalności spółek, można 
powiedzieć, że sprawuje ogólny nadzór 
nad ich funkcjonowaniem. Komfort po-
siadania 100% udziałów powoduje, że nie 
trzeba do określonych decyzji mieć zgody 
innych udziałowców. Jednocześnie miasto 
odpowiada w 100% za działalność spółek 
np. w przypadku powstania strat, musi je 
pokryć. Specyfika tego nadzoru właści-
cielskiego polega na tym, że spółki nie 
są wyłącznie nastawione na zysk, tak jak 
spółki komercyjne. Działalność naszych 
spółek nastawiona jest głównie na rozwój, 
a nie na wypłatę dywidendy dla miasta. 

Działania spółek odciążają w tym za-
kresie samorząd. Często są to zadania 
wymagające bazy materiałowej i ludzkiej. 
Taka forma organizacyjna posiada więcej 
zalet niż wad, a działanie w otoczeniu 
rynkowym wymusza usługi na wysokim 
poziomie.                            Notował: (ws)

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
zapraszają do wzięcia udziału w akcji 
społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, która 

ma na celu upamiętnienie 72. rocznicy 
Powstania w Getcie Warszawskim.

Zachęcamy wszystkich do przyjścia  
w niedzielę 19.04.2015 r. o godzinie 12.00 
przed pomnik w miejscu dawnej synagogi 
przy ulicy Ogrodowej.

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 to 
miejsce, gdzie naprawdę nie można się 
nudzić. Nauczyciele zapewniają dzieciom 
wspaniałą opiekę, ale dbają też o atrakcje. 
W marcu na świetlicy pojawił się ratow-
nik. Na szczęście jego pomoc nie była 
akurat nikomu potrzebna. Jak się okazało, 
zaproszono Joannę Olszak – mamę Igora  
z klasy Ic, która jest ratownikiem Gór-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Jak wiadomo, jest to organizacja 
prowadząca akcje ratownicze, szkolenia  
która zapobiega wypadkom w górach.

W czasie spotkania dzieci dowiedziały 
się, jak należy właściwie przygotowywać 
się na górskie wędrówki, co należy zrobić 
w sytuacjach zagrożenia. Obserwowały 
pracę ratownika podczas pokazu usztyw-

niania kończyny ich kolegi oraz miały 
okazję zobaczyć, co znajduje się w pleca-
ku ratownika. Poznały też bardzo ważny 
telefoniczny numer alarmowy GOPR-u: 
985. Dla tych, którzy jeżdżą na nartach 
bardzo cenne okazały się informacje do-
tyczące właściwych zachowań na stokach 
górskich. Wielu uczniów zaintrygowała 
praca ratownika, dlatego chcieli wie-
dzieć, jakie wymagania należy spełniać, 
aby móc pomagać innym w górach. Pani 
ratownik chętnie odpowiedziała i na to 
pytanie. Teraz dzieci już wiedzą, że jest 
to bardzo ciężka, ale i satysfakcjonująca 
praca. Dzięki takim osobom jak pani 
Joanna, wszyscy mogą czuć się w górach 
bezpieczni.               Kierownik świetlicy

      Katarzyna Kurbiel i Izabela Morys

RATOWNIK  W  ŚWIETLICY

ZAPROSZENIE
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Na podstawie art. 16 § 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 V/47/2015 Rady Miasta  Ustroń z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2124) 
 Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców, informację o nume-

rach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

Nr
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

(adres, dostosowanie lokalu do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych, możliwość głosowania korespondencyjnego)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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).

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

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.

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, Kochanowskiego, 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, Myśliw-
ska, Olchowa,  Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, Sko-
wronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Wierzbowa, Zielona, Złota.

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

ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, 
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), 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, Osiedlo-
wa, Orzechowa, Owocowa, 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.

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.

ulice: Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Gra-
niczna, 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,

ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego (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, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana,

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

Szkoła Podstawowa Nr 3
43-450 Ustroń
ul. Polańska 25

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Właściwej Dla 

Głosowania Korespondencyjnego

Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Ustroń

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

Przedszkole Nr 7
43-450 Ustroń

ul. K.I. Gałczyńskiego 16
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

Szkoła Podstawowa nr 1
43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
(sala gimnastyczna przy szkole)

LOKAL DOSTOSOWANY  DO PO-
TRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Właściwej Dla 

Głosowania Korespondencyjnego

Szkoła Podstawowa Nr 2
43-450 Ustroń

ul. Ignacego Daszyńskiego 31
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

Przedszkole Nr 4
43-450 Ustroń, ul. Wiśniowa 13
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

Szkoła Podstawowa Nr 5
43-450 Ustroń, ul. Szkolna 

LOKAL DOSTOSOWANY  DO PO-
TRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej Właściwej Dla 

Głosowania Korespondencyjnego

Szkoła Podstawowa Nr 6
43-450 Ustroń

ul. Józefa Kreta 6
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

Gimnazjum Nr 2
43-450 Ustroń

ul. Ignacego Daszyńskiego 31
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Właściwej Dla 
Głosowania Korespondencyjnego

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

O B W I E S Z C Z E N I E  - Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodo-wych 

komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.
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Otwarcie boiska w Hermanicach, rok 1986. Pierwszy rząd od 
lewej: Józef Legierski, Władysław Lazar, Eugeniusz Cieślar, Bro-
nisław Holeksa. Stoją od lewej: Jerzy Plinta, Henryk Wojciech, 
Jan Mendrek, Wiesław Śliż, Janusz Podżroski, Zbigniew Dymski, 
Stanisław Kropka. Zdjęcie opisał Jerzy Plinta.

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu 

wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 dnia przed dniem wyborów, 
to jest do dnia 25 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać 
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille’a.

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, 
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, 
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 
adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo dekla-rację 
osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowa-
nia w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i 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 1 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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 oraz z 2014 
r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do 
rozporządzenia. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone  
w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki 
zdrowotnej i Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, a także 
w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego,

- lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania,  

w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.
           Burmistrz Miasta Ustroń
                                 Ireneusz Szarzec

Trwa obsadzanie rond bratkami.                                         Fot. W. Suchta
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POWSTANIE  PRZEJŚCIE  POD  OBWODNICĄ?

Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: 
Halina Zwardoń, Jacek Szczypka, Bartosz 
Siwiec. Jej członkowie rozdali karty do 
głosowania, przygotowane przez Iwonę Bu-
jok i Joannę Teterę z Urzędu Miasta, które 
wcześniej sprawdziły, czy wszystkie osoby 
są uprawnione do głosowania. Oprócz Sła-
womira Zwardonia na przewodniczącego 
kandydował Dariusz Galeja, który uzyskał 
poparcie 15 osób i Tomasz Tometczak, 
na którego głosowało 9 mieszkańców. 
Panowie zgodzili się na zgłoszenie swoich 
kandydatur do drugiego głosowania – na 
członków zarządu. Oprócz nich kandydo-
wali: Alina Cibor (41 głosów), Bronisław 
Stekla (35 głosów), Kazimierz Wawrzyk 
(34 głosy). D. Galeja uzyskał 40 głosów,  
a T. Tometczak 37 głosów. Już po zebraniu 
ogólnym mieszkańców członkowie zarządu 
dokonali podziału funkcji i wiceprzewodni-
czącymi zostali: D. Galeja i T. Tometczak, 
A. Cibor sekretarzem, a skarbnikiem  
B. Stekla. Kadencja zarządu trwa 4 lata. 

Najważniejszym problemem Poniwca 
jest droga szybkiego ruchu przecinająca 
dzielnicę. W godzinach szczytu, w week-
endy i w sezonie trudno jest się przez nią 
przedostać czy to pieszym, czy to kierow-
com, chcącym przejechać na drugą stronę. 
Jednak burmistrz zauważył, że problem jest 
dwojakiego rodzaju. W czasie natężonego 
ruchu obwodnica jest nie do przejścia  
i tworzą się korki, ale gdy ruch jest nie-
wielki, kierowcy rozwijają na Katowickiej 
zawrotne prędkości, co jest jeszcze bardziej 
niebezpieczne. Świadczą o tym dwa wy-
padki śmiertelne, które właśnie w takich 
warunkach zdarzyły się w ostatnim czasie. 

Mieszkańcy wyrażali swoje oburzenie, 
że miasto nic z tym nie robi. I. Szarzec 
odpierał zarzuty, mówiąc że ustroński sa-
morząd zajmuje się tą sprawą, interweniu-
jąc u właściciela drogi, czyli w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich. Tam jednak nikt nie 
wykazuje zainteresowania, bagatelizując 

problemy mieszkańców Poniwca. Stwier-
dza się, że natężenie ruchu nie jest nadmier-
ne, jednak badania to potwierdzające nie są 
prowadzone w dniach, kiedy przejeżdża 

najwięcej samochodów. Szefowie Zarzą-
du nie przyjęli zaproszenia na spotkanie  
z mieszkańcami. 
– Skoro nie ma nadmiernego ruchu, to 
po co na terenie Wisły rozbudowują tą 
drogę za 23 miliony złotych – pytał jeden 
z mieszkańców. 

Burmistrz mówił, że jest to jeden  
z argumentów, którego ustroniacy używają 
w rozmowach z decydentami. A będą one 
dotyczyły budowy przejścia podziemnego, 
gdyż powstała koncepcja wykorzystania 
cieku wodnego biegnącego pod drogą 
w rejonie ul. Lipowej. Najpierw trzeba 
sprawdzić warunki techniczne. Proble-
matyczne może być wykonanie zjazdu, 

bo przepisy dopuszczają maksymalny 
spadek w wys. 6 procent. Jeśli uda się 
zrobić projekt, zaczną się rozmowy na 
temat finansowania. Koszty szacuje się na 
ok. 1 mln zł. Miasto może w nich partycy-
pować, ale najpierw sejmik województwa 
musi wyrazić na to zgodę. Burmistrz za-
mierza lobbować u radnych wojewódz-
kich z naszego terenu – Sylwii Cieślar  
i Jana Kawuloka. 
– Zorganizujemy blokadę! – mówili miesz-
kańcy, na co burmistrz stwierdził, że naj-
pierw trzeba wykorzystać wszystkie moż-
liwości, a on sam nie może nawoływać do 
podejmowania tak drastycznych kroków. 
Kiedy ukonstytuuje się Zarząd Osiedla Po-
niwiec należy wystąpić z oficjalnym wnio-
skiem i wtedy ruszą wszystkie procedury. 

Mieszkańcy pytali też o chodnik na 
ul. Grabowej. Burmistrz informował, że 
koszty projektu ujęte są w budżecie na 
ten rok, więc w przyszłym roku może być 
wykonany chodnik. Zgłaszano bardzo zły 
stan nawierzchni ul. Klonowej, która jest 
zarośnięta trawą niemal do połowy. Będzie 
robiony przegląd przy okazji deszczówki 
na ul. Topolowej. Mieszkanka ul. Akacjo-
wej mówiła, że mieszka przy tej ul. już 60 
lat i nigdy nie zalewało posesji, a od pew-
nego czasu powtarza się to przy większych 
opadach. Uważa, że dlatego, iż właściciele 
posesji z jednej strony ulicy zasypali rowy, 
i miasto powinno interweniować w takich 
przypadkach. Pytano o możliwość połą-
czenia ul. Jelenica z ul. Drozdów. Jeden 
z uczestników zebrania stwierdził, że po-
wstałaby taka awaryjna pętla, zwłaszcza 
że do zrobienia byłby tylko kawałek drogi. 
Przeszkodą są sprawy własnościowe. Bur-
mistrz wyliczył, że mieszkańcy wniosko-
wali o cztery bardzo poważne inwestycje 
i w związku z tym jest co robić na osiedlu 
Poniwiec w ciągu następnych czterech lat. 
Wszystkie są ważne, ale naraz wszystkiego 
nie da się zrobić.            Monika Niemiec

S. Zwardoń.                          Fot. M. Niemiec

9 kwietnia o godz. 17.00 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec, na którym wybrano przewodniczące-
go – został nim Sławomir Zwardoń – i członków zarządu osiedla. Głosowało 48 osób, choć do kworum wystarczyły zaledwie 23. 
Mieszkańcy dzielnicy przybyli tak licznie, bo chcieli wykorzystać okazję do przedstawienia ważnych dla nich kwestii burmistrzo-
wi Ireneuszowi Szarcowi, przewodniczącemu Rady Miasta Arturowi Kluzowi i radnemu Romanowi Siwcowi. Dzięki uprzejmości 
kierownika Jacka Kotuły obradowano w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec (były OWK Eltrans) przy ul. Lipowej, 
a nie jak do tej pory w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń, w którym trwa remont. 



16 kwietnia 2015 r.   Gazeta Ustrońska   9

Pan Wiesław przyjechał z synem Ję-
drzejem z Chybia. Są stałymi bywalcami 
targów staroci, organizowanych na Śląsku 
Cieszyńskim. Wypowiadali się pozytyw-
nie o organizacji i wartości wystawianych 
przedmiotów. Pan Wiesław kupił 5 płyt 
winylowych po 10 złotych każda, a szcze-
gólnie ucieszyła go ścieżka dźwiękowa 
z filmu „Żądło”, krążek brytyjskiego 
zespołu rockowego z lat 70 „Supertramp” 
oraz polskiego „Exodusu”. Oprócz płyt, 
trzymał w ręce sprawny aparat firmy 
Aqua z przełomu lat 50. i 60. na klisze  
6 na 6 centymetrów kupiony za 40 zło-
tych, i stwierdził, że czas wracać do domu. 
– Syn jest kolekcjonerem i ma talent do 
wynajdowania ciekawych aparatów foto-
graficznych. Znowu trzeba będzie wyjąć 
portfel – tłumaczył.

Ale siedemnastoletni Jędrzej dalej bu-
szował wśród stoisk i wypatrzył kolejny 
ciekawy egzemplarz. Pytam młodego 
człowieka, co pociąga go w starych me-
chanizmach, przecież żyjemy w dobie 
rozkwitu nowoczesnych technologii. 
– Obcowanie z przedmiotami, które są 
starsze ode mnie i dalej spełniają swo-

je funkcje oraz ciekawe rozwiązania  
w nich zastosowane. Nie pasjonują mnie 
urządzenia, których żywot obliczony jest 
maksymalnie na dwa lata, a później na-
dają się tylko do wyrzucenia. Jestem pod 
wrażeniem ustrońskich targów i pewnie 
znowu przyjadę. Kolekcjonuję aparaty 
fotograficzne, mam ich obecnie około 50. 

Czego innego szukała w „Prażakówce” 
radna Barbara Staniek-Siekierka, również 
bywalczyni targów staroci, która bardzo 
pozytywnie wypowiadała się na temat 
imprezy w „Prażakówce”: 
– Porównując nasze targi z cieszyński-
mi, wydaje mi się, że tu jest bardziej 
sprzyjająca atmosfera, bogate, cieka-

we zbiory, jeszcze nie tak przebrane. Ja 
akurat jestem zainteresowana starymi 
książkami i właśnie mam w ręce Oska-
ra Michejdy zbiór kazań pt. „Modlitwa 
pańska” z roku 1957 i program obcho-
dów 250-lecia Kościoła Jezusowego  
w Cieszynie. Znalazłam też prawdziwą 
perełkę - „Kantyczki, Kolędy i Pastorałki  
w czasie Świąt Bożego Narodzenia po 
domach śpiewane z dodatkiem pieśni 
przygodnych w ciągu roku używanych” 
ułożone przez Karola Miarkę z roku 1904  
i trafi ona do mojej biblioteki. Mam na-
dzieję, że ustrońskie Targi Staroci będą 
kontynuowane i zapracują na własną 
markę.                    Monika Niemiec 

B. Staniek-Siekierka wyszukała interesującą książkę.                                               Fot. M. Niemiec

Modlitwa pod Epitafium Smoleńskim.                        Fot. W. Suchta 

BOGATE, CIEKAWE

ZBRODNIA
SPRZED 75  LAT
- Dokładnie pięć lat temu usłyszeliśmy  
o tragedii smoleńskiej, dokładnie pięć lat 
temu zaskoczyła nas ta wiadomość, za-
trwożyła i zasmuciła. Dzisiaj gromadzimy 
się, aby wspominać tę rocznicę. Dzisiaj 
chcemy przypomnieć tamte chwile, nie 
po to, by roztrząsać, ale żeby modlić się 
za tych, który zginęli, za tych, dla których 
oni pielgrzymowali, za tych, którzy zostali 
dotknięci śmiercią, za tych wszystkich, 
którzy myślą o ojczyźnie – mówił na 
wstępie mszy za ojczyznę 10 kwietnia  
w kościele pw. św. Klemensa ks. proboszcz 
Antoni Sapota. Witał wszystkich, w tym 
w szczególny sposób rodziny katyńskie.

W swym kazaniu mówił m. in.:
- Tragedia smoleńska ciągle brzmi w na-
szych uszach, ciągle nie daje nam pokoju. 
To tragedia, która pomogła ujrzeć światło 
dzienne jeszcze większej tragedii. W wielu 
zakątkach świata o zbrodniach katyńskich 
nie słyszano, o zbrodniach katyńskich nie 
mówiono, dopiero potrzeba było ofiary 
pod Smoleńskiem, żeby świat zaczął się 
pytać: „Dokąd oni podróżowali?”, „Dla-
czego tą podróż nazywamy pielgrzym-
ką?”, „Dlaczego dla nich ta podróż była 
tak ważna?”. W ten sposób jedna tragedia, 

ukazała tragedię inną. (…) Dzisiaj, gdy 
wspominamy smutną rocznicę tragedii 
związanej z pielgrzymką do Katynia, gdy 
zastanawiamy się, co się stało z samolotem 
i dlaczego wszyscy musieli zginąć, także 
spoglądamy na wcześniejsze dzieje. Nie 
sposób tego podzielić. 

Po mszy złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod Epitafium Smoleńskim, pła-
skorzeźbą wmurowaną w ubiegłym roku 
w kościele pw. św. Klemensa. Pod epi-
tafium modlono się ekumenicznie wraz  
z ks. radcą Piotrem Wowrym, probosz-

czem parafii ewangelicko-augsburskiej 
ap. Jakuba Starszego.
- Panie Boże naszą modlitwą ogarniamy 
rodziny tych, którzy zginęli w drodze do 
Katynia, aby uczcić ofiary zbrodni sprzed 
75 lat. Prosimy Cię Boże, abyśmy zawsze 
potrafili zdać sprawę z szafarstwa naszego 
tu na ziemi, abyśmy otaczali miłością 
swych bliskich, dopóki mamy ich u boku 
swojego. Prosimy Cię, zachowajmy ich we 
wdzięcznej pamięci, ich służbę, ich drogę 
życia – mówił ks. P. Wowry.

Wojsław Suchta

Wystawcy prezentowali swoje zbio-
ry nawet przed Miejskim Domem 
Kultury „Prażakówka”, w środku 
zastawiali całą salę widowiskową. 
Było bardzo dużo oglądających, spo-
ro kupujących. Wszystko działo się  
w ostatnią sobotę podczas zorgani-
zowanych drugi raz Targów Staroci. 
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Lipowiec          27.04.2015 r. - Poniedziałek 
13.00    P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
13.30-13.45   „Bernadka” – most nad potokiem
14.15-14.30  P Heller, ul. Nowociny 1
14.50-15.40            Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124

Jelenica   7.04.2015 r. - Poniedziałek                    
11.30                  Pod wiaduktem- ul. Jelenica      
12.00                  P. Cieślar –„U Jonka na Kępie”
                                             
Goje    27.04.2015 r. - Poniedziałek             
10.00 - 10.30 P. Hławiczka, ul. Brody 85

Zawodzie  27.04.2015 r. - Poniedziałek    
11.00 - 11.30 P. Puzoń, ul. Szpitalna.

Hermanice  27.04.2015 r. - Poniedziałek                                             
13.00                   P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
13.30-14.30 P. Sikora, ul. Skoczowska 6 
15.00-16.00           parking obok sklepu SPAR 

Nierodzim  28.04.2015 r. - Wtorek                  
14.00 -16.00 Przychodnia Weterynaryjna  w  Nierodzimiu,  
  ul. Potokowa                                                     

SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
27-29 kwietnia 2015  r.

W tym roku Związek Nauczycielstwa 
Polskiego obchodzi 110-lecie swojego 
istnienia. Nie dalej jak dwa lata temu 
z grupą moich związkowców byłam  
w Warszawie na ogólnopolskiej manifesta-
cji pracowników oświaty, a już 18 kwietnia 
szykuje się następna. Z ostatniej wróciłam 
z nadzieją, że wreszcie zacznie się rze-
czywisty, poważny i merytoryczny dialog 
społeczny na temat polskiej oświaty i jej 
pracowników. Ale niestety, kolejna zmiana 
minister edukacji nie przyniosła pozytyw-
nych zmian i oczekiwanych rezultatów. 
Wręcz przeciwnie. Brak woli prowadzenia 
dialogu społecznego, ignorowanie opinii  
i postulatów ekspertów oraz, co uważam za 
najbardziej niesprawiedliwe i krzywdzące, 
dyskredytowanie nauczycieli. Odnoszę 
wrażenie, że Pani minister celowo zmierza 
do konfliktu ze środowiskiem oświatowym. 
A jej jedynym argumentem jest Ustawa 
Karta Nauczyciela, w której to upatruje 
całe zło edukacji. Uważam takie działanie 
za próby manipulowania opinią społeczną 
przez Panią minister. Jej poprzedniczki 
Katarzyna Hall i Krystyna Szumilas ne-
gocjowały ze związkami zawodowymi  
i samorządami na temat modyfikacji Karty. 
Określono 10 obszarów, które wymagają 
zmian. Jesteśmy świadomi, że niektóre 

zapisy tej Ustawy należało dostosować do 
obecnych realiów. Związki i samorządy 
zakończyły negocjacje w tej sprawie, a Pani 
Kluzik-Rostkowska sama zdecydowała 
o zakończeniu rozmów na temat Ustawy 
Karta Nauczyciela. Ponadto różne stwier-
dzenia i posunięcia Pani minister: list do ro-
dziców w sprawie opieki podczas przerwy 
świątecznej, darmowy podręcznik dla klas 
pierwszych (krytykowany przez ekspertów 
i nauczycieli), próby podważania kompe-
tencji nauczycieli, próby skonfliktowania 
nauczycieli i rodziców, manipulowanie opi-
nią publiczną, podawanie nieprawdziwych 
informacji (wynagrodzenia nauczycieli) 
nie służy niczemu dobremu. Sądzę, że 
jest to zaplanowane działanie nastawione 
na wywołanie chaosu i nieporozumień  
w środowisku. 

Nie jesteśmy zainteresowani konflik-
tem z samorządami i rodzicami uczniów, 
ponieważ są oni naszymi partnerami  
w tworzeniu dobrej, odpowiedzialnej edu-
kacji. Nauczyciele to środowisko, które 
ceni sobie prowadzenie dialogu i „walki” 
na argumenty. Jednak nie możemy pozwo-
lić się ignorować i traktować jak osoby 
nieświadome i niezorientowane w temacie. 
Wszak jesteśmy jedną z najbardziej wy-
kształconych grup zawodowych w kraju. 

W ostatnich tygodniach w telewizji  
i prasie nagłaśniano niepokojące wydarzenia  
z udziałem nauczycieli. Przykro mi, że takie 
rzeczy miały miejsce, jednak nie należy pa-
trzeć na nas przez pryzmat incydentalnych 
sytuacji. Zdecydowana większość nauczy-
cieli dla swoich uczniów to sprzymierzeńcy, 
przyjaciele i pedagodzy „z powołania”. 

17 marca 2015 Zarząd Główny ZNP 
podjął Uchwałę w sprawie podjęcia ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej. 18 kwietnia 
odbędzie się w Warszawie manifestacja 
pracowników oświaty. Na znak solidarno-
ści zawodowej i związkowej Ustroń także 
będzie miał swoją reprezentację. Protest 
dotyczy działań Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Żądamy zwiększenia nakładów na eduka-
cję, poszanowania zawodu nauczyciela, za-
hamowania likwidacji szkół i przedszkoli, 
podwyżek płac, zaprzestania łamania prawa 
przez samorządy i rzeczywistego dialogu!

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że wła-
dze naszego miasta wykazują troskę i dbają 
o oświatę i jej pracowników, ale niestety nie 
wszędzie tak jest. Jako prezes oddziału ZNP 
cenię sobie prowadzenie merytorycznego 
dialogu z władzami miasta na temat oświaty 
w Ustroniu.                         Ewa Lankocz

           prezes Oddziału ZNP w Ustroniu

110  LAT  ZNP  W  CIENIU  PROTESTU 
ŚRODOWISKA  OŚWIATOWEGO

Centrum   28.04. 2015 r. -  Wtorek            
09.00-11.00      Przychodnia Weterynaryjna
15.00-17.00           ul. Grażyńskiego 5  i  Gabinet Weterynaryjny
                              Osiedle Centrum 3

Poniwiec   28.04.2015 r. -   Wtorek                
16.00-16.30       P. Cichy, ul. Akacjowa 60     
                          
Polana   29.04.2015 r. -  Środa              
10.15-10.45 Obok Motelu        .

Jaszowiec  29.04.2015 r. -  Środa                              
11.00 - 11.3 P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14   .

Równica   29.04.2015 r. -  Środa                                               
12.00            P. Pasterny

Polana   29.04.2015 r. -  Środa                                                   
12.30  P. Śliwka, ul. Polańska 32

Dobka    29.04.2015 r. -  Środa                                                    
13.30   Sklep Spożywczy
14.15  Dobka Ślepa PKS    

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625 z późniejszymi zmianami/  szczepieniu podlegają psy w terminie 30 dni od 
ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a  następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia!!!
Cena szczepienia wynosi 30 zł. Istnieje możliwość  jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym: 
nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby, leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 75 zł.
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) przepływa przez Żywiec, 4) silne 
przeżycie, 6) czerwienieje w zbożu, 8) miasto nad Pisą, 
9) góry w Ameryce Południowej, 10) brawa na stojąco, 
11) element telewizora, 12) śnieżna w górach, 13) po-
siadacz czarodziejskiej lampy, 14) buduje piece, 
15) w rodzinie renault, 16) związek państw, 17) patrzy 
w kość, 18) bohaterka Elementarza, 19) pasmo górskie 
w Europie, 20) kocie nogi.

PIONOWO: 1) jabłkowe ciacho, 2) z nabojami przy 
pasie, 3) spleciony drut, 4) wojskowe chorągwie, 5) konie 
podkuwał, 6) kraj na Bałkanach, 7) rodzina,  11) niemiecka 
maszyna szyfrująca, 13) uzupełnienie umowy, 17) podsta-
wówka w skrócie.

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

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej
NA WIELKANOC POGODA 

W POLU URODA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Helena Głażewska 

z Ustronia, os. Manhatan.  Zapraszamy do redakcji. 

Mateusz Gralewski - „Kaukaz. Wspomnienia 
z dwunastoletniej niewoli”

Mateusz Gralewski był dziewiętnastowiecznym etnografem, 
publicystą i działaczem niepodległościowym. Swoją działalność 
konspiracyjną okupił zesłaniem w głąb Kaukazu. 

Autor z wielką uwagą obserwuje zwyczaje i tradycje miesz-
kańców gór, poznaje ich mentalność, historię i kulturę. Opisuje 
również losy licznych Polaków, którzy tak jak on trafi ali na 
Kaukaz głównie w ramach represji. 

Stephanie Lehmann – „Butik na Astor Place”
Amanda Rosebloom jest właścicielką butiku z ubraniami 

vintage. W starym kufrze ze strojami przypadkiem znajduje 
zaszyty w mufce dziennik. To zapiski Olive Westcott, mło-
dej kobiety, która w 1907 roku zamieszkała na Manhattanie.
Historia dwóch kobiet, które dzieli stulecie, lecz łączą dążenia.

BIBLIOTEKA   POLECA:

W środę 25 marca mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości w Ustroniu odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
1 wraz z nauczycielką Urszulą Tomczyk oraz  katechetką siostrą 
Karoliną. Na przedstawiony przez dzieci program składały się 
wiersze, piosenki i tańce o tematyce wiosenno – świątecznej. Po 
występie dzieci wręczyły mieszkańcom w prezencie samodzielnie 
wyhodowany fi ołek alpejski oraz gałąź udekorowaną ptaszkami 
z papieru. Za występ dzieciom podziękowała kierownik Ilona 
Niedoba, która wręczyła im baranka wykonanego przez miesz-
kańców na terapii zajęciowej. Dzieci otrzymały również słodki 
upominek.                         Jot-Ef

WIOSENNY WYSTĘP

REKLAMA

LATO CZEKA!!!
WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY - ATRAKCYJNE WYJAZDY I CENY!  

KONSULTACJE
I  PRZETARGI

 Ogłoszono przetarg: 
- przetarg nieograniczony pn. Modernizacja istniejącego kortu 

tenisowego w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszo-
wiec strefy sportu i rekreacji. Termin składania ofert – do dnia 
27.04.2015 do godziny 10:00

 Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

UROCZYSTY OBIAD
 1 kwietnia w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu 

odbył się uroczysty obiad z okazji Świąt Wielkanocnych. Na 
obiad przybyli zastępca burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny, 
zastępca przewodniczącego Rady Miasta Anna Rottermund, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisław 
Dziendziel, przedstawiciel Fundacji Świętego Antoniego Fran-
ciszek Korcz oraz ks. Piotr Wowry i ks. Antoni Sapota. Gości, 
mieszkańców oraz pracowników przywitała kierownik Ilona 
Niedoba złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Następnie 
głos zabrali księża. Po wspólnej modlitwie przystąpiono do 
spożywania świątecznego obiadu. Na koniec zmówiono wspólnie 
modlitwę, a księża złożyli życzenia świąteczne. Panie Jolanta 
Krajewska-Gojny oraz Anna Rottermund przekazały życzenia 
świąteczne od władz miasta.                                             Jot-Ef
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cm. Za młodu są pokryte gęstym szarym kutnerem, który szybko 
jednak tracą. Zupełnie inaczej wyglądają liście rozwijające się 
na pędach odroślowych, wyrastających bezpośrednio z pnia – są 
większe i sercowate, o drobno piłkowanym brzegu. W marcu  
i w kwietniu, zanim jeszcze rozwiną się liście, topole osiki pokry-
wają się kotkowatymi kwiatostanami, przy czym jest to drzewo 
dwupienne, czyli na jednych osobnikach rozwijają się wyłącz-
nie kotki męskie (które łatwo rozpoznać po pęczkach pręcików  
o purpurowej barwie), a na innych – wyłącznie kotki żeńskie. 
Na przełomie maja i czerwca dojrzewają drobne nasionka, za-
opatrzone w długie nitki puchu, dzięki czemu są łatwo unoszone 
i przenoszone przez wiatr.

Chociaż zapewne więk-
szość ludzi na pytanie  
o walory i wartość gospo-
darczą topoli oski wzruszy 
obojętnie ramionami, to 
jest drzewo bardzo cenio-
ne. Jest rośliną leczniczą, 
a surowcem zielarskim 
są przede wszystkim 
wczesnowiosenne pączki. 
Dzięki zawartości m.in. 
glikozydów fenolowych, 
takich jak salicyna i po-
pulina, sporządzane z nich 
leki mają działanie mo-
czopędne, słabo napotne 
i przeciwgorączkowe, są 
zalecane w zapaleniach 
dróg moczowych, prze-
wlekłych chorobach reu-
matycznych i rwie kulszo-
wej. Medycyna ludowa 
zalecała przykładać na 
opuchliznę świeże liście 
osiki lub wcierać popiół 
ze spalonego jej drewna,  
a miazgą z pączków le-
czyć trudno gojące się 
rany i miejsca zapalne. 

Jeszcze bardziej cenione jest białe, lekkie, jednolite i pozbawione 
sęków osikowe drewno – wprost idealne do wyrobu… zapałek, 
ale także papieru i różnych sprzętów domowych. Ba, dawniej  
z osikowego drewna wyrabiano broń, m.in. husarskie kopie!

Jednak od dawien dawna (ponoć już od neolitu!) osika – zwana 
w niektórych rejonach Polski osiną – była nadzwyczaj skuteczną 
bronią na wszelakie wampiry, wąpierze, upiory, zmory, dusiołki  
i im podobne inne złe i przerażające stwory. Osinowy kołek 
wbity w głowę lub w pierś nieboszczyka, ostatecznie „zabijał” go  
i unieruchamiał, nie pozwalał, aby zwłoki wiodły swe niecne życie 
po życiu. Dalekim echem tych zwyczajów są rozpowszechnione 
niegdyś w różnych stronach naszego kraju zwyczaje przybijania 
wieka trumny osikowymi kołeczkami, czy wbijania w świeży 
grób samobójcy, na wysokości jego piersi, osikowej gałęzi.  
W jednym i drugim przypadku miało to zapewniać spokojny sen 
zarówno zmarłym, jak i wszystkim żyjącym, nienapastowanym 
przez zombie lub duchy nieboszczyków.

W wielu ludowych legendach i podaniach próbowano wyjaśnić i 
„zracjonalizować” to nieustające dygotanie liści osiki. Osika drży 
więc ponoć ze zgrozy na wspomnienie swych niecnych czynów, 
jakich dopuściła się w czasach biblijnych. To właśnie osika uży-
czyła Kainowi swego konaru, z którego tenże sporządził pałkę  
i zadał pamiętny bratobójczy cios. Kiedy Józef i Maria z małym 
Jezuskiem uciekali przed gniewem Heroda do Egiptu, próbowali 
schronić się w osikowym gaju. Drżąca ze strachu przed zemstą 
mściwego króla topola odmówiła schronienia, mętnie tłumacząc, 
że przecież ma tak rzadkie listowie i niezbyt gęstą koronę, która 
nijak bezpiecznej kryjówki nie jest w stanie zapewnić. Z osikowe-
go drewna wyciosano krzyż, na którym skonał Chrystus, a jakby 
tych wszystkich haniebnych czynów było mało, to właśnie na 
osice powiesił się dręczony wyrzutami sumienia Judasz Iskariota. 
Przytłoczona tą czarną legendą topola osika drży więc nieustan-
nie nie tylko ze strachu, ale i ze wstydu, na wspomnienie swych 
strasznych czynów i przeżyć.  Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Dziwnymi tropami podążają pospołu: nazewnictwo – tak na-
ukowe, jak i ludowe – różnych gatunków roślin oraz wierzenia 
i legendy z tymi roślinami związane. Ot, weźmy dla przykładu 
pospolite w naszym kraju drzewo topolę osikę, zwane również 
po prostu osiką, bądź – raczej już bardzo rzadko – topolą drżącą. 
Łacińska nazwa osiki to Populus tremula, w której słowo populus 
można tłumaczyć jako zwykły lub prosty, bądź też jako tłum lub 
duża ilość, natomiast słowo tremula pochodzi od łacińskiego 
tremo, czyli drżę, trzęsę się, dygoczę. Nazwa łacińska tego ga-
tunku odzwierciedla więc jakże charakterystyczne cechy osiki –  
z jednej strony jest to rzeczywiście bardzo rozpowszechnione  
i licznie występujące drzewo nie tylko w Polsce, ale także na jakże 
rozległym obszarze obej-
mującym północną Afrykę, 
całą Europę, Syberię, aż po 
Daleki Wschód. Ulistnione 
drzewo zdaje się całe drżeć 
nawet na najsłabszym wie-
trze, kiedy to ledwo, ledwo 
„dmucha”, a często wręcz 
wydaje się, że całe trzęsie 
się nawet wówczas, kie-
dy zupełnie nic nie wieje, 
a powietrze wręcz „stoi”. 
Drżą i trzęsą się oczywiście 
wyłącznie liście osiki, ale 
jest to zjawisko tak cha-
rakterystyczne, że drzewo 
to bywało nazywane nie-
gdyś trzepociną, trzęsichą 
lub trzęsiączką. Wszystko 
to za sprawą specyficznie 
zbudowanego ogonka liś-
ciowego, który jest długi, 
wiotki i bocznie spłaszczo-
ny i wystarczy najlżejszy 
podmuch, aby liście wpra-
wić w delikatne dygotanie.

Topola osika jest naj-
pospolitszym gatunkiem 
topoli w naszym kraju.  
Z pewnością wiąże się to z jej ogromną tolerancją na warunki 
siedliskowe. Rośnie tak w lasach (liściastych i mieszkach, w łę-
gach), jak i w zaroślach, zarówno na niżu, jak i górach, sięgając 
wysoko, nawet wyżej niż buk. Nie lubi w zasadzie skrajności, 
czyli gleb bardzo podmokłych, zabagnionych oraz bardzo su-
chych. Nie straszne jej mrozy i upały, a jedyne czego do szczęś-
cia i wzrostu jej potrzeba, to dużo słońca, gdyż jest gatunkiem 
światłolubnym. Tak skromne wymagania siedliskowe sprawiają, 
że topola osika jest zaliczana do tak zwanych gatunków pionier-
skich, czyli pojawia się jako jedno z pierwszych drzew – obok 
między innymi brzozy – na pogorzeliskach, zrębach, ugorach  
i nieużytkach rolnych, hałdach i gruzowiskach, niejako przygo-
towując siedlisko dla innych, bardziej wymagających gatunków 
roślin drzewiastych.

Osika rośnie bardzo szybko, już w pierwszych roku osiągając 
60 cm wysokości, a w kolejnych latach przyrastając w tempie 
nawet 1 m rocznie. Nie trwa to jednak zbyt długo, a jedynie 
jakieś 20-30 lat, po czym tempo znacząco spada, a w wieku 
50-60 lat topole tego gatunku przestają w ogóle przyrastać na 
wysokość. Początkowa szybkość wzrostu osik jest „okupiona” 
ich krótkowiecznością, gdyż drzewa te przeciętnie żyją do mniej 
więcej 100 lat, co jest bardzo skromnym wynikiem, nawet jak 
na nasze rodzime gatunki drzewiaste. Topole osiki osiągają 
maksymalnie około 30 m wysokości, czasem zdarzają się wśród 
nich wielkoludy o wysokości 35 m, natomiast średnica pnia 
największych okazów wynosi około 1 m. Pień tych drzew jest 
prosty i wyraźnie zaznaczony prawie aż do wierzchołka, a ko-
rona stosunkowo smukła, przy czym raczej nieregularna. Kora 
pnia i konarów jest początkowo gładka i jasna, o kremowej lub 
oliwkowozielonej barwie, z czarnymi przetchlinkami w kształcie 
rombów. Starsze drzewa mają korę ciemnoszarą i w dolnej części 
pnia podłużnie spękaną. Liście osiki są w zarysie szerokojajowate 
do prawie okrągłych, na brzegu karbowane z nieregularnymi  
i tępymi ząbkami, a długość blaszki liściowej nie przekracza 10 

OSIKA
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Zbiórka w Carrefourze.                                                  Fot. W. Suchta 

CZYSZCZENIE  PIJALNI
Od 20 do 24 kwietnia nie będzie czynna Pijalnia Wód na Zawodziu z powodu pla-
nowanego czyszczenia wewnętrznej konstrukcji budynku. Bez zmian działać będzie 
fontanna solankowa na zewnątrz budynku. Zasiadając w jej pobliżu stosujemy 
naturalną inhalację, korzystną dla układu oddechowego. 

Z pożytkiem dla zdrowia możemy też 
używać różnorodnych urządzeń do ćwi-
czeń usytuowanych wokół pijalni. Cie-
szą się one dużym powodzeniem wśród 
kuracjuszy. Przy ładnej pogodzie trzeba 
nawet trochę poczekać na wolne miejsce. 
Czas nie będzie nam się dłużył, bo widoki 
stamtąd są piękne, zarówno panorama 
Ustronia, jak i widok na pijalnię – nowo-
czesny przeszklony budynek, nawiązujący 
bryłą do stojących za nią piramid. W pi-
jalni organizowane są wystawy. Zdjęcia, 
obrazy, rysunki, a szczególnie witraże 
bardzo dobrze prezentują się w jasnym 

wnętrzu, współgrają z krajobrazem za 
oknami. Najbliższa wystawa czeka nas 
w czerwcu. Witraże zaprezentuje Ma-
rion Mass z Neukirchen-Vluyn (Niemcy),  
a na otwarciu wystąpi węgierska kapela  
z Hajdunanas. 
W kwietniu pijalnia i fontanna czynne są 
w godz. 10-16.30, w maju i czerwcu 10-
17.30, w lipcu i sierpniu 10-19.30. Przy 
samej pijalni nie ma parkingu, trzeba 
korzystać z płatnego parkingu Przedsię-
biorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”. Nie 
wolno zatrzymywać się przy ul. Sanato-
ryjnej.                                               (mn)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ro-
dzinie „Można inaczej” informuje, że pod-
czas zbiórki publicznej przeprowadzonej 30 
marca i 1 kwietnia w supermarkecie „Carre-
four” i „Eurospar” w Ustroniu zebrano 349 
zł. Dochód w całości przeznaczony zostanie 
na cele statutowe Stowarzyszenia. Zebrano 
również dary żywnościowe cukier: 15 kg, 
mąka: 3 kg, ryż, kasza: 8 kg, makaron: 
44 szt., soki i wody mineralne: 15 l, olej:  
7 l, płatki śniadaniowe: 42 opak., owoce  
w puszce: 12 szt., herbata: 25 opak., wa-
rzywa w puszce: 6 szt., masło, margaryna:  
4 szt., konserwy mięsne i rybne: 12 szt., ka-
kao: 3 paczki, przyprawy, sosy: 12 szt., ma-
jonez: 4 szt., słodycze – ciastka, batony, cu-
kierki, bombonierki, paluszki, chipsy, wafle 
itp.: 32 opak., czekolady: 29 tabliczek, 
owoce – pomarańcze, mandarynki, banany, 

jabłka, kiwi: 15 kg, dżemy i czekolady: 26 
szt., mleko: 14 opak., budynie, kisiele, gala-
retki, zupy w proszku, proszki do pieczenia: 
14 szt., kawa: 2 szt., jogurty, serki: 12 szt., 
ser żółty: 3 szt., parówki: 2 opak., jajka: 
50 szt. Podopieczni, pracownicy ośrodka 
i członkowie stowarzyszenia serdecznie 
dziękują wszystkim darczyńcom oraz kie-
rownictwu i pracownikom marketu „Car-
refour” oraz „Eurospar” w Hermanicach.  
W zbiórkę zaangażowały się osoby dorosłe 
i dzieci: Marzena Malaka, Ewelina Chmiel, 
Bernadeta Grygierek, Iwona Werpachow-
ska, Monika Zawada, Laura Brak, Dominik  
i Marcin Siekierka, Monika Cieślar, Marce-
la Cieślar, Daniela Heczko, Daniel Heczko, 
Kamil Jaworski, Paulina Jaworska, Mate-
usz Zamojć, wolontariuszki i wolontariusze 
z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu.          (mn)

ZBIÓRKA MOŻNA INACZEJ

BEZ  STRAT

– To zwycięstwo dedykujemy zmarłemu 
Rudolfowi Czyżowi, który był tak mocno 
związany z naszym klubem oraz Maćkowi 
Wasilewskiemu, któremu niedawno zmarł 
ojciec. Wystąpiliśmy z czarnymi opaskami, 
a przed meczem była minuta ciszy, za co 
dziękujemy drużynie gospodarzy, że się na 
to zgodziła - mówi grający trener Kuźni 
Ustroń Mateusz Żebrowski.

Kuźnia wiosną wszystkie mecze gra 
na wyjeździe i to gra bardzo dobrze,  
w każdym razie do tej pory nie straciła ani 
jednego punktu. Co prawda w pierwszym 
meczu z Beskidem Skoczów był bezbram-
kowy remis, ale Kuźni przyznano 3 punkty 
za walkower, gdyż w drużynie Beskidu 
wystąpił piętnastolatek. W lidze okręgowej 
grać można po skończeniu 16 lat, chyba że 
zostanie wydana zgoda na grę przez leka-
rza, rodziców i władze okręgu. Widocznie 
nie wszystkie zgody przekazano do BOZPN 
i stąd walkower.

W Porąbce pierwsza połowa to gra głów-
nie w środku pola, bez większych emocji. 
O wyniku zdecydowały dwie minuty. W 55 
min. spotkania w zamieszaniu pod bramką 
Zapory najwięcej zimnej krwi zachował 
Mateusz Cieślar i zdobył prowadzenie dla 
Kuźni. W 57 min. Adrian Sikora podaje do 
Marka Szymali, a ten pewnie strzela i jest 
po meczu. Wynik ładnym strzałem ustalił  
A. Sikora na kwadrans przed końcem.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Żebrow-
ski powiedział: 
– Wygraliśmy trudny mecz w Porąbce, któ-
ra nam szczególnie nie leży. Zresztą więk-
szość drużyn traci tam punkty. Mecz udało 
się rozegrać tak, jak sobie zakładaliśmy. 
Główne założenie, by nie stracić bramki  
w pierwszej połowie, udało się zrealizo-
wać. W drugiej połowie przeciwnik nie 
wytrzymywał motorycznie i myśmy to 
wykorzystali. Po strzeleniu w krótkim 
odstępie czasu dwóch bramek było po 
meczu. Mogliśmy strzelić więcej, bo były 
okazje, ale cieszymy się z tego co mamy. 
Początek rundy wiosennej bardzo dobry, 
teraz trudne spotkanie z Żabnicą. Dobrze 
byłoby je wygrać i powiększyć przewagę 
nad drużynami ze środka tabeli.         (ws)

1 Wisła 18 45   70:19
2 Landek 18 45   46:15
3 Dankowice 18 38   54:25
4 KS Kuźnia  18 37   39:17
5 Skoczów 18 32   39:28
6 Cięcina 18 27   33:33
7 Bestwina 18 27   23:26
8 Żabnica 18 25   41:39
9 Czechowice 18 24   24:29
10 Porąbka 18 20   22:42
11 Cisiec 18 19   29:37
12 Pruchna 18 18   20:26
13 Koszarawa 18 15   24:35
14 Cieszyn 18 15   24:45
15 Chybie 18 11   20:56
16 Jaworze 18 9   18:53

Zapora Porąbka - Kuźnia Ustroń
0:3 (0:0)
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Podczas sesji podjęto dwie bardzo ważne dla naszego miasta 
uchwały. Uchwalono statut uzdrowiska i plan przestrzennego za-
gospodarowania miasta. (...) Znacznie zmniejsza się strefa ochrony 
uzdrowiskowej „B”. (...) nowy statut pozwala na rozwój i funkcjo-
nowanie lecznictwa uzdrowiskowego, równocześnie umożliwia 
rozwój turystyki i rekreacji. (...) O planie mówił projektant Wojciech 
Tomczyk. Stwierdził, że finałem będzie opublikowanie uchwały  
w dzienniku urzędowym. Plan ma charakter kompromisowy. (...) 
pozytywne opinie o planie wydały wszystkie komisje RM.

Rozpoczął się remont dachu na ratuszu. Po przetargu do robót 
przystąpiła firma Famex Bis z Cieszyna. Koszt robót to około 
500.000 zł. Dach zostanie wyremontowany do końca lipca. Później 
planowane jest odnowienie elewacji ratusza.

- Witam na czwartej wystawie fotograficznej „Brzimów”, przy 
czym od razu chcę powiedzieć, że trzy pierwsze się nie odbyły, bo 
nie mogliśmy zdążyć na czas z przygotowaniem prac. To zresztą 
i tym razem wprawiało panią dyrektor w duży stres – mówił  
A. Georg. – Muszę stwierdzić, że powoduje nami zawiść. Ona była 
sprawczynią powstania sekcji. Zwłaszcza z moim przyjacielem 
Wojsławem jawnie okazywaliśmy sobie zawiść, a potem przyszli 
następni i też nam zawiścili, a my im zawiściliśmy. (...) Sekcja fo-
tograficzna powstała z emocji. Było uczucie zazdrości, że koledzy 
malarze, rzeźbiarze, prezentują swoje prace, a ci, którzy dzierżą 
aparaty, a nie pędzle i dłuta, nie mają co w „Brzimach” robić.  
Z tej zazdrości A. Georg i W. Suchta zaczęli z premedytacją foto-
grafować artystycznie.

Dom Wczasowy „Orlik” został oddany do użytku w 1985 roku. 
Właścicielami byli: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” i Huta 
„Florian” w Świętochłowicach. Początkowo dom przyjmował 
220 osób na turnus, pracowało 47 osób personelu. Obecnie dom 
przyjmuje 170 gości, pracuje 27 osób. W 2000 r. powstała spółka 
z o.o. PHU „Orlik”. Właścicielami „Orlika” są Kombinat Kokso-
chemiczny „Zabrze” S.A. i Mittal Steel Poland S.A. (...) Z Księgi 
Pamiątkowej DW „Orlik” (1985-87): – O jedno tylko prosimy, 
wprost błagamy, by trzy razy w roku w „Orliku” gościć mogły 
emerytów i rencistów klany – Turnus Florianowców i Koksowników. 
– To żeś się upił, boś zmógł wiele wódki. Za to i za resztę czego brak 
w tych słowach, „Orlikowi” z serca prosto dziękujemy – Ośrodek 
Społeczno-Prawny z Pszczyny przy Zarządzie Miejsko-Gminnym 
ZSMP w Pszczynie. (...) – W tym „Orliku” jest tu męka, kto tu 
przyjedzie, to tu stęka. Jak za Króla Sasa je, śpi, pije i popuszcza 
pasa – Emeryci i Renciści ZK Radlin.                    Wybrała: (mn)

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

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

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

Usługi pralni chemicznej, pranie 
dywanów, magiel. Sklep "Wszystko 
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło 
PKO). 660-546-764. 

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

Mieszkanie wynajmę lub sprzedam. 
502-527-924.

Rozliczamy PIT-y. Przegrywamy 
kasety VHS na DVD. 507-385-375.

Elewacje, tynki, docieplenia, tara-
bona. 692-123-492.

Karczma w Ustroniu zatrudni ku-
charkę. Informacje 724-774-205 
lub na miejscu ul. Grażyńskiego 25.

Wydzierżawię działkę rekreacyjną 
w zamian za opiekę nad nią. (33) 
854-21-41.

Klejenie, spawanie plastików. 
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444-
534.

Malowanie dachów, solidnie, fa-
chowo. Już teraz zarezerwuj termin. 
505-168-217.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-51-97.

Lokal z tarasem do wynajęcia obok 
Szpitala Reumatologicznego. 505-
168-217.

Sprzedam mieszkanie, os. Manha-
tan, 33m2, 6p/10p, pokój z wnęką, 
kuchnia z oknem, widok na góry. 
Do remontu. Cena: 120 000 zł. Tel. 
668175880.

Pokój z łazienką do wynajęcia. 
503-814-876.

Kawalerka umeblowana do wynaję-
cia. 505-201-564.

A z tego orzecha będziemy sbierać czereśnie, gdy zagłosujecie na 
mojego kandydata.                                                              Fot. M. Niemiec

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

*    *    *

*    *    *

16.4     Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
17-18.4  Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
19-20.4  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
21-22.4  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
23-24.4  Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

16 IV  12.00 XIII Miejski Konkurs Ortograficzny, MDK „Praża- 
        kówka”. Zgłoszenia do 08.04.2015 r.
16 IV 17.00 Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla Ustroń 
        Górny, świetlica SP-1
18 IV  15.00 Ilustrowany wykład Joanny Firli nt. „Zabytki  
        i ogrody Indii”, Muzeum Marii Skalickiej
21 IV 12.00  Miejski Konkurs Pięknego Czytania, MDK  
        „Prażakówka”
23 IV 17.00 Spotkanie z Lidią  Lankocz z Goleszowa, na temat 
        „Kultura tradycyjna i jej przekaz”, Muzeum Usstroń- 
        skie 
28 IV 17.00 Ilustrowany wykład dr Agnieszki Pieńczak (adi.  
        Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie), Muzeum  
        Marii Skalickiej
30 IV 11.00   Konkurs Latawcowy, Stadion KS „Kuźnia” Ustroń

*    *    *

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wy-

wieszone wykazy z dnia 8 i 9 kwietnia 2015 r. nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do najmu, dzier-
żawy na okres do lat 3, niezabudowanych lub zabudo-
wanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem,  
a stanowiących własność osób fizycznych oraz wykazy  
z dnia 27 marca i 7 kwietnia 2015 r. (wywieszone w dniu 
4 i 7 kwietnia 2015 r.) dotyczące nieruchomości przezna-
czonych do zamiany i do sprzedaży.
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FELIETON

1. Zbliżają się wybory prezydenckie. To 
stosowna okazja, aby zastanowić się nad 
kwestią fundamentalną dla jakości naszego 
życia publicznego i aktywności politycznej, 
a kwestią tą jest należyta edukacja obywa-
telska, której wciąż nam – niestety – brakuje. 

2. W kolejnych swych tekstach problema-
tyką etosu i wychowania obywatelskiego zaj-
mowała się – wybitna polska współtwórczyni 
współczesnych nauk o moralności – Maria 
Ossowska (1896-1974). W jej dociekaniach 
zarysowują się teoretyczne i praktyczne 
perspektywy edukacji i etyki obywatelskiej. 
W tekście „Wychowanie nowego człowieka” 
(1932) zwraca ona uwagę na walory czło-
wieka zaangażowanego w życie społeczne: 
żywotność, odwaga, wrażliwość, „możliwość 
doznawania współczucia pod wpływem czy-
sto abstrakcyjnych bodźców”, inteligencja 
oraz ciekawość i otwartość umysłu. Swe 
stanowisko rozwija w tekście „Wzór obywa-
tela w ustroju demokratycznym” (z 1946 r.). 

3. W tekście „Człowiek, którego cenimy” 
(z 1969 r.) powraca problematyka wycho-
wania obywatelskiego wraz z krytyczną 
analizą sytuacji politycznej i społecznej. Ta 
krytyczna analiza również dzisiaj nie traci 
aktualności. 

3.1. Ossowska rozpościera wizję pożą-
danych cech obywatela: „pragnęłoby się  
widzieć ludzi z głową otwartą, z inicjaty-
wą, umysłem samodzielnym i krytycznym, 
odwagą w obronie poglądów uważanych 
przez się za słuszne”. Uwagę zwraca na od-
powiednio ukształtowany pion wewnętrzny 

zespolony z hierarchią wartości. Dostrzega-
jąc zagrożenia jakie niosła ówczesna sytuacja 
społeczna, Ossowska podkreśliła, że „uparta 
obrona – bliskich sobie wartości – stanowi o 
postawie, którą nazywamy godnością”.

3.2. Wyraźnie brzmi postulat, że należy 
rozwinąć zaniedbane kształtowanie walorów 
osobistych człowieka. Na te niedoceniane 
walory składają się m.in.: godność, wyro-
bienie estetyczne, wierność  samemu  sobie, 
dyscyplina wewnętrzna. Walory osobiste 
nie są w konflikcie z cechami dobrego oby-
watela, a wręcz „stanowią dla nich cenną 
podporę”. Ich zaniedbanie stanowi koszt 
jednostronnego ukierunkowania na nabywa-
nie cech uznanych za pożyteczne ze wzglę-
du na formowanie społeczeństwa zgodnie  
z obowiązującą ideologią. 

3.3. Krytyczne spostrzeżenia Ossowskiej 
można odczytać też jako przestrogi kie-
rowane w stronę aparatu władzy PRL-u. 
Sformułowane są one po części w takim 
języku, który byłby czytelny dla ograniczo-
nych ideologicznie aparatczyków: „budu-
jąc społeczeństwo według pewnego ideału 
[Marksa], nie wolno lekceważyć troski o to, 
jakiego człowieka w tych ramach osadzimy”. 
Ossowska zwraca uwagę na prawa jednostki 
i dobro konkretnego człowieka. Czyni to  
w taki sposób, aby trafić też do przekonań 
ówczesnych „budowniczych społeczeń-
stwa”, którzy byli władni – sięgając po środki 
przymusu – osadzać człowieka w ramach ich 
ideologicznego projektu. Odwołuje się więc 
do deklarowanego przez nich ideału, aby i oni 
zwrócili uwagę na istnienie i los jednostki: 
„Przejęci produkcją, która ma człowiekowi 
dobrobyt zapewnić, nie możemy ograniczać 
się do cenienia człowieka wyłącznie na  pod-
stawie  jego  stosunku  do  pracy, włożonego 
w nią  wysiłku i osiągniętych rezultatów. 
Nie zapominajmy, że ważne jest i to, co robi 

człowiek, gdy wraca do siebie  po odbyciu 
swojej służby na rzecz produkcji”. W za-
kończeniu sugeruje, że zamierzony ideał nie 
został osiągnięty przez tych, którzy według 
niego budują społeczeństwo: „Przystoso-
wując społeczeństwo do człowieka Marks 
chciał je ukształtować tak, żeby  każdy mógł 
realizować pewien wzór osobowy. Miał to 
być wzór godny człowieka, wzór, w którym 
proletariusz miał realizować swoją ludzką 
naturę”. Ujawniają się tu istotne sprzeczności 
marksizmu. Jeśli człowiek jest tylko wytwo-
rem społeczeństwa, jak chce tego marksizm, 
to system budowany na jego podstawie 
będzie przede wszystkim przystosowywał  
człowieka  do społeczeństwa, a nie społe-
czeństwo do człowieka. W tych warunkach 
nie może się wychowawczo sprawdzić wzór 
godny człowieka, aby człowiek realizował 
swą ludzką naturę. Państwowy socjalizm nie 
stawiał jako celu wychowawczego kształ-
towania walorów osobistych, właściwych 
jednostce, lecz „budującym społeczeństwo” 
szło przede wszystkim o „służbę na rzecz 
produkcji”. W ramach oficjalnego systemu 
edukacyjnego w państwowym socjalizmie 
nie było możliwości rzetelnego wychowa-
nia do demokracji, czyli do dobrowolnego 
współuczestnictwa i współdziałania. 

4. Rozwijając uwagi o etyce i edukacji 
do demokracji – w tekście z 1970 r. – Os-
sowska odwołuje się do tez Arystotelesa, 
gdy omawia zanik szacunku dla człowieka. 
„Rozwojowi godności staje na przeszkodzie 
przede wszystkim tyrania”, gdyż tępi dostoj-
nych i niezależnych, promuje małodusznych 
oraz szerzy wzajemną nieufność i poczucie 
bezsilności. A w jakiej sytuacji dzisiaj się 
znajdujemy, że wychowanie obywatelskie 
nie jest urzeczywistniane w takie sposób, 
aby kształtować odpowiednie postawy ak-
tywności obywatelskiej?   Marek Rembierz

 

W kręgu filozoficznej 
refleksji (198)

FELIETON
Utrzymywanie znajomości

Tak sobie myślę

Niedawno wielokrotnie przypominano mi 
biblijne słowa o tym, że niedobrze jest czło-
wiekowi, gdy jest sam. Kiedyś te słowa cyto-
wałem często podczas ślubów, których udzie-
lałem, podkreślając potrzebę odczuwaną przez 
wszystkich ludzi, aby mieć kogoś bliskiego 
możliwie na stałe, a przynajmniej od czasu do 
czasu. Wtedy myślałem o życiu małżeńskim. 
Dziś przypominam te słowa, aby uświadomić, 
że do przezwyciężenia dojmującego poczucia 
samotności potrzeba nie tylko jednej osoby, 
ale także kręgu znajomych i przyjaciół. Właś-
ciwie przez całe życie zawieramy wciąż nowe 
znajomości. Niemożliwe jest policzenie osób, 
które spotkaliśmy i poznaliśmy w ciągu wielu 
lat swego życia. Najczęściej są to znajomości 
krótkotrwałe i o tak poznanych ludziach szyb-
ko zapominamy. Bywa, że wśród licznych 
wizytówek w naszych biurkach są i takie, na 
których wypisane są nazwiska i adresy osób, 
z którymi kiedyś łączyły nas wspólne sprawy 
i zainteresowania, a teraz nie potrafimy dojść 
do tego, co to właściwie było.

Przyznam, że sam mam słabą pamięć do 
osób i twarzy. Zdarza mi się, że nie potrafię 
prawidłowo przypomnieć sobie i skojarzyć 

imienia, nazwiska i osoby, z którą niespo-
dziewanie się spotykam. Bywa wiec, że ów 
spotkany nagle ktoś mówi do mnie per „ty”, 
co świadczy o tym, że kiedyś dobrze się zna-
liśmy, a ja nijak nie mogę zgadnąć, kto to jest. 
Pewnie to niezręczne, ale w takich wypadkach 
nie mam innego wyjścia, tylko muszę zapytać 
o to, jak się nazywa i skąd się znamy. 

Ostatnio przychodzi mi spotykać się  
i poznawać na nowo osoby, które poznałem 
przeszło pięćdziesiąt lat temu, kiedy jako 
student prowadziłem obozy młodzieżowe. 
Znałem je, kiedy byliśmy młodzi, a teraz 
nie tylko ja, ale i one, jesteśmy już ludźmi  
w podeszłym wieku. Na zdjęciu z tamtych lat 
jesteśmy razem, ale nie bardzo jesteśmy po-
dobni do siebie sprzed lat. A i każdy co innego 
wspomina z przeżyć z tamtych lat. Co prawda 
od dziesięciu lat odbywają się spotkania uczest-
ników tamtych obozów, ale tak się złożyło, że 
w nich nie uczestniczyłem. Mam tremę, bo 
nie wiem, jak wyjdzie to spotkanie ze znajo-
mymi i przyjaciółmi z dawnych lat, o których 
właściwie zdążyłem zapomnieć. A pewnie nie 
powinienem był zapomnieć, bo znajomości  
i przyjaźnie trzeba podtrzymywać i o nie dbać. 
W przeciwnym bowiem razie robi się wokół 
nas pusto, otaczają nas sami nieznani nam 
ludzie, wśród których czujemy się samotnie. 
A przecież niedobrze jest, gdy jesteśmy sami.

Przy tym w takim wypadku bez wątpienia 
sami jesteśmy winni swojemu osamotnie-
niu. Zaniedbaliśmy bowiem utrzymywanie 

kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi. 
Nie odpisywaliśmy na ich listy, zgubiliśmy 
numery ich telefonów, przestaliśmy wysyłać 
do nich kartki z życzeniami świątecznymi  
i urodzinowymi. Tak już jest, że znajomość  
i przyjaźń z innymi ludźmi nie jest nam 
dana na zawsze. Trzeba o nie dbać, starać się  
o utrzymywanie kontaktów, szczególnie z 
tymi, na których nam zależy. Inaczej wszystko 
się kończy; i znajomość, i bliskość, i przyjaźń.

A przecież nie chcemy być samotni, bo na-
prawdę niedobrze jest człowiekowi samemu. 
Przecież w swoim życiu poznaliśmy bardzo 
wielu ludzi. A wśród nich nie brakowało lu-
dzi wartościowych, serdecznych i miłych, 
którzy gotowi byli zostać nie tylko naszy-
mi dobrymi znajomymi, ale też przyjaciół-
mi. Wyciągnijmy więc stare zdjęcia, notesy  
z adresami, notatki ze wspólnie przeżytych 
zdarzeń. Wysilmy pamięć i przypomnij-
my sobie znajomych, kolegów i przyjaciół  
z dawnych czasów; dzieciństwa, młodości  
i późniejszych lat. Zapewne warto to zrobić, aby 
odświeżyć dawne znajomości. Może obudzą się 
po latach dawne sympatie i przyjaźnie. Może 
znowu po latach stwierdzimy, że dobrze być 
nam razem i zrozumiemy jak zawsze aktualne 
znaczenie ma stwierdzenie, że niedobrze jest 
człowiekowi, gdy jest sam. Naprawdę każdy 
z nas potrzebuje innych ludzi; bliskich, zna-
jomych i życzliwych. Nie pozostaje więc nic 
innego tylko przypomnieć sobie o nich i spróbo-
wać na nowo się do nich zbliżyć.     Jerzy Bór 
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Jarek Szeja: Valašská nie okazała się 
dla nas łaskawa. Po udanych, wręcz bez-
błędnych trzech pierwszych odcinkach, 
przyszedł czas na drugi przejazd OS Špičky, 
na którym zakończyliśmy rywalizację. Na 
bardzo szybkiej partii była hopa, za którą 
czaił się prawy łuk. Mieliśmy to miejsce 
dobrze opisane, zresztą był to drugi prze-
jazd tego odcinka, a jednak zaskoczyła nas 
reakcja auta po lądowaniu. Subaru mocno 
zapikowało dziobem i zawieszenie nie dało 
rady stłumić dobicia. Na domiar złego po 
zewnętrznej stronie rosły drzewa, które nie-
stety „stanęły nam na drodze”. To był koniec 
imprezy – dosłownie i w przenośni. W całej 
tej nieszczęśliwej sytuacji mieliśmy mimo 
wszystko wiele szczęścia. Po opuszczeniu 
drogi przy prędkości 180 km/h z auta nie-
wiele zostało, lecz my wyszliśmy z tego bez 
obrażeń. Teraz musimy zastanowić się, co 
dalej. Taka sytuacja mocno komplikuje nam 
plany, ale obiecujemy się nie poddawać. 
Tak jak wcześniej podkreślaliśmy, dopiero 

uczymy się podróżować samochodem z na-
pędem na cztery koła i przyszło nam bardzo 
drogo zapłacić za zdobycie tej niezbędnej 
wiedzy. Razem z nami, zabrakło na mecie 
barw naszych partnerów, więc w ramach 
utrwalenia ich w pamięci kibiców przypo-
minamy o nich tutaj. Dziękujemy zatem 

firmie GK Forge – zajmującej się obróbką 
plastyczną metali, producentowi blachoda-
chówki - SATJAM, Deco-Car auto-części, 
seriwsowi Eurogold, dystrybutorowi czę-
ści oraz wyposażenia serwisów Darma, 
hurtowni budowlanej Minimax oraz stajni 
ROTO, która przygotowała dla nas subaru. 
Bez nich nie mielibyśmy szans stanąć na 
starcie, a deklaracje pomocy z ich strony 
dają nam motywację do dalszego działania.

Ze względu na poważne uszkodzenia 
auta, start w 1. Rundzie Mistrzostw Czech 
– Rallye Šumava Klatovy stoi pod dużym 
znakiem zapytania. 

DZIEWCZYNY  Z  LIPOWCA
W tym roku szkolnym uczennice  

z lipowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 są 
bezapelacyjnie najwszechstronniejszym 
zespołem. Dziewczęta w tym roku znalazły 
się we wszystkich sportowych finałach 
jakie zostały rozegrane w mieście. Na trzy 
finały wygrały dwa. 

Pierwszym z nich był zwycięski turniej 
koszykówki, gdzie lipowczanki zdecydo-
wanie wygrały miasto, następnie gładko 

przeszły etap międzygminny. W finale 
powiatowym dziewczęta pewnie wygrały 
mecz z rywalkami z Brennej, a następnie 
stoczyły wyrównaną walkę z przeciw-
niczkami z Zebrzydowic, którym uległy 
zaledwie jednym koszem ostatecznie 
zajmując 2 miejsce. 

Kolejnym finałem, w którym znalazły 
się uczennice z „piątki” był finał miejski  
w siatkówce. W półfinale gładko rozprawi-

ły się ze Szkołą Podstawową nr 1 by w fina-
łowym horrorze spotkać się ze Szkołą Pod-
stawową nr 2. Pierwszego seta dziewczęta 
wygrały, następnie przegrały drugiego  
i finalnie w tie-breaku przegrały po emo-
cjonującym pojedynku trzema punktami. 

Ostatnim zaskakującym finałem,  
w którym znalazły się zawodniczki Szko-
ły Podstawowej nr 5 była piłka ręczna  
i tu również poradziły sobie znakomicie. 
Po wygranym półfinale z SP-6, w finale 
znalazły się również dziewczęta z SP-1. 
Finał był wyrównany, jednakże w końców-
ce drugiej połowy lipowczanki zdobyły 
przewagę dwóch bramek i ostatecznie to 
one podniosły nad głowy zwycięski puchar. 
Trzeba zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa 
w Lipowcu niestety nie posiada na sali 
gimnastycznej bramek do piłki ręcznej 
i są one namalowane na ścianie, a sama 
sala gimnastyczna jest jedną z najmniej-
szych w Ustroniu i nawet nie ma miejsca 
,by zaznaczyć odpowiednie wymiary pola 
bramkowego, potrzebne do piłki ręcznej. 
To jednak nie powstrzymało dziewcząt, by 
wygrać kolejny etap międzygminny 32:0 . 
W finale powiatowym dziewczęta pokonały 
SP z Górek Wielkich, niestety w meczu 
decydującym o zwycięstwie – przegrały 4 
bramkami z drużyną z Pogwizdowa. 

A oto mistrzowski skład z Lipowca: 
Kinga Górny, Katarzyna Górny, Julia Mu-
siał, Patrycja Habdas, Aleksandra Heller, 
Natalia Ferfecka, Magdalena Małysz, 
Kamila Chrapek, Luiza Roman, Amelia 
Szarzec, Karolina Jedlińska, Martyna Bal-
car. Opiekunem jest Magdalena Kubala. 

VALAŠSKÁ SUROWĄ NAUCZYCIELKĄ
Spektakularnie, jednak niezbyt szczęśliwie zakończył się Rajd Valašská dla Jarka  

i Marcina Szejów - załogi GK Forge Rally Team. Na 4 odcinku specjalnym auto wypadło 
z trasy i kilkakrotnie rolowało, kończąc tym samym udział w zawodach.


