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Dzieci na rynku oblegały mikołaja rozdającego słodycze.                                                                                                             Fot. W. Suchta

NAJLEPSZE 
FOTOGRAFIE

LODOWISKO

CHAJA
& EDITH

(cd. na str. 2)

4 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu podpisano umowę  
 o współpracy pomiędzy Instytutem Francuskim w Polsce, Pol-
skim Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur”, Miastem 
Ustroń i Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Dokument podpisali: 
reprezentujący Ambasadę Francji attaché ds. współpracy eduka-
cyjnej Xavier Wasson, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Europa 
Języków i Kultur” Renata Klimek-Kowalska, burmistrz Ireneusz 
Szarzec i dyrektorka G-2 Joanna Iskrzycka-Marianek.

Podpisanie dokumentów miało uroczysty charakter, uczest-
niczył w nim przewodniczący RM Artur Kluz, radny Krzysztof 
Pokorny, młodzież prezentowała swe lingwistyczne zdolności, 
występował zespół szkolny Gama 2 prowadzony przez Janusza 
Śliwkę.

Po uroczystości poprosiłem dyrektorkę G-2 Joannę Iskrzycką-
-Marianek o rozmowę:
Jakie warunki trzeba spełnić, by zawrzeć taką umowę  
o współpracy?
To dość trudne. W Polsce dotyczy to tylko dziesięciu szkół, przy 

PRESTIŻOWA  UMOWA GALA  W  PARYŻU

(cd. na str. 4)

4 grudnia w Paryżu w słynnym kabarecie Lido odbyła się 
kończąca sezon gala Międzynarodowej Federacji Samochodo-
wej (FIA), podczas której honorowano najlepszych kierowców 
na świecie. Obok zwycięzcy Formuły 1 Lewisa Hamiltona, 
zwycięzcy Rajdowych Mistrzostw Świata WRC Sebastiena 
Ogiera, pamiątkowe statuetki odebrali mistrz Europy cyklu 
ERC Kajetan Kajetanowicz jego pilot Jarosła Baran. Trzecim 
wyróżnionym Polakiem był Karol Basz, kartingowy mistrz 
świata. Gala w Paryżu to najbardziej prestiżowe wydarzenie 
w świecie sportów motorowych.

Po 18 latach przerwy trofea dla najlepszej rajdowej załogi 
Starego Kontynentu ponownie trafiły do Polski. Wyróżniono 
triumfatorów wszystkich serii odbywających się pod egidą FIA – 
począwszy od rallycrossu przez karting, aż po Formułę 1 i rajdy 
samochodowe. Kajetanowicz i Baran odebrali wyjątkowe statuetki 
za tytuł Rajdowych Mistrzów Europy, który w rewelacyjnym stylu 
wywalczyli już na jedną rundę przed końcem sezonu. W walce  
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złotych, w zależności od ro-
dzaju pojazdu holowanego na 
„przymusowy” parking.  

Pojawiły się opóźnienia w re-
moncie mostu nad Wisłą w Sko-
czowie. Termin zakończenia 
inwestycji zaplanowano na 21 
grudnia. Są obawy, że roboty 
potrwają dłużej.

Nie wiedzie się ostatnio koszy-
karzom KS MOSiR Cieszyn. 
Po dobrym starcie, drużyna tre-
nera Łukasza Kuboszka, do-
znała trzeciej z rzędu porażki.  
I wypadła z czołowej ósemki  
w tabeli II ligi. Kibice liczą, że  
w rundzie rewanżowej ich zespół 
odzyska skuteczność.       (nik) 
 

(obecna dyrektorka) oraz Bogu-
sław Dziadzia, Marlena Fizek, 
Tomasz Holcer, Lidia Lankocz, 
Mariola Macedońska, Zbigniew 
Machej, Robert Orawski, Karo-
lina Paprocki i Monika Sikora-
-Monkiewicz. Rozmowy kwali-
fikacyjne rozpoczęto 7 grudnia.

W Skoczowie ma powstać 
system opieki oparty na tzw. 
przycisku życia. Obejmie osoby 
starsze z terenu gminy. System 
umożliwi seniorom szybkie  
i całodobowe wezwanie pomocy.

Druga w Polsce pod względem 
grubości  jodła rośnie w Brennej 
Hołcynie. To ponad 200-letnie 
drzewo ma 420 cm w obwodzie 

Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gliwicach uznał, 
po skardze turysty, że Wisła 
wbrew prawu pobiera opłatę 
miejscową. Werdykt jest nie-
prawomocny. Rocznie z tytułu 
opłaty miejscowej do budżetu 
miasta wpływa kwota około 
700 tys. zł. 

Dziesięć osób ubiega się o po-
sadę dyrektora Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Naro-
dowy”. Na liście kwalifikacyj-
nej są: Cecylia Gasz-Płońska 

i jest wysokie na blisko 50 me-
trów. Ustępuje jedynie okazowi 
z Gór Świętokrzyskich.

Od początku listopada Czesi 
i Słowacy szturmują targowi-
ska po polskiej stronie Olzy. 
Zakupom sprzyja utrzymujący 
się niezmiennie wysoki kurs 
czeskiej waluty i euro. Sąsiedzi 
kupują sztuczne choinki, wikli-
nę, obuwie, odzież, słodycze,  
a nawet nasze warzywa. Stra-
ganiarze zacierają ręce.

Od 1 stycznia 2016 roku w po-
wiecie cieszyńskim zmienią 
się opłaty za usunięcie pojazdu  
z drogi publicznej. Stawki spad-
ną od złotego do kilkunastu 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

czym wszystkie są na Śląsku. Jak podkreślał w swym wystąpieniu 
Xavier Wasson na Śląsku po francusku mówi 6% mieszkańców, 
gdy w całej Polsce jest to 3%. Trudność w uzyskaniu takiego 
porozumienia o współpracy polega na tym, że uczniowie muszą 
zdawać egzaminy międzynarodowe i zaliczyć je w stu procen-
tach, czyli muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością języka. 
Egzamin zdają tylko chętni i oni są przygotowywani. U nas do 
tej pory taki egzamin zdało 80 osób i nie było sytuacji, by ktoś 
nie zdał. Dlatego wybrano naszą szkołę.
To nie szkoła ubiegała się o to porozumienie?
We wrześniu zatelefonowano z ambasady, że wybrano naszą 
szkołę i czy zgadzamy się na taką umowę. Następnie ustalono 
termin podpisania. Sympatyczne jest to, że attaché nocował  
w Ustroniu i bardzo mu się nasze miasto spodobało. Stwierdził, 
że wróci tu z rodziną
Co takie porozumienie daje?
Patronat honorowy czyli prestiż, jednak nie idą za tym środki 

finansowe. Otrzymujemy patronat nad imprezami w języku 
francuskim organizowanymi przez szkołę. Mamy też możliwość 
umieszczenia logo Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego, 
nauczyciele mają zapewnione szkolenia, młodzież może przystę-
pować do egzaminu z języka francuskiego po preferencyjnych 
cenach.
A kontakty z rówieśnikami we Francji?
Attaché zaproponował pomoc w zorganizowaniu telekonferencji, 
gdyż obecnie wyjazd do Francji jest utrudniony ze względu na 
ogłoszony stan wyjątkowy. W ten sposób możemy kontaktować 
się ze szkołami we Francji, na wyspach należących do Francji, 
w Kanadzie. Jeżeli chodzi o wymianę młodzieży to już ją pro-
wadzimy, więc tu nie oczekujemy pomocy.
Ambasada dysponuje wieloma materiałami oświatowymi, 
promocyjnymi. Czy będziecie je otrzymywać?
Już dostajemy, a jeżeli proszę o pomoc, nagrody, to nie ma 
najmniejszego problemu. Obecnie dostępność to tego typu ma-
teriałów jest tak łatwa, że nie sprawia to żadnych trudności. Gdy 
zaczynałam uczyć się francuskiego, cieszyłam się z dwuletniej 
gazety. Obecnie Instytut Francuski ma internetowe platformy do 
nauki języka, udostępnia wiele innych publikacji.
Czy we Francji są szkoły z językiem polskim?
Chyba tylko wyższe uczelnie. Natomiast na północy Francji, tam 
gdzie mamy zaprzyjaźnioną szkołę, co siódmy mieszkaniec ma 
polskie korzenie. Chodząc po mieście i mówiąc po polsku spoty-
kamy ludzi mających np. dziadków z naszego kraju, głównie ze 
Śląska, więc często mówią starą śląską gwarą, wręcz językiem 
archaicznym, ale jest to bardzo sympatyczne. Sporo jest tam 
nazwisk polskich, które Francuzi wypowiadają na swój sposób, 
czasem trzeba się domyślać pierwotnego brzemienia. W szkole, 
z którą prowadzimy wymianę, kilku nauczycieli ma polsko 
brzmiące nazwiska.
Co przeciętny uczeń uzyskuje przez podpisane porozumienie? 
Możliwość lepszej nauki języka, przygotowanie do międzyna-
rodowego egzaminu, a co za tym idzie uzyskanie certyfikatu 
ważnego przez całe życie. A dzięki niemu możliwość zatrudnienia 
we francuskich firmach.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiał: Wojsław SuchtaPodpisanie umowy.                                                         Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)
PRESTIŻOWA  UMOWA

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Początkiem października złodzieje ukradli kilka lamp z insta-
lacji świetlnej na moście wiszącym nad Wisłą. Dochodzenie pro-
wadziła policja, ale nie znalazła sprawców i zamknęła sprawę. 30 
listopada podczas patrolu strażnicy miejscy znaleźli na trawniku 
nad Wisłą jedną z ukradzionych lamp. Prawdopodobnie złodzieje 
porzucili ją, gdyż sporo ważyła – ok. 15 kg i niełatwo też było 
ją nieść, bo ma prawie pół metra średnicy. Strażnicy przekazali 
lampę do Urzędu Miasta, gdzie specjalista sprawdzi, czy nie jest 
uszkodzona. Koszt takiej lampy LED to ok. 3 tys. zł. Pozostałych 
elementów oświetlenia nie udało się odszukać.                   (mn)

ZNALEZIONA  LAMPA



10 grudnia  2015 r.   Gazeta Ustrońska   3

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

30 XI 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
przy ul. Wybickiego. Sprawdzane 
są rachunki za wywóz nieczystości 
płynnych. 
1 XII 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Podgórskiej i Górnej w Lipowcu.
1 XII 2015 r.
Sprawdzono zgłoszenie o łamią-
cym się drzewie przy ul. Okólnej. 
Na miejscu okazało się, że stwarza 

zagrożenie, wisząc nad głowami 
przechodniów. Wezwano odpo-
wiednie służby i drzewo zostało 
ścięte.
2 XII 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
na posesjach przy ul. Akacjowej. 
3 XII 2015 r.
Kontrola na przy ul. A. Brody po 
zgłoszeniu, że w jednym z do-
mów spalane są śmieci. Strażnicy 
stwierdzili, że do ogrzewania uży-
wane są tylko legalne materiały. 
3 XII 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
na posesjach przy ul. Skoczow-
skiej. Jednego właściciela posesji 
ukarano mandatem w wys. 100 
zł za brak rachunków za wywóz 
nieczystości płynnych. 
4 XII 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków na terenie Ustronia.
5 XII 2015 r.
Podczas patrolu zlokalizowano 
awarię wodociągu na ul. Sanato-
ryjnej, o której poinformowano 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.
6 XII 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
mieszkańca Bielska-Białej, który 
zaparkował na trawniku przy ul. 
Szpitalnej.                            (mn)

49/2015/2/R

49/2015/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Beatryca Glajcar lat 85  ul. Konopnickiej

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00

*  *  *

49/2015/2/N

 

JARMARK  ŚWIĄTECZNY
Przez cały grudzień na ustrońskim rynku odbywać się będzie 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Sprzedaż towarów świątecznych po-
trwa codziennie od godz. 11.00 do 24 grudnia. Szczególnie zapo-
wiadają się dni 19 i 20 grudnia. Kolędy i pastorałki śpiewać będą 
w sobotę: godz. 16.00 - Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”, 
godz. 16.30 - Teatr Loch Camelot, godz. 17.30 - Siostry Wajs,  
w niedzielę: godz. 16.00 - Zespół Regionalny „Sądeczanie”, godz. 
17.00 -  Zespół Gama 2, godz. 17.30 - Kapela „Tekla Klebetnica”, 
godz. 18.15 Karolina Kidoń z zespołem.

Z całego serca dziękuję tym wszystkim, 
którzy przesłali mi kondolencje po śmierci 

mego kochanego Męża Otka. 
Każdy list był dla mnie niezwykle cenny, 
ponieważ każdy z nich świadczył o tym, 

że pozostanie On na zawsze w pamięci swoich 
ustrońskich przyjaciół. 

Jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna 
– Pon Bóczek zapłać! 

Krystyna Winecka 

WIGILIJKA  KUŹNIKÓW
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na trady-

cyjną wigilijkę, która odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia  
o godz. 10.00 w Muzeum Ustrońskim.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Jaromir Bohoniuk    lat 80 ul. Wantuły
Łucja Chołuj zd. Tracz   lat 85 ul. Jelenica
Wanda Cieślar     lat 80 ul. Słoneczna
Helena Gomola zd. Nogawczyk lat 80 ul. Stellera
Stefania Haratyk zd. Greń  lat 90 ul. Lipowska
Władysława Książek   lat 91 os. Manhatan
Helena Lipowczan zd. Wacławik lat 92 ul. Grażyńskiego
Anna Lusik zd. Krysta   lat 80 ul. Owocowa
Józef Mendrek     lat 80  ul. Owocowa
Konrad Młoczek    lat 85 ul. Jesionowa
Eugeniusz Sebesta    lat 80 ul. Słoneczna
Ewa Śliż zd. Podżorny   lat 85 os. Cieszyńskie

ZIMOWY KONCERT ARTYSTÓW 
„PIWNICY POD BARANAMI”

16 grudnia w MDK „Prażakówka” zabrzmią kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu krakowskich artystów – Beaty Czerneckiej, 
Agaty Ślazyk i Piotra Kuby Kubowicza. Przygrywać im będą 
na skrzypcach i pianinie Michał Półtorak i Tomasz Kmiecik. 
Piękny, klimatyczny wieczór zacznie się o godz. 18.00 – może 
warto zatrzymać się w biegu przedświątecznej krzątaniny i zadbać  
o piękno duszy?

Bilety w cenie 30 zł można kupić w MDK „Prażakówka”  
i Miejskiej Informacji  na rynku w Ustroniu.

*  *  *

*  *  *

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie 

śp. Jana Rysia
 za słowa wsparcia i otuchy, złożone wieńce i kwiaty 

wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa 
córka Iwona z Rodziną.

 

49/2015/1/N

Jak co roku wyjątkowa, ciekawa, inspirująca będzie świą-
teczna Gazeta Ustrońska, a ukaże się w środę, 23 grudnia. 
W prezencie dla Naszych Czytelników przygotowaliśmy gustow-
ne naklejki na prezenty, które znajdą się wewnątrz ostatniego  
w tym roku numeru GU. Kolejny ukaże się 7 stycznia 2016 roku. 

USTROŃSKA  NA  ŚWIĘTA
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o to trofeum Polacy punktowali we wszyst-
kich rundach mistrzostw, 7 z 8 rajdów 
ukończyli na podium, w tym aż 3 wygrali,  
a w 2 imprezach zdobyli maksymalną 
liczbę punktów, co w tym sezonie FIA 
ERC nie udało się żadnej innej załodze. 
Potwierdzeniem imponującego tempa Po-
laków jest fakt, że w tegorocznych zmaga-
niach w RME załoga LOTOS Rally Team 
wygrała aż 38,5 % odcinków specjalnych 
(45 na 117).

Dzień wcześniej Kajetanowicz i Baran 
gościli na ceremonii wręczenia nagród na 
zaproszenie Eurosport Events. Podczas ce-
remonii w paryskim centrum wystawowym 
Porte de Versailles, z rąk Sebastiena Loeba 
- 9-krotnego Rajdowego Mistrza Świata, 
Kajetanowicz i Baran otrzymali statuetki 
upamiętniające tegoroczne osiągnięcia 
LOTOS Rally Team. W sezonie 2015 
Polacy nie tylko wygrali klasyfikację gene-
ralną europejskiego czempionatu. Oprócz 
tego Kajetan Kajetanowicz wywalczył 
tytuły Zimowego (FIA ERC Ice Master) 
i Szutrowego Mistrza Europy (FIA ERC 
Gravel Master), a LOTOS Rally Team był 
najlepszy w klasyfikacji zespołowej FIA 
ERC, uzupełniając tym samym europejski 
hat-trick Polaków (triumfy w klasyfikacji 
kierowców, pilotów i zespołów). W drodze 
po ten tytuł, team Kajetanowicza pokonał 
m.in. fabryczną ekipę Peugeota, która  
w wielu rundach FIA ERC wystawiała 
dwa samochody, podczas gdy o punkty 
dla polskiego zespołu walczyła wyłącznie 
załoga LOTOS Rally Team.

Kajetan Kajetanowicz: - Nigdy bym nie 
przypuszczał, że rajdy doprowadzą mnie 
kiedyś na deski słynnego paryskiego ka-
baretu. Rola w jakiej przyszło mi na nich 
wystąpić przysporzyła mi nieco tremy, ale 
już wiem, że to trema, jaką chcielibyśmy 
odczuwać po każdym sezonie. Gdy wy-
czytano moje i Jarka nazwiska, poczułem 
że muszę się uszczypnąć, by dotarło do 
mnie to, w jak doborowym towarzystwie 
się znaleźliśmy. Kroki jakie zrobiliśmy  
w drodze na scenę były zdecydowanie naj-

przyjemniejszymi w mojej karierze. Każdy 
z nich, czy to na śniegu, lodzie, szutrze 
lub asfalcie, robiłem z myślą by stać się 
jeszcze szybszym i lepszym kierowcą. Nie 
mogę Wam obiecać kolejnych sukcesów, 
ale wiem na pewno, że nie przestaniemy 
wytrwale kroczyć w ich kierunku razem 
z całym zespołem. Na nasz triumf złożyło 
się mnóstwo czynników. Jestem wdzięcz-
ny i dumny zarazem z tego, że tak wiele 
życzliwych nam ludzi dołożyło do niego 
swoją cegiełkę. Nie bylibyśmy Mistrzami 
Europy, gdyby nie ciężka praca całego 
LOTOS Rally Team, wysiłki chłopaków 
z M-Sportu, wsparcie naszych lojalnych 
Partnerów z Grupy LOTOS, CUBE.ITG 
oraz Driving Experience, a także energia 
płynąca od kibiców. Dziś wszyscy jesteśmy 
Mistrzami Europy.

Maciej Woda, szef M-Sport Poland: 
- Chciałbym gorąco pogratulować Kaje-
tanowi i Jarkowi zdobytego tytułu. Słowa 
uznania należą się również sponsorom, 
którzy uwierzyli w talent Kajetana i jego 
nieustanne dążenie do perfekcji, jak rów-

nież wszystkim członkom zespołu. To 
wspaniałe uczucie i powód do dumy - 
widzieć polską załogę, wspieraną przez 
polskich sponsorów i obsługiwaną przez 
polski zespół na najwyższym stopniu 
podium Mistrzostw Europy. W tym roku 
Kajetan i Jarek pokazali nie tylko wy-
sokie tempo, ale również bardzo ważną  
w rajdach regularność na odcinkach oraz do-
wiedli niezawodności i konkurencyjności 
fiesty R5 podczas całego, długiego sezonu.  
Z mojej, jak również M-Sport Poland, per-
spektywy zdobyty tytuł to ukoronowanie 
ciężkiej pracy załogi i całego zespołu, za 
którą chciałbym serdecznie podziękować.

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu 
Grupy LOTOS S.A.: - Te spektakularne 
sukcesy mistrzowskiego teamu nie dzi-
wią. To są po prostu najwyższej klasy 
sportowcy. Cieszymy się razem z nimi  
i gratulujemy im zwycięstwa. Dla nas jest 
to podwójny powód do dumy. Raz - bo 
to rewelacyjni, profesjonalni zawodnicy 
jeżdżący w barwach LOTOSU, a dwa – ich 
zwycięstwa dobitnie pokazują, że mądry  
i właściwie adresowany sponsoring zawsze 
przynosi zakładane efekty, a nawet więk-
sze. Grupa LOTOS przez lata wypracowała 
transparentną i wyważoną strategię spon-
soringu sportowego, która dziś daje piękne 
osiągnięcia i sukcesy sportowcom, a całe-
mu społeczeństwu niezapomniane emocje 
i szczerą radość. Priorytetem dla LOTOSU 
działającego w branży paliwowej są sporty 
motorowe. Ale nasze wsparcie kierowane 
jest również do klubów i organizacji spor-
towych zaangażowanych w inne popularne 
dyscypliny jak piłka nożna, skoki narciar-
skie, siatkówka, taniec sportowy. Te dwa 
obszary sponsoringu łączymy z trzecim –  
o charakterze wybitnie społecznym i edu-
kacyjnym, jakim jest wspieranie młodzieży 
w uprawianiu sportu, a przez to budowanie 
przyszłych kadr zawodniczych. Wiemy, że 
nowoczesne firmy powinny aktywnie włą-
czać się w sponsoring sportowy, bo owoce 
tych działań służą całemu społeczeństwu 
i krajowi. Dlatego LOTOS będzie konse-
kwentny we wspieraniu sportowców, bo 
nigdy dość takich pięknych zwycięstw, jak 
Kajetana i Jarka, i nigdy za dużo mistrzow-
skich tytułów dla Polaków.

Nowo otwarty sklep 
Z WYROBAMI TRADYCYJNIE 

WYRABIANYMI 
BEZ BARWNIKÓW, 

BEZ GLUTAMINIANÓW
Oferujemy:

 WĘDZONKI, WĘDLINY
Ustroń ul. 3 Maja 20 

(naprzeciwko stawu kajakowego)
czynny:

 wtorek-piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-14.00

49/2015/3/R 49/2015/4/R

Nagrodę K. Kajetanowiczowi wręcza Sebastien Loeb.                   

(cd. ze str. 1)

GALA  W  PARYŻU
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Zdaniem 
Burmistrza

O okresie przedświątecznym mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 

i tak jak każdy z nas, miasto również 
przygotowuje się na ten świąteczno-no-
woroczny czas. 

W tym roku pojawiło się w naszym 
mieście w okresie przedświątecznym kilka 
nowości, parę atrakcji. Nie mamy jednak 
wpływu na pogodę, a ta potrafi zaskaki-
wać. Po delikatnym przyjściu zimy przed 
dwoma tygodniami, ostatnio mamy typo-
wo jesienną pogodę z wyraźnie dodatnimi 
temperaturami, bez śniegu i przymrozków. 
Sprawia to, że to co przygotowaliśmy na 
początek grudnia nie do końca udało się 
zrealizować. 

Niestety pogoda pokrzyżowała próbę 
uruchomienia lodowiska od początku 
grudnia na terenie kortów tenisowych. 
Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym 
roku z lodowiska licznie korzystać będą  
mieszkańcy i goście Ustronia. Dodat-
kowo w tym roku przy lodowisku jest 
oświetlona choinka świąteczna, co na 
pewno zwiększy jego atrakcyjność. Przed 
dwoma tygodniami udało się zainaugu-
rować sezon narciarski na Czantorii. Co 
prawda tylko przy górnej stacji na polanie 
Stokłosica, ale można było już jeździć na 
nartach. Niestety i tu aura pokrzyżowała 
plany. 

Z roku na rok dekoracje świąteczne są 
bardziej kolorowe, bardziej obfite. Zaczy-
naliśmy od paru elementów na ratuszu, 
potem pojawiło się oświetlenie na rynku, 
następnie dekorowanie lamp ulicznych, 
dekoracja rond i bardziej bogata sceno-
grafia na rynku.

Obecnie na rondach są nowe świetlne 
choinki, także nowe dekoracje nawiązu-
jące symboliką do świat zawieszono na 
lampach ulicznych. Tak udekorowane 
jest centrum miasta, czyli ul. 3 Maja, ul. 
Daszyńskiego i ul. Grażyńskiego. Ry-
nek nabrał świątecznego oblicza, stanęła 
okazała nowa choinka, ale także stoiska 
przedświąteczne w nowych, estetycznych, 
oświetlonych domkach. Znaczącym ele-
mentem jest szopka na scenie na rynku. 
W atmosferę świąt wprowadza nas też 
zainstalowane nagłośnienie, przez które 
nadawane są kolędy, pastorałki i piosenki 
świąteczne. Wszystko razem utrzymane 
jest w bardzo charakterystycznym dla tych 
dni klimacie.

Mam nadzieję, że w Ustroniu powoli 
zaczyna rodzić się tradycja kiermaszu 
przedświątecznego, tak jak to ma miejsce 
w grudniu w innych miastach. Brakuje 
kropki nad „i”, czyli śniegu. Mam na-
dzieję, że zima zawita do nas w weekend 
jarmarku świątecznego, tak byśmy w pełni 
mogli poczuć ten niepowtarzalny, prze-
żywany raz w roku,  klimat świat Bożego 
Narodzenia.                             Notował: (ws)

49/2015/5/R

W niedzielę silne podmuchy wiatru połamały gałęzie na terenie Ustronia. Strażnicy miejscy 
patrolowali miasto, a w międzyczasie otrzymali informację o walącym się drzewie przy Alei 
Legionów. Pojechali na wskazane miejsce. Konieczne okazało się wezwanie straży pożar-
nej. Usuwaniem złamanych drzew zajęli się strażacy zawodowi z Polany.                    (mn)                              

Zakręt na ul. 3 Maja przy stacji benzynowej wygląda niewinnie, ale często zdarzają się tam 
wypadki i kolizje. Trzeba zdjąć nogę z gazu, zwłaszcza gdy jest śliska albo jeszcze gorzej, 
zmrożona jezdnia. Nie zrobiła tego kobieta kierująca fiatem seicento i 2 grudnia ok. 12.30 
wypadła z drogi. Musiała przyjechać karetka pogotowia. (mn)                                 Fot. W. Herda                       
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OBIE  PODBIŁY  ŚWIAT
28 listopada w MDK „Prażakówka” 

odbył się koncert, a właściwie spektakl 
„Chaja & Edith”. Sam spektakl to po-
łączenie biografii dwóch fascynujących 
kobiet - Edith Piaf i Heleny Rubinstein. 
Publiczność, która szczelnie wypełniła 
widownię „Prażakówki” mogła wysłu-
chać fragmentów książek Michèle Fito-
ussi – „Helena Rubinstein, kobieta, która 
wymyśliła piękno” oraz Edith Piaf – „Na 
balu szczęścia. Autobiografia”. Orkiestrą z 
Goleszowa i chórem Liceum i Gimnazjum 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy-
nie dyrygował Jean Claude Hauptmann, 
obecnie mieszkający w naszym powiecie 
muzyk wywodzący się ze Strasburga, 
gdzie po ukończeniu konserwatorium, grał  
w fiharmonii. W Polsce mieszka od 1995 
r., pracuje jako nauczyciel francuskiego, 
dyrygent, współpracuje z Zespołem Pieśni 
i tańca „Śląsk”. 

Orkiestra kameralna 
po dyrekcją 

Jean-Claude’a Hauptmanna
Początki goleszowskiej orkiestry 

kameralnej sięgają lat 50-tych ubie-
głego stulecia. Wówczas to Ernest 
Pinkas – dyrygent chóru mieszanego 
działającego od roku 1920 przy Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej przy 
współudziale Pawła Pustówki – ów-
czesnego organisty założył zespół or-
kiestralny z miejscowych muzyków, 
który towarzyszył chórowi podczas 
ważniejszych świąt i uroczystości 
kościelnych. Po roku 1982 pałecz-
kę dyrygenta przejął jego kuzyn – 
Gustaw Pinkas, zasłużony dyrygent 
znanej na Ziemi Cieszyńskiej orkie-
stry dętej „Cementowni Goleszów”.  
W orkiestrze kościelnej – jak popular-
nie używano tego terminu – stopniowo 
przybywało instrumentów – uczniów 
i absolwentów cieszyńskiej szkoły 
muzycznej, jej nauczycieli i sympaty-
ków. Od roku 2006 orkiestrę prowa-
dzi Jean – Claude Hauptmann, który 
również instrumentuje wiele utworów  
z repertuaru miejscowego chóru. Przed 
nim opracowania na orkiestrę two-
rzyli: wspomniany Paweł Pustówka, 
jego wnuk Ryszard Gabryś, Antoni 
Powierz, Władysław Rakowski. Od 
dwóch lat skład orkiestry znacznie się 
powiększył, na dzień dzisiejszy liczy 
ona 30 instrumentalistów. Poszerzony 
został również repertuar. Aktualnie 
poza muzyką religijną – kościelną, or-
kiestra ma w swoim repertuarze utwory 
muzyki klasycznej, filmowej, musica-
lowej, rozrywkowej, pieśni żołnier-
skie i patriotyczne. W ciągu ostatnich 
dwóch lat orkiestra współpracowała  
z Teatrem CST, Wyższobramskim chó-
rem Kameralnym, Chórek „Cantu”, 
Chórem LOTE/GTE oraz solistami – 
wokalistami. Efektem tej współpracy 
były koncerty: we wrześniu 2012 roku 
– spektakl słowno – muzyczny „Me-
lodie pamięci”, w styczniu 2013 roku 
– spektakl „Byłyśmy tylko numerami”, 
w październiku 2013 roku – Koncert 
Jubileuszowy z okazji 15-lecia Lice-
um ogólnokształcącego Towarzystwa 
Ewangelickiego, w sierpniu 2014 roku 
– występ w Teatrze im. A. Mickiewicza 
z okazji wręczenia Laurów Srebrnej 
Cieszynianki oraz Koncert Charyta-
tywny „Wspomnienia z tamtych lat”,  
w styczniu 2015 koncert muzyki ży-
dowskiej „Przy szabasowych świe-
cach”, w maju 2015 roku koncert  
z okazji zjazdu rodziny Buzków,  
w lipcu 2015 roku koncert z okazji 
promocji książki „Arbeitslager Gol-
leschau – dzieje podobozu” autorstwa 
Pawła Stanieczka.                       (KS)

Orkiestra i chór.                                                                                                      Fot. W Suchta

„Pod niebem Paryża” zagrał J. C. Hauptmann.                                                  Fot. W Suchta

O spektaklu jego organizatorzy i pomy-
słodawcy napisali m.in.:

„Chaja&Edith” to historia dwóch ko-
biet, które nigdy się nie spotkały, żyją  
w całkowicie odmiennych światach, a jed-
nak mają wiele wspólnego. Obie przycho-
dzą na świat grudniowej, zimowej nocy. 
Swoje dziecięce lata przeżywają w biedzie. 
Obie swoją odwagą, życiową energią  
i przebojowością podbijają świat. Osią-
gają sukces i popularność dzięki swojej 
wytrwałości. Mają jeszcze jedną wspólną 
cechę – 147 centymetrów wzrostu.

Spektakl „Chaja&Edith” powstał  
w 100. rocznicę urodzin Edith Piaf oraz  
w 50. rocznicę śmierci Chaji Heleny 
Rubinstein. Ma na celu upamiętnienie 
obu postaci, ale także przybliżenie syl-
wetki Heleny Rubinstein, która jako jedna  
z najbogatszych kobiet w historii świata 
jest postacią mało znaną.                 (ws)



10 grudnia  2015 r.   Gazeta Ustrońska   7

Jak co roku mieszkańcy i goście Ustronia spotkają się w noc 
sylwestrową na rynku. Muzyka popłynie z głośników od godz. 22, 
a po godz. 23 rozpocznie się koncert na żywo. Wystąpi niezwykle 
dynamiczny zespół „Redlin” z Jastrzębia Zdroju, grający właści-
wie wszystkie gatunki muzyczne, przy których można się bawić. 
O zespole napisano: Rewelacyjna grupa, ogień na scenie, niesa-
mowite show, widać że żyją muzyką, a także: Jesteście prawdziwą 
gwiazdą estrady, która ma wspaniały kontakt z publicznością i 
potrafi zabawić wszystkich. 

O północy uczestnicy zabawy złożą sobie życzenia, a potem 
będą się mogli bawić do godz. 1 przy muzyce z płyt.   (mn)

KONCERTOWY 
SYLWESTER

Okres grzewczy trwa już od kilku tygodni. Synoptycy jednak 
na najbliższe dni, a zwłaszcza noce, zapowiadają temperatury 
poniżej zera stopni. Straż pożarna i kominiarze apelują więc  
o bezpieczne korzystanie z urządzeń grzewczych i dokonywanie 
przeglądów przewodów kominowych. Tym bardziej, że już tej 
jesieni doszło do kilku poważnych wypadków.

Bielsko-Biała i powiat bielski każdego roku są w ścisłej czołówce 
województwa śląskiego pod względem ilości zdarzeń związanych  
z podtruciem tlenkiem węgla. Nie tak dawno właśnie z tego 
powodu, do szpitala trafiła 15-latka z Wilkowic oraz 8-latek 
w Czechowicach-Dziedzicach. Niestety, niewiele lepiej jest  
w innych powiatach – np. żywieckim czy cieszyńskim. 

Paweł Waszek, rzecznik prasowy Beskidzkiego Cechu Komi-
niarzy mówi, że kluczem do bezpiecznego użytkowania mieszkań 
są regularne kontrole oraz czyszczenie przewodów kominowych 
przez kominiarzy. – To podstawa, o której nie wolno zapominać,  
a którą często wiele osób bagatelizuje. Ma ona jednak funda-
mentalne znaczenie dla bezpieczeństwa – zaznacza. Waszek 
dodaje: – Co roku przypominamy też ludziom, że żeby uniknąć 
wypadków związanych z tlenkiem węgla, nie wolno zasłaniać 
kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w mieszkaniach 
i domach. Należy również stosować mikrowentylacje (pozycja 
klamki ¼ lub ¾ w zależności od rodzaju okna) lub też otwierać 
specjalne nawiewniki w oknach, które zostały w nie wyposa-
żone, a także nie zatykać otworów nawiewnych w drzwiach 
łazienkowych.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to 
przede wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły gazowe 
centralnego ogrzewania, kominki, piece węglowe lub olejowe.

IDĄ MROZY, A CZAD NIE ŚPI

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie 
zapraszają na promocję 18 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”, która 
odbędzie się w sobotę 19 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w Muzeum 
Ustrońskim. Prezentacji dokona Aleksandra Błahut-Kowalczyk 
z Cieszyna. Spotkanie uświetni występ ustrońskiej wokalistki 
Karoliny Kidoń z towarzyszeniem pianisty Tomasza Pali.

 

PROMOCJA  PAMIĘTNIKA  USTROŃSKIEGO

20-letni mieszkaniec Ustronia włamał się na cudze konto oraz 
pocztę elektroniczną. Przelał zdeponowane tam pieniądze – ponad 
64 tys. zł na własny rachunek oraz wyłudził kredyt. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Wydziału do walki  
z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Katowicach 
oraz policja z Tarnowskich Gór. 

Jak podaje policja, mężczyzna dokonał kradzieży za pomocą 
programu szpiegującego, monitorującego pracę na komputerze, 
który zainstalował w jednej z ustrońskich kafejek internetowych. 
Śledczy namierzyli 20-latka, ukrywającego się w jednym z hoteli 
w Szczyrku. 

Jak się okazało, 20-latek był już poszukiwany za podobne 
czyny. Obecnie przebywa w areszcie. Policjanci odzyskali po-
nad 40 tysięcy złotych oraz zakupiony przez niego nowy sprzęt 
elektroniczny. Prowadzący sprawę tarnogórscy policjanci wkrótce 
postawią mężczyźnie zarzuty. Za kradzież z włamaniem na kontro 
bankowe grozi kara do 10 lat więzienia.                              (mn)

Estrada regionalna „Równica” z Ustronia wraz ze stowarzyszeniem 
„Działaj lokalnie” realizowała tej jesieni projekt „ O czym śpiewali nasi 
przodkowie – lekcje regionalizmu dla dzieci”.

Pomysł na projekt zrodził się ze współpracy „Działaj lokalnie i Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Równica”. Działaj lokalnie zachęciło właśnie do 
działania członków „Równicy”. Wielu z nich przyjęło nowe role – pokazywali 
dzieciom z ustrońskich szkół co umieją, jakie tańce i pieśni potrafią zatańczyć 
i zaśpiewać. Z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do realizacji projektu 
pani Renia Ciszewska, kierownik artystyczny zespołu „Równica”. Lekcje 
regionalizmu były przemyślane i przygotowane w szczegółach – każdy 
dokładnie znał swoje zadania.

Podczas lekcji kapela przygrywała a uczniowie najpierw słuchali i patrzyli, 
a później sami próbowali swoich sił. Jedni śpiewali hańdowne pieśniczki, inni 
sprawdzali czy zdołają przeskoczyć przez kryke, jak na prawdziwych górali 
przystało! Można tez było się dowiedzieć z jakich elementów składa się strój 
cieszyński i góralski oraz dokładnie go obejrzeć, ponieważ „Równica” na 
lekcje przychodziła oczywiście w stroju.

Z lekcji powstał krótki filmik; będzie go można zobaczyć na stronie 
internetowej „Równicy” i na facebooku.

Efektem wymiernym lekcji regionalizmu oraz współpracy zespołu „Rów-
nica” i Działaj Lokalnie jest śpiewnik, pt. Śpiewnik pieśniczek spod Równicy.

 Jest to bardzo przydatna rzecz – ludowe teksty i przede wszystkim mel-
odie zostały na trwale zapisane, wiemy teraz, że nie zaginą i ich pięknem, 
prawdziwością i humorem będą mogły cieszyć się następne pokolenia.

CYBERZŁODZIEJ 
UJĘTY

A efekty niewymierne?
Myślę, że one są tu najważniejsze. Członkowie „Równicy” poświęcili swój 

czas, umiejętności i wiedzę, by podczas kilkugodzinnych spotkań z uczniami 
w ustrońskich szkołach przedstawiać piękno tradycji Ziemi Cieszyńskiej. 
Dzieci ustrońskie zyskały przekonanie, że folklor to ciekawa rzecz i warto  
o nim pamiętać i go kultywować. Nauczyciele poczucie wsparcia.

W projekcie uczestniczyło 20 członków Zespołu, kapela oraz kierownik 
artystyczny, pani Ciszewska. Projekt realizowany w 4 szkołach podstawowych 
w Ustroniu, a w lekcjach uczestniczyło prawie 700 dzieci.                               

                                                          Estrada Regionalna Równica

Stowarzyszenie Kulturalne

RÓWNICA

49/2015/6/R
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– Konkurs fotograficzny ma już swoją 
historię, a organizowany jest, by pozyskać 
ciekawe zdjęcia, ale też nagrodzić autorów 
najlepszych prac. Myślę, że będziemy 
te zdjęcia wykorzystywać w różnych 
miejscach i publikacjach. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za wzięcie udzia-
łu - mówił burmistrz Ireneusz Szarzec 
podczas uroczystego wręczenia nagród za 
najlepsze fotografie w konkursie „Miasto 
Ustroń latem i jesienią” organizowanym 
przez Miasto Ustroń. Spośród licznie 
nadesłanych prac, nagrodzone zostały 
następujące:

I miejsce - nagroda w wysokości 2 000 
zł brutto za zdjęcie pt. „Wschód” - autor 
Paweł Herman

II miejsce - nagroda w wysokości 1 000 
zł brutto za zdjęcie pt. „Nad Wisłą V” - 
autor Małgorzata Frątczak

III miejsce - nagroda w wysokości 500 
zł brutto za zdjęcie pt. „Mglista Równica 
- poranek” - autor Andrzej Śliwiński

Zapytany o okoliczności powstania zdję-
cia, zwycięzca konkursu Paweł Herman 
powiedział:
– To był ostatni dzień trwania konkursu  
i o szóstej rano pomyślałem, że pojadę 
na Równicę na wschód słońca. Tam zro-
biłem klasyczną panoramę na Czantorię  
w dość przyjemnej aurze. Było co prawda 
dość zimno, ale udało się złapać ciekawy 
moment. Zdjęcie zrobiłem aparatem ca-
non 5d mark 2 i obiektywem 24-105 L  
z filtrem polaryzacyjnym plus delikatna 
obróbka na poziomie raw czyli podciąg-
nięcie troszkę kolorystyki, kontrastów  
i korekcje tonalne. Fotografię pasjonuję się 
od wielu lat, z roku na rok coraz bardziej  
i od czasu do czasu zdarza się coś zarobić.  
W najbliższym czasie chcę więcej działać 
w fotografii na Śląsku Cieszyńskim.  (ws)

ROZSTRZYGNIĘTO 
KONKURS

FOTOGRAFICZNY

„Wschód” - autor Paweł Herman - I miejsce.

„Nad Wisłą V” - autor Małgorzata Frątczak - II miejsce.

„Mglista Równica - poranek” - autor Andrzej Śliwiński - III miejsce.
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USTROŃ  JESIENIĄ

49/2015/8/R

– Każda pora roku jest piękna i ma swój klimat, a nasze miasto 
pięknie prezentuje się każdą porą roku, ale tak jak głosi hasło spo-
tu reklamowego Ustronia: „Jesień kocha USTROŃ z pewnością 
pokochasz i Ty!” – mówiła 24 listopada w Muzeum Ustrońskim 
dyrektor Przedszkola nr 7 Jolanta Heller. – Piękne jesienne bar-
wy i malowniczy krajobraz naszego miasta z pewnością mogą 
wszystkich zachwycić. Dlatego chcemy, aby ta właśnie pora roku 
stała się inspiracją dla dziecięcej twórczości. Mamy nadzieję, że 
proces tworzenia artystycznej wizji naszego miasta, pozwoli małym 
twórcom również pokochać nasz Ustroń. W tym miejscu chciałam 
podziękować wszystkim dzieciom za wykonanie pięknych prac  
i pogratulować pomysłów i inwencji twórczej.

Tak rozpoczęło się spotkanie finałowe konkursu plastycznego 
„Ustroń – moje miasto jesienią” organizowanego wspólnie przez 
Muzeum Ustrońskie, Bibliotekę Miejską w Ustroniu oraz Przed-
szkole nr 7 w Ustroniu. Obecna była naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta Koenig, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Krzysztof Krysta, kierownik oddziału dla dzie-
ci Biblioteki Beata Grudzień. Szczególnie ciepło witano głównych 
bohaterów najmłodszych artystów wraz z rodzicami i opiekunami. 

Celem konkursu było rozwijanie miłości do naszego pięknego 
miasta, poznawanie jego walorów, zabytków i charakterystycznych 
miejsc w pięknej jesiennej odsłonie. W takich barwach i takim 
nastroju przed rozdaniem nagród wystąpiły dzieci z Przedszkola 
nr 7. Pięknie zatańczyły oraz wyrecytowały z podziałem na role 
wiersz Marii Nowak „Wywiad rzeka z rzeką Wisłą”. 

Laureaci konkursu: w kategorii 3-latków: 1. Kacper Pasterny  
z P-6, 2. Aleksander Jamrozik z P-6, 3. Franciszek Jurczok z P-3, 
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wyróżnienia – Lena Polok z P-1, Kinga Deruś z P-3; w kategorii 
4-latków: 1. Sawa Petkova z P-1, 2. Maja Bańka z P-6, 3. Sara 
Ząber z P-6, wyróżnienia – Jakub Sadlok z P-4, Martyna Marek  
z P-7, Marcin Słaby z P-4, Jagoda Wawrzyniak z P-2; w kategoria 
5-latków: 1. Alicja Marekwica z P-6, 2. Laila Jasińska z P-7, Ka-
mil Liszewski z P-6, wyróżnienia – Anna Uchrońska z P-4, Adam 
Wantulok z P-7, Gabriela Starzyk z P-3, Weronika Krzywda z P-5, 
w kategorii 6-latków: 1. Zuzanna Zontek z P-6, 2. Alina Nuguen 
z P-7, 3. Anna Szczypka z P-4. Wśród prac grupowych przyznano 
miejsca: 1. Przedszkole Nr 3, 2. Przedszkole Nr 6, 3. Przedszkole 
Nr 1, wyróżnienia – Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4 i Przed-
szkole Nr 7. Nagrody w konkursie ufundowali: Miasto Ustroń, 
Muzeum Ustrońskie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu, 
Rada Rodziców Przedszkola nr 7 w Ustroniu, Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie.                                                                            (mn) 

Od 10 grudnia zaczynamy jeździć na łyżwach, na terenie 
kortów tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu. Lodowisko 
będzie czynne do 29 lutego 2016 r. (w zależności od warunków 
atmosferycznych),

- w dni robocze  w godz. 9 do 21,
- w soboty, niedziele i święta od 10 do 21,
- przerwa techniczna na czyszczenie lodu od 15 do 16.
Wstęp na lodowisko: dzieci i młodzież – 3 zł/ godz., dorośli – 5 

zł/ godz., ostrzenie łyżew – 4 zł, wypożyczenie łyżew – 4 zł/godz.
Godziny nieodpłatne dla dzieci i młodzieży z terenu mia-

sta Ustroń: w każdą sobotę, niedzielę i święta od 14–15,  
w okresie ferii zimowych od 15 II – 29 II 2016 r. w godzinach 
otwarcia lodowiska, w pozostałych dniach nauki szkolnej  
w godzinach zajęć lekcyjnych od godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim 
zgłoszeniu przez szkołę. Pod pojęciem dzieci i młodzież rozumie 
się: dzieci przedszkolne, uczęszczające do szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych za okazaniem legitymacji ustrońskich szkół, 
przedszkolaki za okazaniem dokumentu z adresem opiekuna dzie-
cka. W godzinach nieodpłatnych wypożyczenie łyżew bezpłatne.

LODOWISKO  OTWARTE

Przygotowywanie lodu.                                                       Fot. W. Suchta
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Jestem, jak wielu moich znajomych, pod wrażeniem regu-
laminu konkursu na logo Ustronia. Zdziwienie budzą terminy 
realizacji konkursu. Prace można przesyłać do poniedziałku, 
29 lutego 2016, zatem można by było sądzić, że Burmistrz 
otrzyma propozycje Komisji dot. laureatów do piątku, 4 marca, 
po  cztery dniach burzliwych obrad Komisji. Otóż nie, Komisja 
będzie obradować przez miesiąc. (codziennie? co drugi dzień?) 
Burmistrz otrzyma proponowany podział nagród 31 marca... 
i już po dwóch miesiącach (!) rozważań, 31 maja ogłosi wyniki 
Konkursu. Oj, niespieszno nam. Inny dziwny zapis w regulaminie 
konkursu mówi, że nie mogą brać w nim udziału pracownicy 
zatrudniani przez organizatora a także członkowie ich rodzin, 
wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie. Dlaczego siostra 
pracownicy biblioteki nie może przysłać swojego projektu? Ani 
ojciec strażnika miejskiego? Ani córka pracownicy Muzeum? 
Że nie  wspomnę o Gazecie Ustrońskiej? Doprawdy nie wiem 
i żadnego logicznego wytłumaczenia nie znajduję. Strach brać 
udział w tym konkursie, bo skład Komisji Konkursowej jest, 
póki co, mocno utajniony i co robić, jeżeli się okaże, że jeden  
z członków Komisji jest moim zstępnym lub wstępnym? Zdyskwa-
lifikują mnie! Jednakże największe zdziwienie wzbudza sposób 
przyjmowania zgłoszeń do konkursu. W formularzu zgłoszenio-
wym należy podać szczegółowo swoje dane osobowe. Kuriozum.  
W cywilizowanym świecie standardem jest wysyłanie przesyłki w 
której znajduje się zaklejona koperta z projektem na płycie CD 
lub DVD. Koperta i płyta jest opatrzona hasłem (często jest to 
zestaw pięciu, sześciu cyfr i liter , jakieś 135BK8). Druga zakle-
jona koperta, opatrzona tym samym hasłem, zawiera formularz 
z danymi osobowymi autora. Jest ona otwierana dopiero po 
werdykcie jurorów! W ten prosty sposób zagwarantowana jest 
anonimowość autorów. Organizatorzy tego rodzaju konkursów 
chcą uniknąć sytuacji, gdy jeden z jurorów mówi: „Józek to 
jest fajny chłop, dajmy mu jakieś wyróżnienie“. Nie dotyczy 
to oczywiście ustrońskiej ( z pełnym uszanowaniem) Komisji.

Ja się nie czepiam, jestem mocno związany z moim rodzinnym 
miastem i przykro mi słuchać uszczypliwych uwag znajomych, 
że w Ustroniu znowu coś nawymyślali i przekombinowali. To 
nie jest konkurs dla klas I-III podstawówki, to jest konkurs do 
którego organizatorzy zapraszają grafików, projektantów, ar-
tystów plastyków, pracowników naukowych wyższych uczelni 
artystycznych i ma on charakter międzynarodowy.

     Zbigniew Niemiec

O ustosunkowanie się do powyższego listy poprosiliśmy od-
powiadającego za organizację konkursu Marka Landowskiego 
z Urzędu Miasta.

Szanowny Panie Zbigniewie, odpowiadając na Pana wąt-
pliwości dotyczące konkursu na logo Miasta Ustroń, pragnę 
Panu również podziękować za poświęcony czas, a przede 
wszystkim chęć zapoznania się z zasadami konkursu. Odnośnie 
terminów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu, to wynikają 
one z  konieczności dokładnej weryfikacji: praw autorskich do 
przesłanych projektów, ich unikalności, braku publikacji oraz 
możliwości wykorzystania zwycięskiego logo w procesach pro-
dukcyjnych. Biorąc pod uwagę wymienione zakresy weryfikacji, 
ilość zgłoszonych projektów, wymagania proceduralne i prawne 
oraz międzynarodowy zasięg konkursu, możemy zapewnić że 
przyjęte terminy nie są czasowo rozległe, a z pewnością będą 
wymagały intensywnej i czasochłonnej pracy komisji konkur-
sowej. Zapisy regulaminu dotyczące ograniczenia możliwości 
udziału w konkursie pracowników organizatora są powszechnie 
stosowane w takich przypadkach i wynikają nie tylko z dbałości 
o bezstronność, ale również z potencjalnych komplikacji praw-
nych. Skład komisji konkursowej jest jawny i został opublikowa-
ny w powszechnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Ustroń pod adresem http://www.ustron.bip.info.pl/plik.
php?id=33642 . Sposób przesyłania projektów przy pomocy 
sieci Internet - medium było nie było najpowszechniejszego  
w cywilizowanym świecie by użyć Pańskiego sformułowania, 
został przyjęty z czysto praktycznych założeń dotyczących kon-

kursu, a są nimi: globalna dostępność, ekonomiczność wysyłki, 
natychmiastowa i automatyczna publikacja projektów oraz 
możliwość gremialnej wypowiedzi na ich temat np. w mediach 
społecznościowych. Anonimowość zgłaszających projekty gwa-
rantuje dostępność tych danych tylko dla 2 osób zajmujących się 
stroną techniczną konkursu. Osoby te w codziennej pracy dyspo-
nują dostępem do daleko bardziej newralgicznych danych, a ich 
profesjonalizm i dyskrecja jest bezsprzeczna. Oczywiście osoby te 
nie są członkami komisji konkursowej. Panie Zbigniewie żyjemy  
w czasach, w których takie pojęcia jak kreatywność, atrak-
cyjność, pomysłowość, powszechna dostępność, efektywność, 
innowacyjność … wyznaczają jak nigdy dotąd granice między 
sukcesem a porażką, zyskiem a stratą, popularnością-rozpozna-
walnością a zapomnieniem. Świadomi tych granic konsekwentnie 
budujemy markę Miasta Ustroń, czego przykładem są zrealizo-
wane filmy „Jesień kocha Ustroń…” i „Zima kocha Ustroń…” 
dostępne na naszej stronie internetowej, facebook, youtube,  
a czego kontynuacją miedzy innymi jest konkurs na logo naszego 
miasta. Konkurs ma osiągnąć dwa główne cele, pierwszy co 
oczywiste to logo, które jeśli nas nie zachwyci to przynajmniej 
będzie trafnie, oryginalnie i atrakcyjnie przedstawiać piękno 
oraz charakter naszego miasta, drugi to promocja Ustronia, 
przyciągnięcie uwagi potencjalnych uczestników konkursu oraz 
mediów. Na dzień dzisiejszy informacje o konkursie znalazły 
się w kilkuset portalach branżowych, regionalnych, artystycz-
nych, wyższych uczelni. Pełną informację o naszym konkursie 
zamieściły również dwa główne polskie portale internetowe 
onet.pl i gazeta.pl. Zainteresowanie konkursem, które możemy 
śledzić na podstawie statystyk Google Analytics strony www.
logo.ustron.pl, to do 600 indywidualnych odwiedzin dziennie, 
a pytania o konkurs przychodzą między innymi z takich krajów 
jak Wietnam, Iran, Indie, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Wielka 
Brytania…  Konkurs nie jest skierowany tylko do przedstawicieli 
branży graficznej, artystycznej itp. nie jest to konkurs zamknięty 
do określonego środowiska zawodowego, to jest konkurs dla 
każdego, kto jest kreatywny i pomysłowy, kto chce jak Pan to 
ciekawie ujął „nawymyślać i przekombinować”. Oczywiście, że 
kompetentnie przygotowane projekty mają na starcie przewagę 
lecz nie wykluczamy, że projekt który szczególnie nas zachwyci, 
a jego twórca  bezsprzecznie wykaże prymat talentu nad rzemio-
słem, to swoją pomysłowością i celnością taki projekt uzyska 
przychylność komisji konkursowej i zostanie skierowany do 
profesjonalnego opracowania graficznego oraz Księgi Znaku. 
W przypadku dalszych Pana wątpliwości lub pytań oraz innych 
Osób zainteresowanych konkursem służymy wyjaśnieniami  
i radą pod adresem email: logo@ustron.pl.

        Z poważaniem
     Marek Landowski

LIST DO REDAKCJI

*  *  *

W niedzielę 6 grudnia ustroński rynek wypełnił się dziećmi, ale 
też ich opiekunami. Najpierw były gry i zabawy. Kto chciał, mógł 
uczestniczyć. Potem zaproszono Mikołaja, który zasiadł w saniach 
i rozdawał słodycze, ale też inne prezenty. Choć zabrakło śniegu, to 
słoneczna pogoda na pewno zachęcała do odwiedzenia tego dnia 
rynku, tym bardziej, że można było też skorzystać z oferty stoisk 
handlowych.                                                                   Fot. W. Suchta
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) psi przysmak, 4) czuły u drapieżcy, 
6) czerwieniej w polu, 8) płynie przez Bydgoszcz,  
9) czepia się, 10) stolica Niemiec, 11) port na Kiusiu, 
12) pantoflowa wiadomość, 13) miasto w Wietnamie, 
14) głos z chlewika, 15) atrybut rycerza, 16) legenda 
futbolu, 17) tańcowała z nitką, 18) rosyjska agencja pra-
sowa, 19) podobno założył Kraków, 20) pełen jabłek.
PIONOWO: kurak na odstrzał, 2) herb szlachecki, 
3) otwierana na pilota, 4) strażnik, 5) padlinożerca,  
6) hiszpańska pieśń liryczna, 7) artylerzysta, 11) roz-
paczy lub radości, 13) górski monolit.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 30 grudnia.

  Rozwiązanie Krzyżówki 47

LISTOPADOWA SŁOTA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Ewa Przybylska  z  Ustro-

nia, ul. Szpitalna. Książki otrzymuje: Józefa Heczko, ul. Reja. 
Zapraszamy do redakcji. 

Cezary Bielakowski, Piotr Nisztor – „Jan Kulczyk”
Biografia niedawno zmarłego biznesmena i filantropa - Jana 

Kulczyka. Najbogatszego Polaka. Pozostawił majątek wart 15 
mld złotych. Nawet najwięksi wrogowie z szacunkiem mówili  
o skali jego przedsięwzięć. Książka opowiada o drodze do boga-
ctwa i zdarzeniach, bez których nie osiągnąłby swojej pozycji. 
Polemizuje z krytyką i zarzutami, jakie towarzyszyły mu odkąd 
zaczął zarabiać duże pieniądze. 

Stephen King – „Bazar złych snów”
Najnowszy zbiór opowiadań mistrza grozy i horroru. Stephen 

King sprzedał swe książki w nakładzie przekraczającym 350 
milionów, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych pisarzy 
na świecie. W 2003 roku został odznaczony prestiżową nagrodą 
DCAL (Medal za wybitny wkład w literaturę amerykańską).

BIBLIOTEKA  POLECA:

49/2015/12/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

Do końca grudnia najwyższe rabaty, zaliczka już od 5%, wszystkie gwarancje
W Ustroniu TYLKO w Biurze Kropka kupisz wszystkie oferty!

Voucher wakacyjny pod choinkę - zaskocz najbliższych

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

2 grudnia już po raz drugi w tym roku, Komornik Sądowy wszedł 
na teren zakładu Posti w Gnieźnie, na podstawie uzyskanego przez 
Mokate postanowienia sądu o zabezpieczenie powództwa. Spór 
dotyczy naruszenia praw Mokate do herbaty Minutka. 

Posti wprowadziło w ubiegłym roku na rynek herbatę „Rodzin-
na”, której opakowanie, zdaniem Mokate, jest łudząco podobne 
do Minutki – jednego z liderów rynku herbat w Polsce. Po raz 
pierwszy zajęcie komornicze zostało dokonane w tej sprawie  
w styczniu bieżącego roku. Proces jest w toku a producenci Mi-
nutki twierdzą, że podobne do Minutki opakowanie Rodzinnej 
wprowadza w błąd konsumentów i przyniosło wielomilionowe 
straty firmie Mokate. Mokate będzie starało się teraz o zabloko-
wanie możliwości handlu Rodzinną również w sklepach.

MOKATE 
ZAJMUJE POSTI

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
• BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
• AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
• AGENCJA POCZTOWA
• BROKER LEASINGOWY
• BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602
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Przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenia komunikacyjne 
i majątkowe bez dodatkowych opłat i prowizji.

ZATRUDNI 

PANIE na stanowiskach montażowych
z okolic Ustronia, Skoczowa, Brennej, Dębowca
Miejsce pracy: Skoczów przy ulicy Góreckiej 32.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 
(umowa o pracę). 
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: 
karina@djmwtechnik.pl  lub drogą pocztową na adres:
ul. Kuźnicza 4c, 43-450 Ustroń, 

tel. kontaktowy: 606-941-203

Polska firma DJMW Technik Sp.zo.o.
49/2015/10/R

Wśród czytelników, którzy dostarczą do redakcji rozwiązania krzyżówki, oprócz nagrody pieniężnej, rozlosujemy Kalendarz 
Ustroński na 2016 rok oraz książeczkę „W kuchni Cieszyńskiej Krainy” z przepisami na cieszyńskie ciasteczka. 

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszo-

ny wykaz z dnia 02.12.2015 r. dotyczący nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu na okres do lat 
trzech, zabudowanych garażami nie związanymi trwale 
z gruntem, a stanowiących własność osób fizycznych 
oraz wykaz z dnia 02.12.2015 r. dotyczący nieruchomości 
przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.

49/2015/9/R
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Owocniki różnych gatunków grzybów mogą mieć przedziwne 
formy i kształty, a nie tylko stanowić kolejny wariant schematu 
typu „kapelusz na trzonku”. Są pośród nich takie, które mają kształt 
miseczki lub filiżanki, stąd wśród naszych grzybów znajdziemy 
rodzaje o jakże adekwatnych nazwach: czarka i czareczka, pucha-
rek i pucharnica, kubek i kubecznik. Kapelusze grzybów innych 
mogą przypominać z kolei niektóre elementy wyposażenia kuchni 
lub jadalni, jakie pewnie można znaleźć w każdym gospodarstwie 
domowym, w konsekwencji mamy więc grzyby noszące stosowne 
nazwy: kielisznica i kieliszkówka oraz lejkowiec, lejkowniczek 
i lejkówka. Od spodniej strony grzybowego kapelusza z reguły 
mamy blaszki lub rurki, ale czasem wyrastają tam „kolce” lub 

„zęby”, bądź cały owocnik przy-
pomina pokaźne nagromadzenie 
tychże „kolców” czy „sopli”. 
To podobieństwo z pewnością 
stanowiło inspirację dla takich 
nazw, jak soplówka, kolcownica, 
kolcówka, kolczak, kolczakówka, 
kolczatek, korkoząb, strzępko-
ząb, ząbczak, ząbkowiec, czy też 
zębiak. Jest kilka gatunków bocz-
niaków, których muszlowego lub 
łopatkowego kształtu kapelusze 
zdają się bokiem przyrastać do 
pnia drzewa. Zapewne komuś 
ich kształt skojarzył się także  
z ostrygami, co postanowił 
uwiecznić w nazwie gatunku 
boczniak ostrygowaty. Podczas 
leśnych spacerów uważny obser-
wator przyrody może dostrzec 
coś, co wygląda niczym grudka 
kisielu lub galaretki przylepiona 

do gałęzi lub kłody drzewa – to owocniki grzybów z rodzajów 
galaretnica, kisielec, trzęsak, galaretek i galaretówka. Ich prze-
ciwieństwem są grzyby o niezwykle twardym owocniku, który 
wydaje się być raczej fragmentem podłoża (drewno), niż odrębnym 
organizmem, a co świetnie oddają ich nazwy: drewniak oraz drew-
nowiec, ale już nazwa drewniczka wprowadza w błąd – jej owocniki 
przypominają cienką płachtę materiału pokrytą guzkami i zębami. 
Inne grzyby, chociaż noszą „twarde” nazwy – twardnica, twardnik, 
twardówka, twardziak, twardzioszek  – przy bliższym poznaniu 
okazują się mieć konsystencje typową dla większości grzybów 
kapeluszowych. Wodnichy i wilgotnice często mają stosownie 
wilgotne powierzchnie kapeluszy, a smoluchę możemy dotknąć bez 
obaw – ciemne krople pokrywające jej owocniki nie są lepką smołą. 
W nazwach niektórych grzybów przebrzmiewają dominujące barwy 
całych owocników lub tylko ich części: białek, białokrowiak, biało-
zasłonak, bielaczek (w tym rodzaju jest i gatunek zwany bielaczkiem 
czerwonawym), czarnobrzuszek, czarnorzęska i czernidłak (dojrzałe 
kapelusze czernidłaka pospolitego rozpadają się na gęstą, czarną 
maź, czyli czernidło służące niegdyś za atrament). Spora gromadka 
grzybów nosi „odzwierzęce” nazwy – gąska, gąsówka, gęślica, 
gołąbek, krowiak, jeleniak, lisówka i sarniak, jednak według mnie 
owocniki tych grzybów nijak żadnego zwierzęcia nie przypominają. 
Szybciej pewne podobieństwo można dostrzec w grzybach noszą-
cych nazwy utworzone od zwierzęcych (i ludzkich) organów, które 
owocniki te poniekąd przypominają, ot, choćby takie, jak ucho, 
uchownica, uchówka, uszaczek lub uszak. Stare dęby czasem potra-
fią pokazać mającym chrapkę na ich drewno drwalom „język”, kiedy 
u podstawy ich pni wyrastają cielistoróżowej barwy i stosownego 
kształtu owocniki ozorka dębowego (gatunek chroniony!). Wśród 
wspomnianych powyżej galaretowatej konsystencji trzęsaków jest 
również trzęsak mózgowaty, z owocnikiem dosłownie mózgowato 
pofałdowanym (na zdjęciu). Nazwa jeszcze innego gatunku – sro-
motnik bezwstydny – raczej odzwierciedla uczucia osób, które po 
raz pierwszy napotykają w lesie jego charakterystyczne owocniki, 
przypominające… to, co przypominają (na zdjęciu).

Zapachy grzybów również odnajdujemy w nazwach różnych 
gatunków. I tu rzecz niebywale ciekawa – w Polsce spotkać można 
mięsichówkę ogórkowooną, ale ten sam gatunek po drugiej stronie 
Olzy nosi nazwę cystidovka rybovonná! Mamy więc zagadkę: 
czym pachną owocniki tego gatunku w Polsce oraz w Czecha i czy 
pachną tak samo?                        Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda 

Zapewne prawie każdy z Czytelników Ustrońskiej codziennie 
posługuje się mniej lub bardziej literacką lub gwarową polszczy-
zną, czy to wypowiadając polskie słowa, pisząc je, słuchając, czy 
też czytając. Ale czy wiemy ile słów ojczystego języka zna każdy 
z nas, albo ile słów liczy polska mowa? Sprawa wcale nie jest 
łatwa do jednoznacznego ustalenia. Pół biedy, jeśli rzecz dotyczy 
tak zwanego przeciętnego Polaka, który ponoć zna i posługuje się 
(w wypowiedziach słownych lub pisemnych) mniej więcej kilku-
nastoma tysiącami polskimi słowami, a jeszcze jakieś 30 tysięcy 
polskich słów zna biernie, czyli rozumie co się do niego mówi lub 
pisze, choć sam tych słów raczej nie używa. W zasadzie wszyscy 
Polacy posługują się wspólną odmianą języka polskiego, która obej-
muje – według różnych szacun-
ków – od 6 tysięcy do 10 tysięcy 
słów. Ale każdy dysponuje jeszcze 
swoim własny zasobem słów, któ-
rego bogactwo zależy zarówno 
od możliwości intelektualnych  
i twórczych danej osoby, regio-
nu w jakim się ktoś wychował 
(gwara, regionalizmy), wykształ-
cenia i wykonywanego zawodu 
(słownictwo specjalistyczne), jak 
i środowiska w jakim się obraca. 
Jeśli wierzyć naukowcom, wy-
starcza znajomość zaledwie 1 200 
najczęściej używanych w naszym 
języku słów, aby swobodnie doga-
dać się w codziennych sprawach z 
kimś innym mówiącym po polsku! 
Odpowiedź na pytanie ile słów  
w ogóle liczy sobie język ojczysty 
jest zadaniem karkołomnym. Rada 
Języka Polskiego na swojej stronie 
internetowej stwierdza, że jakakolwiek – nawet przybliżona – odpo-
wiedź na pytanie o liczbę słów w polszczyźnie nie jest możliwa. Nasz 
język jest czymś niebywale żywym, prawie nieustannie wzbogacają 
go zapożyczenia z innych języków, a na dodatek cechą ojczystej 
mowy jest ogromna możliwość tworzenia nowych słów, choćby 
poprzez zdrobnienia lub dodanie jakiegoś przedrostka.

Skąd ten przydługi wstęp, na pozór zupełnie z przyrodniczą te-
matyką cyklu „Bliżej natury” nie związany? Przez ostatnie mniej 
więcej dwa i pół roku miałem okazję (wraz z trzema świetnymi 
przyrodnikami – Piotrem Chachułą, Markiem Fiedorem i Ry-
szardem Rutkowskim) intensywnie penetrować cieszyńskie lasy, 
laski, łąki, pastwiska i inne tego typu „zakamarki” w poszukiwaniu 
grzybów. Znalazło się ich w stolicy cieszyńskiego powiatu całkiem 
sporo, bowiem ponad 400 gatunków. A wraz z zagłębianiem się 
w różnorodny i przebogaty grzybowy świat kształtów, barw, za-
pachów i smaków, poznawałem równie niezwykły i przedziwny 
świat polskich nazw różnych gatunków (a właściwie rodzajów) 
grzybów, które są doskonałym przykładem plastyczności i moż-
liwości słowotwórczych naszego rodzimego języka. Być może co 
bardziej uważni i „pamiętliwi” Czytelnicy naszej ustrońskiej Gazety 
przypominają sobie, że prawie równo przed dwoma laty na tychże 
łamach podawałem przykłady wielu grzybowych nazw. Dziś jestem 
nieco mądrzejszy o długie miesiące obcowania z przedstawicielami 
tego królestwa istot żywych, co tylko spotęgowało fascynację grzy-
bami i ich nazwami. Tym bardziej, że co innego czytać i oglądać 
grzyby na kartach książkowych przewodników i albumów lub na 
różnych stronach internetowych, a co innego zobaczyć je na własne 
oczy, dotknąć, powąchać… 

Pewnie każdy intuicyjnie potrafi wyjaśnić, skąd wzięły się nazwy 
takich rodzajów grzybów, jak borowiki, muchomory czy mleczaje, 
gdyż nazwy te wprost pochodzą odpowiednio od siedlisk, w któ-
rych można je znaleźć (bory i lasy), niegdysiejszych przekonań  
o skutecznym much uśmiercaniu (morzeniu), bądź „krwawieniu” 
uszkodzonych owocników mlecznym sokiem. Intuicja może jednak 
zawieść przy pieczarce, gdyż nie w pieczarach grzyby tego rodzaju 
rosną, ale nazwa ta nawiązuje najprawdopodobniej do podstawowe-
go dawniej sposobu przyrządzania owocników, czyli ich pieczeniu. 
Polskie grzybowe nazewnictwo rodzajowe i gatunkowe stanowi 
świetny przykład, że język polski pozwala popuścić wodze fantazji 
i dać upust inwencji mykologom, pragnącym zapisać się w historii 
nauki o grzybach jako „ojcowi chrzestni” jakiegoś gatunku.

O grzybach raz jeszcze…
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Trening.                                                                                                                  Fot. W. Suchta

TRAMPKARZE
Grają w III lidze wojewódzkiej tzw. 

skoczowskiej. Jeżdżą na mecze razem  
z juniorami. Odległe miejsce bierze się stad, 
że w roczniku 2001 mamy mało zawodni-
ków, reszta to chłopcy z rocznika 2002.  
W sumie jest to 19 zawodników trenowa-
nych przez trenera Krystiana Szleszyńskie-
go.  Gra się na dużym boisku i ogromne 
znaczenie mają warunki fizyczne. Rywale 
nas przerastali o głowę. Często przychodzi 
zmierzyć się z przeciwnikami z sąsiednich 
klubów, którzy wyraźnie przewyższają nas 
warunkami fizycznymi. Rok różnicy, to  
w tym wieku bardzo dużo, stąd zauważalne 
dysproporcje. Grupa dobrze funkcjonuje, 
trenuje i liczymy na dobre wyniki. Runda 
pokazała jednak, że w chłopkach z rocznika 
2001 drzemie duży potencjał. Występując 
w komplecie rozstrzygają spotkania na 
swoją korzyść. Grupa trenuje trzy razy  
w tygodniu. Pracujemy systematycznie, by 
osiągać coraz lepsze wyniki. Dla trampka-
rzy następną grupą wiekową są juniorzy,  
a to już dla nich szkoła życia, bo rywaliza-
cja toczy się w czterech rocznikach.

LICZNE  ZESPOŁY

1 Racibórz 14 36 75:12

2 Bielsko-Biała 14 36 125:13

3 Jastrzębie 14 29 106:21

4 Pszczyna 14 25 54:30

5 KS Kuźnia 14 21 41:42

6 Żory 14 9 21:92

7 Cieszyn 14 4 24:143

8 Czechowice-Dzi 14 4 16:109

 

1 Simoradz 11 24 27:11 
2 Wisła 11 22 36:13 
3 Istebna11 20 31:17  
5 Pielgrzymowice 11 17 31:27 
4 Goleszów 11 17 28:24 
6 Brenna 11 15 24:26 
7 Kończyce Małe 11 15 21:25 
8 Chybie 11 15 22:29 
9 Strumień 11 12 17:17 
10 KS Kuźnia 11 12 20:17 
11 Pogwizdów 11 10 25:30 
12 Zebrzydowice 11 3 9:55 

 

1 Chybie 11 27 57:12 
2 Brenna 11 26 34:7 
3 Goleszów 11 22 35:9 
4 Wisła 11 22 30:13 
5 Pogwizdów 11 19 30:25 
6 Zebrzydowice 11 18 24:27 
7 Pielgrzymowice 11 17 27:24 
8 Simoradz 11 17 27:21 
9  Istebna 11 9 19:36 
10 KS Kuźnia  11 9 21:37 
11 Kończyce Małe 11 4 14:68 

– Nowe boczne boisko pomoże nam rozwiązać wiele problemów natury organi-
zacyjnej. Będziemy mogli przeprowadzać treningi w wygodnych dla nas porach 
– mówi trener Kuźni Ustroń Mateusz Żebrowski prowadzący pierwszą drużynę  
i będący koordynatorem grup młodszych. Poniżej trener M. Żebrowski przedstawia 
poszczególne kategorie wiekowe w Kuźni Ustroń.

NAJMŁODSI
29 dzieci z roczników 2009 i 2010 

uczestniczy w akademii skrzata. Jako 
klub dążymy do tego, by bawić się w grę 
w piłkę z najmłodszymi grupami. Coraz 
więcej klubów dostrzega sens szkolenia 
od najmłodszych lat i stąd można się 
spotykać z drużynami z innych klubów  
w ramach meczów towarzyskich i turnie-
jów. Dzieci najbardziej cieszy rywalizacja. 
Nasi najmłodsi z grupy naborowej, czyli 
21 chłopców z roczników 2007 i 2008, 
zagrali ostatnio w turnieju mikołajkowym 
w Istebnej. 

Dla 34 chłopców z drużyny żaków 
urodzonych w latach 2005-2006 zajęcia 
odbywają się trzy razy w tygodniu, dwa 
treningi typowo szkoleniowe, a trzecia 
jednostka treningowa to starty w turnie-
jach organizowanych przez podokręg 
skoczowski wiosną i jesienią. Gra się 8-10 
turniejów, więc cykl się rozrasta. Wystę-
puje 16 klubów, turnieje rozgrywa się  
w podgrupach po cztery drużyny, czyli trzy 
mecze. Z racji tego że dzieci mamy sporo, 
zdecydowaliśmy, ze nie gramy o miejsce, 
a wszyscy zawodnicy powinni spróbować 
gry stąd duża rotacja. W ostatnich latach 
zajmowaliśmy miejsca w pierwszej trój-
ce, teraz znaleźliśmy się poza podium na 
piątym miejscu. Żacy to najmłodsza grupa 
uczestnicząca w rozgrywkach. 

Zajęcia prowadza dwaj trenerzy: Da-
mian Madzia i Krystian Szleszyński.

MŁODZICY
Grupa liczy 36 chłopców z roczników 2003  

i 2004, zawodników prowadzonych przez 
trenerów D. Madzię i Adriana Sikorę. To 
nasza sztandarowa grupa trenująca trzy 
razy w tygodniu i rozgrywająca mecze 
mistrzowskie w II lidze śląskiej. Przed 
tym sezonem wywalczyliśmy awans do 
tej ligi i zajęliśmy piąte miejsce. To było 
nowe wyzwanie, aczkolwiek mogło być 
lepiej. Nasi chłopcy przegrali 1:0 z liderem  
z Raciborza. Moim zdaniem chłopcy nie 
utożsamiali nazwy klubu, więc nie gra-
li bojaźliwie. Inaczej było z Rekordem  
i Jastrzębiem, z którymi przegraliśmy wy-
soko. Tu nazwa przeciwnika paraliżowała. 
Tymczasem te kluby z Raciborzem prze-
grywały wynikami dwucyfrowymi. Widać 
jak ważna jest psychika już w najmłod-
szych latach. Staramy się to chłopcom 
uświadamiać, choć nie zawsze się to udaje. 
Sukcesem natomiast było zwycięstwo  
z Jastrzębiem w meczu rewanżowym. Do-
datkowa trudność, to gra w Bielsku-Białej 
i Jastrzebiu na sztucznej trawie, do czego 
chłopcy nie byli przyzwyczajeni.

JUNIORZY
Jako że trenuję juniorów, a zajęli 10 

miejsce, czuję spory niedosyt. Trenuje 21 
zawodników. Naszą największą bolącz-
ką było to, że nie potrafiliśmy odnieść 
zwycięstwa w meczach wyjazdowych.  
W meczach na własnym boisku regularnie 
punktowaliśmy. W pamięci szczególnie 
utkwiła mi przegrane w ostatniej minucie 
z Istebną oraz przegrana z Kończycami 
Małymi, gdzie do przerwy prowadzili-
śmy 0:2, a zakończyło się 3:2. Gdybyśmy  
w tych dwóch meczach zdobyli punk-
ty, bylibyśmy wyżej w tabeli. Różni-
ce punktowe są niewielkie, więc zwy-
cięstwo winduje drużynę. Juniorzy są 
bezpośrednim zapleczem drużyny se-
niorów i patrzę na zawodników przy-
szłościowo, z kogo będę mógł skorzystać  
w drużynie seniorów, a przepisy mówią 
o grze młodzieżowców i trzeba mieć 
ich 4-5 w kadrze. W drużynie juniorów  
w najstarszym roczniku jest 9 zawod-
ników, z czego pięciu może podjąć już 
rywalizację o miejsce wśród seniorów.

Notował: (ws)
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Z rozmowy z Janem Stoszkiem, prezesem PSS „Społem”: W ostat-
nich latach majątek się dość znacznie uszczuplił. Czy to, co zostało, 
jest w stanie na siebie zarobić? W tej chwili tak. Od dwóch lat mamy 
zyski. PSS dominował w ustrońskim handlu. Kłopoty pojawiły się, gdy 
zaczęła się konkurencja. W zasadzie była to wyłączność na handel. 
Zresztą spółdzielnia posiadała placówki od Kubalonki po Cieszyn. 
Konkurencja powstała, a największe sklepy to Spar, Hermes i Albert. 
Hermes otwiera kolejne sklepy w Ustroniu, a to też PSS ze Skoczowa. 
Kiedyś spółdzielnie w Ustroniu i Skoczowie były połączone. W 1978 
roku Skoczów odłączył się od Ustronia i pozostaje samodzielną jed-
nostką. Teraz jest trochę ekspansji na nasz teren. Nie wiem, jak to się 
stało, że konkurentem jest inna spółdzielnia. (...) Z tego co słyszałem 
sporo z majątku PSS zostało sprzedane. Czy to był błąd? Oczywiście 
majątek został sprzedany i przejedzony. Tak to trzeba powiedzieć. 

O podatkach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec: Podatek od posia-
dania psów – w skali budżetu miasta jest to 17.000 zł i chyba wszyscy 
doszliśmy do wniosku, że nie jest to podatek, który trzeba w sposób 
pogłębiony analizować. Podatek od posiadania psów narzucony jest 
ustawowo i rada miasta nie ma możliwości nie uchwalania tego podat-
ku. To nie jest tez tak, że z tego podatku pokrywamy koszty związane 
z utrzymaniem psów. Dlatego podatek ten pozostawiamy od kilku lat 
na tej samej wysokości. 

Pacjenci poradni chorób płuc i gruźlicy, która mieści się w przychod-
ni przy ul. A. Mickiewicza są oburzeni i bardzo zmartwieni informacją 
o likwidacji poradni. Korzystają z niej mieszkańcy Ustronia, ale rów-
nież całej Wisły i Trójwsi oraz innych okolicznych miejscowości. Od 
nowego roku, a właściwie już przed świętami do pulmonologa będą się 
musieli wybrać do Cieszyna. Pacjenci napisali list do dyrekcji Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. (...) Pod listem widnieje 45 podpisów 
pacjentów przychodni, choć był wyłożony tylko dwa dni. 

Kuźnia jesienną rundę rozpoczynała z podgrzaną atmosferą w klu-
bie. Nastąpiła zmiana zarządu, po czym zrezygnował grający trener 
Grzegorz Wisełka. – Po zmianach władzy w klubie, na pierwszy mecz 
pucharowy pojechaliśmy do Kisielowa w dziewiątkę. Wstyd mi było 
zaprezentować drużynę klasy okręgowej w dziewięcioosobowym skła-
dzie na oficjalnym spotkaniu, bo był to mecz pucharowy – mówi trener 
Kuźni Zbigniew Janiszewski. – (...) Teraz, gdy zarządowi się udało to 
wszystko poskładać, należy zastanowić się, co dalej, (...) a nie ma co 
ukrywać, że niektórzy chcą zmienić barwy klubowe. Jeżeli powstanie 
zespół, to nie mówimy o zdobyciu mistrzostwa, tak jak trzy lata temu, 
ale grajmy. Nie mówimy o czwartej lidze, bo klubu praktycznie nie 
stać na ligę okręgową.                                                     Wybrała: (mn)

11 XII  12.00   Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Naj- 
          piękniejszy łańcuch choinkowy”, MDK „Praża- 
          kówka”
12 XII  9.00    Jesienne Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
14 XII 10.00   Wigilijka Kuźników, Muzeum Ustrońskie
16 XII 18.00   „Koncert Zimowy Artystów Piwnicy Pod Bara- 
          nami – Gloria na Boże Narodzenie”, MDK „Pra- 
          żakówka”
19 XII 16.00   Jarmark Bożonarodzeniowy, rynek
20 XII 16.00   Jarmark Bożonarodzeniowy, rynek

www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
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, promowe. 
Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek 3, tel. 
(33) 444-60-40.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 854-
33-34.

Sprzedaż choinek sosna, jodła, świerk. 
Ustroń ul. Polańska32 (33)854-33-02, 
607-835-473. 

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

Deweloper sprzeda mieszkanie w 
Ustroniu tel. 515-286-714.

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Autoholowanie- Pomoc drogowa 
tel.515-409-571.

Sprzedaż ryb świątecznych; karp, 
jesiotr, szczupak, amur, lin, sandacz 
i inne. Ryby żywe patroszone, filety. 
Od 15.12 Ustroń Nierodzim ul. 
Żwirowa 4a. tel. (33)857-98-61, kom. 
509-940-503.

Sprzedam betoniarkę 150l z sil-
nikiem 380V, cena 500zł. (33) 
854-44-57.

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

W końcu gdzieś znajdę...                                             Fot. W. Suchta

 10.12     Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
11-12.12  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
13-14.12  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
15-16.12  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.12  Na Zawodziu   ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

*  *  *

dziesięć lat temu

LEKARZ   MAREK  WIECHA 
PRYWATNE WIZYTY DOMOWE 

TEL. 503-169-369

49/2015/13/R

*  *  *
KOMPUTERY 

SERWIS     tel. 663-608-887
Ustroń, ul. Daszyńskiego 11, obok kościoła (1 piętro)

49/2015/14/R

...dzieci.                                                                         Fot. W. Suchta
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Babskie gadanie

FELIETON

1. Przed zbliżającymi się świętami garść 
refleksji o roli osób duchownych, bowiem 
– czy tego chcemy, czy tego nie chcemy – 
duchowni różnych wyznań występują jako 
osoby znaczące w życiu indywidualnym  
i w życiu społecznym. Ich posługa duszpa-
sterska i ich dokonania (jak też ich słabości  
i przewinienia) mają dużą nośność społecz-
ną również we współczesnym, światopo-
glądowo zróżnicowanym społeczeństwie 
pluralistycznym. Kontekst pluralistycznej 
kultury, w której występuje wielość od-
miennych przekonań i postaw, wyostrza 
pytania o funkcje osób duchownych oraz 
o zakres i styl działalności duszpasterskiej. 

2. Do podjęcia refleksji o roli osób du-
chownych i ich działalności duszpasterskiej 
jest obecnie szczególna i ekumeniczna oka-
zja, bowiem dwóch duchownych, którzy 
przez wiele lat związani byli swą działal-
nością duszpasterską z Ustroniem spotkało 
się w ostatnim czasie – o czym informowała 
też „Gazeta Ustrońska” – z wyróżnieniami 
i nominacjami. Ksiądz Alojzy Wencepel 
(ur. 16 I 1945 r. w Łaziskach Dolnych,  
z pochodzenia tyszanin), który od 1975 r. 
był wikariuszem w Ustroniu, a następnie – 
od 1983 r. – wieloletnim proboszczem pa-
rafii w Ustroniu-Polanie, znany społecznik 
(m.in. organizował pomoc dla powodzian), 
podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie 11 XI 2015 r. 

został Laureatem Srebrnej Cieszynianki 
2015; nadmienić należy, że wcześniej 
uhonorowano go tytułem Społecznika Roku 
Fundacji Wisławy Szymborskiej (1998),  
dyplomem Za Zasługi dla Miasta Ustronia 
(1999), tytułem Proboszcza III Tysiąclecia 
Katolickiej Agencji Informacyjnej (2001), 
Złotym Krzyżem Zasługi nadany przez 
Prezydenta RP (2007) i  nagrodę specjalną 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2009). 
Ksiądz dr Adrian Korczago (ur. 9 IV 1964 
r. w Zabrzu), który był wikariuszem i pro-
boszczem pomocniczym parafii w Ustroniu 
(a także kapelanem szpitalnym w Szpitalu 
Uzdrowiskowym i Reumatologicznym), 
ostatnimi czasy proboszcz w sąsiednim Go-
leszowie, a jest on również cieszącym się 
poważaniem wykładowcą akademickim, 
został wybrany 21 XI 2015 r. przez synod 
diecezjalny biskupem diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

3. Pluralizm światopoglądowy stanowi 
jedną z istotnych cech współczesnej kul-
tury i mentalności, a nabiera szczególnego 
znaczenia w kontekście funkcjonowania 
religii i wyznawania wiary religijnej oraz 
funkcji osób duchownych i ich działalności 
duszpasterskiej. 

3.1. W socjologicznym rozpoznaniu ks. 
Janusza Mariańskiego, profesora socjologii 
religii, pluralizm i sekularyzacja dotykają  
w głównej mierze tych sfer religii, które 
wiążą się ze sferą aktywności duszpaster-
skiej: „W społeczeństwach pluralistycznych 
dość często mówi się o kryzysie Kościoła, 
od którego nie oczekuje się wyraźnych 
wskazań moralnych, lecz raczej duchowego 
wsparcia i pomocy. Kryzys Kościoła doty-
czy przede wszystkim instytucjonalnego 
posłuszeństwa i jest przejawem szerszego 
procesu regresu zorganizowanej religii  

w łonie chrześcijaństwa. Sekularyzacja jako 
proces wyobcowania się ludzi wierzących 
spod wpływów religii trwa. Kościół jest lub 
staje się instytucją czy wspólnotą religijną, 
która nie wypełnia istotnych funkcji religii, 
tj. nie kształtuje życia codziennego swoich 
wyznawców”. Jeśli „kryzys Kościoła do-
tyczy przede wszystkim instytucjonalnego 
posłuszeństwa i jest przejawem szerszego 
procesu regresu zorganizowanej religii 
w łonie chrześcijaństwa”, to kryzys ten 
dotyczy w dużej mierze roli duszpasterza, 
religijnej posługi i władzy pasterskiej, 
gdyż u jej podstaw zakładano określone 
formy instytucjonalnego – także publicz-
nie okazywanego – posłuszeństwa wobec 
duszpasterza. 

3.2. Gdy z punktu widzenia teologii  
i interesów religii rozpatruje się  obecność 
religii i trudności duszpasterstwa w społe-
czeństwie pluralistycznym, to częstokroć 
występuje retoryczna (rzec można „kazno-
dziejska”) tendencja do przerysowywania 
niepożądanych cech pluralizmu i sekulary-
zacji jako zagrożeń, które swym oddziały-
waniem wyraźnie osłabiają wiarę religijną 
w jej tradycyjnej postaci i wręcz zdają 
się niweczyć respektowanie „pasterskiej 
władzy” przez sporą liczbę wierzących, 
przynajmniej jeśli idzie o dotychczasowy 
model sprawowania władzy (posługi) reli-
gijnej. Jednak obraz pluralizmu ukazywany 
wyłącznie w krzywym zwierciadle religij-
nej krytyki, wcale nie okazuje się pomocny  
w rzetelnym rozpoznaniu walorów i słabo-
ści współczesnej kultury. 

4. Gratulując obu duchownym wyróż-
nień i nominacji, zachęcam do wspól-
nej i wieloaspektowej refleksji nad sy-
tuacją religii i duszpasterstwa w plura-
listycznym świecie. Marek Rembierz 

W kręgu filozoficznej 
refleksji (215)

FELIETON

Oszczędne święta
Strasznie jestem podatna na tak zwany 

„pijar” firm, czyli PR, czyli public rela-
tions, czyli z ang. relacje publiczne, kon-
takty z otoczeniem. Jak PR jest pozytywny, 
to lubię firmę i wybieram jej produkty  
i usługi. Duży wpływ na moje wybory ma 
też reklama, jak jest dowcipna, albo wyjąt-
kowo ładna, albo ma świetną muzykę, to 
mnie kupili. Wprawdzie nie stać mnie, ale 
w tym momencie ze wszystkich samocho-
dów na świecie, kupiłabym Renault Kad-
jar, bo zachwyciłam się piosenką z rekla-
my pt.: „My Silver Lining” zespołu First 
Aid Kit. Utwór ten znalazłam na stronie 
internetowej wprost stworzonej dla mnie. 
Wchodzimy na www.muzykazreklam.pl 
i znajdujemy tytuły oraz wykonawców 
utworów pojawiających się w reklamach. 

Z powodów czysto emocjonalnych  
i estetycznych lubię Plusa, a nie T-Mo-
bile (nie wiem, czy to się nie zmieni, bo 
Tomasz Kot jest genialny), Coca-Colę,  
a nie Pepsi, Canal+, a nie Cyfrowy Polsat, 
Wedel, a nie Milkę i przede wszystkim 
ING Bank Śląski. 

Wiele osób z niedowierzaniem przyjmu-
je informację, że od samego początku mam 
to samo konto właśnie w ING. Nie dają 
mi zwrotu za paliwo, za zakupy, nie płacą 
za wydawanie pieniędzy, ale konto jest za 
zero i do tej pory wszystkie bankomaty za 
darmo. Niedawno dostałam maila, że już 
nie wszystkie, co mnie bardzo zmartwiło, 
bo nie mam w zwyczaju planować do-
kładnie, kiedy i gdzie wypłacę pieniądze. 
Chyba jednak zostanę przy swoim banku, 
bo uwielbiam Marka Kondrata. Ale nie 
tylko o niego chodzi (ta historia z córką 
Turnaua jest co najmniej dziwna). Jak 
słucham tekstów ich reklam, to mam wra-
żenie, że bardzo o mnie dbają i tak bardzo 
by chcieli, żebym nauczyła się planować 
wydatki, a przede wszystkim oszczędzać. 
„Tato, a dlaczego wujcio chodzi ciągle 
w tym białym swetrze z reniferem, który 
dostał od babci Marylki? Bo babcia wzięła 
na siebie kurs pilotażu wujcia, a wujcio 
wziął na siebie sweterek babci. A ty też 
taki dostałeś i nie nosisz. Bo nie muszę.” 
I w tym momencie Kondrat mówi: „No 
właśnie, kto oszczędza, tego stać na nie-
zależność!”. 

No właśnie, kogo będzie stać na nieza-
leżność po świętach!? Te same reklamy, 
które bawią, potrafią wciągnąć w czarną 
dziurę zakupów. Dostajemy małpiego ro-
zumu, tracimy kontrolę nad swoją kartą, 
tylko kupujemy, kupujemy, kupujemy...  

A jeszcze serweteczkę, a jeszcze świe-
czuszkę, a jeszcze pięć rodzajów cia-
steczek i sześć gatunków rybki. Nasi 
domownicy na sto procent nie zauważą tej 
jeszcze jednej odrobinki luksusu, a mało 
prawdopodobne, że dostrzegą ją ciotki, 
teściowie czy znajomi, którzy nas odwie-
dzą. Przystrajamy dom, przygotowujemy 
dania według własnego wyobrażenia ide-
alnych świąt. Niestety, to wyobrażenie 
tworzy się na podstawie tego, co oglądamy 
w gazetach, w telewizji, na reklamach. 
A to jest świat nierealny! Nieosiągalny! 
Niemożliwy do skopiowania! Wykreowa-
ny przez tłum specjalistów od tworzenia 
sztucznej rzeczywistości. Więc lepiej 
siąść wygodnie w fotelu i adin, dwa, tri.. 
wizualizujemy sobie nowe wyobrażenie – 
naszą choinkę, nasz stół, nasze dekoracje, 
oryginalne, nie przesadzone i takie, na 
które nas stać. 

Na przykład na nową choinkę na rynku 
nas stać. Niektórzy mieszkańcy bardzo 
się oburzali niepotrzebnymi wydatkami  
i na pewno mają rację, że można by za te 
pieniądze kupić inne rzeczy. Jednak, czy 
przed świętami kupujemy nowe buty, bo 
stare są zniszczone? Zresztą, jak już to 
kontrowersyjne drzewko stanęło, to słyszę 
same ochy i achy. Ludzie są po prostu za-
chwyceni. Mnie się podobała nowoczesna 
choinka i jestem bardzo ciekawa, gdzie 
stanie.                                 Janka Krzok
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*  *  *

Radość z wygranej.                                                                                                  Fot. W. Suchta

GRAJĄ  O  AWANS
W ostatnich meczach siatkarki TRS 

„Siła” Ustroń odniosły zwycięstwa  
w meczach wyjazdowych. Kadetki wygra-
ły w Jastrzębiu z tamtejszym Jastrzębskim 
Klubem SMS 0:3 (16, 19, 8), natomiast 
juniorki też na wyjeździe wygrały z MKS 
Żywiec 0:3 (13, 11, 21). Teraz decydująca 
faza rozgrywek i walka o znalezienie się  
w pierwszej trójce w grupie, co daje awans 
do górnej połówki dalszych rozgrywek. 
Obie drużyny mają na to realne szanse 
i prawdopodobnie dla obu zespołów de-

cydujące będą spotkania z sąsiadującymi 
w tabeli – dla kadetek mecz z GS UKS 
Krzanowice, dla juniorek z Jastrzębskim 
Klubem SMS, z którym ostatnio kadetki 
tak gładko wygrały.

Podsumowując ostatnie mecze trener 
siatkarek TRS „Siła” Zbigniew Gruszczyk 
powiedział: - To były bardzo ważne me-
cze, przesuwamy się do czołówki. Mam 
nadzieję w kategorii kadetek i juniorek 
wejść do pierwszej trójki. Trwa dobra 
passa. Kadetki chyba mają trochę prostsze 

zadanie, natomiast juniorki będą walczyć 
w każdym meczu o wszystko. Satysfak-
cjonuje to, że dziewczyny grają coraz 
lepiej. Widać wyraźną zmianę na lepsze 
od początku sezonu. W drużynie juniorek 
dodatkowo mogą się ogrywać młodsze 
zawodniczki i to świetna sprawa. Ważne, 
że nie ma żadnych animozji, dziewczy-
ny znają swoje miejsce. Oczywiście są 
drobne kontuzje, choroby, ale mam na 
tyle szeroki skład, że to nie ma większego 
znaczenia dla zespołu. Poza tym świetne 
nastawienie psychiczne. Na mecze jeżdżą 
z nami kibice, rodzice, więc zamawiam na 
przewóz nie busa, tylko autobus. Panuje 
znakomita atmosfera tak wokół drużyny 
kadetek, jak i juniorek.                       (ws)

DOBRA  OBRONA
Juniorzy grali w Rudzie Śląskiej i było 

sporo obaw przed tym meczem. W pierw-
szej rundzie w Ustroniu mecz był bardzo 
wyrównany i dopiero w końcówce wygra-
ny przez nasz zespół. W Rudzie Śląskiej 
nasi zagrali wiele lepiej, prowadzili od 
początku, a po 40 minutach wygrywali 
12:24 i było po meczu.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasach zdobyte bramki): Kamil 
Kopieczek – Michał Jopek (10), Krzysztof 
Bielesz (2), Marek Cholewa (7), Dawid 
Jenkner (1), Mateusz Turoń (6), Adrian 
Miśkiewicz (3), Szymon Gogółka (4), 
Arkadiusz Czapek, Krzysztof Kotela.

Po meczu trener MKS Ustroń Piotr 
Bejnar powiedział: - Po dwóch kiepskich 
meczach wyjazdowych zakończonych 
naszymi porażkami, szczególnie boli 
ta w Zawierciu, pojechaliśmy na mecz  
z Grunwaldem, który bardzo chciał się zre-
wanżować. Tymczasem zagraliśmy bardzo 
dobry mecz, jeden z lepszych w tej run-

dzie. Od początek widać było mobilizację, 
ambicję i walkę. Bardzo dobrze graliśmy 
w obronie, w pierwszej połowie Kamil 
Kopieczek bronił ze skutecznością 65%. 
Zawodziła jednak skuteczność. Ostatnie 
20 minut to lekkie rozluźnienie. Z tego 
meczu jestem zadowolony, bo w końcu 
zagraliśmy na miarę swoich możliwości. 
Mamy trochę problemów zdrowotnych, 
stąd w Rudzie Ślaskiej tylko dziesięciu 
zawodników.

Chłopcy MKS Ustroń pokonali na wy-
jeździe SPR Pogoń 1945 II Zabrze 22:27 
(10:11).

- Kolejny udany mecz - mówi trener  
P. Bejnar. - Zakończyliśmy pierwszą rundę 
i gdyby przed rozgrywkami ktoś powie-
dział, że wygramy cztery mecze na osiem 
i będziemy w środku tabeli, brałbym to 
w ciemno. Jesteśmy z Adamem Dedą, bo 
razem prowadzimy tą grupę, bardzo zado-
woleni. W zasadzie nie trenując wygrali 

mecze i robią cały czas postępy. Warto  
w nich inwestować. Zwycięstwo zasłużone.

Chłopcy MKS Ustron grali w składzie 
(w nawiasach zdobyte bramki): Dawid 
Oliwka – Jakub Bujok (7),  Aleksander 
Bejnar (5), Piotr Makula (10), Patryk 
Siekierka (2), Dawid Miklusiak (2), Piotr 
Gawlas (1), Łukasz Szczęsny, Ignacy 
Jaworski, Aleksander Kowalczuk, Łukasz 
Machnowski, Jakub Dziwisz, Jakub Da-
rowski, Maksymilian Chłopecki, Jakub 
Serwotka.                                          (ws)

SPR Grunwald Ruda Śląska - MKS Ustroń 23:33 (9:16)

1. Piekary Śląskie 12 22 479:260

2 MKS Ustroń 11 17 345:225
3 Mysłowice 11 15 327:237

4 Zawiercie 10 12 312:254

5 Zabrze 10 10 280:265

6 Chorzów 10 9 269:251

7 Ruda Śląska 12 7 314:336

8 II Piekary Śląskie 11 6 286:338

9 Sosnowiec 11 0 112:558

 

JUNIORZY

1. MKS „Zorza” Wodzisław Śl. 9 25  
2 TS Stal Śrubiarnia Żywiec  7 20  
3 TRS Siła Ustroń   8 14  
4 GS UKS Krzanowice   8 13  
5 Jastrzębski Klub SMS   9 9  
6 KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie  9 6  
7 UKS Metalik Radziechowy  8 0
   

 
 

KADETKI

JUNIORKI
1. BKS Aluprof Bielsko-Biała  8 23  
2 TS STAL Śrubiarnia   9 18  
3 Jastrzębski Klub SMS   9 17  
4 TRS Siła Ustroń   8 14  
5 UKS Jedynka Rybnik   9 14  
6 VC Victoria-MOSiR Cieszyn  8 4  
7 MKS Żywiec   9 0  
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 Świąteczne 
 ciasteczko z płomykiem
 Agnieszka Gabzdyl

  Ciasto: 
  30 dkg mąki, 
  15 dkg cukru, 
  18 dkg masła, 
  7 dkg orzechów mielonych, 
  1 jajko całe, 
  1 żółtko, 
  1 łyżka kakao

 Wszystko zagnieść i upiec niewielkie rułeczki na foremkach. 
 Napełnić kremem krówkowym. 
 Przyozdobić białą czekoladą i migdałem. 

Przed nami kolejna, piąta już edycja konkursu na najlepsze Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy. Po raz pierwszy 
mogą w nim startować mieszkanki Ustronia, ponieważ w ubiegłym roku nasze miasto dołączyło do działającej 
od 2008 roku Lokalnej Grupy Działania. Obejmuje ona swym działaniem prawie wszystkie gminy i miasta 
powiatu cieszyńskiego, tworzy strategię rozwoju regionu, pośredniczy w pozyskiwaniu środków z Unii Euro-
pejskiej na projekty dla samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych. Prezesem 
Zarządu Stowarzyszenia jest Jerzy Szalbot z Goleszowa, wiceprezesami: Piotr Rucki ze Skoczowa oraz Ireneusz 
Szarzec, burmistrz Ustronia. Na czele Rady Stowarzyszenia stoi Włodzimierz Chmielewski. 

Konkurs na najlepsze Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy organizowany jest od roku 2011 i cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Finał konkursu w 2014 roku miał szczególnie uroczystą oprawę, odbył się w restauracji 
Baldi w Harbutowicach, a gościł na nim znany śląski kucharz Remigiusz Rączka. Z paniami, które zdobyły laury 
nagrał jeden z programów „Rączka Gotuje”, który można obejrzeć na stronie internetowej TVP Katowice. 

Każdego roku, po konkursie „Cieszyńska Kraina” wydawała broszurę z najciekawszymi przepisami na cia-
steczka, a ostatnio do rąk szczęśliwców trafiła pięknie wydana książeczka w twardej oprawie. Cztery egzempla-
rze rozlosujemy wśród czytelników, którzy nadsyłają rozwiązania naszej krzyżówki. Poniżej zamieszczamy wy-
brane przepisy na ciasteczka, pochodzące z tej właśnie publikacji. Pod przepisami ustronianki znajdą informacje 
o konkursie. Czekają cenne nagrody i ciekawe doświadczenia, więc warto wziąć udział w V edycji konkursu na 
Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy.                                                                                                 Monika Niemiec

1 
miejsce 

w drugiej
edycji

konkursu
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   Bałwanki bez krawatki
   Aneta Haduch
Ciasteczka: 
150 g zmielonych migdałów, 150 g cukru pudru, 
120 g białek (podzielone na 60 g + 60 g) w temperaturze pokojowej, 
185 g cukru pudru (podzielone na 150 g + 35 g), 50 ml wody

Cytrynowy krem: 
2 duże jajka, 2 żółtka, 160 g drobnego cukru do wypieków, 80 g masła, 
skórka otarta i sok wyciśnięty z 2 cytryn

Do migdałów i cukru pudru dodać 60 g białek i dokładnie wymieszać. W małym garnusz-
ku umieścić 150 g cukru i 50 ml wody. Wymieszać, zagotować. W garnuszku umieścić 
termometr piekarniczy i gotować na średniej mocy do osiągnięcia temperatury 118oC. 
W międzyczasie, gdy syrop dochodzi do temp. 100oC, zacząć ubijać pozostałe białka. 
Pod koniec ubijania dodać cukier. Gdy syrop osiągnie wymaganą temperaturę natych-
miast ściągnąć go z palnika i powoli, cienką strużką wlewać syrop cukrowy do ubijania 
białek, miksować przez 5-8 minut do wystudzenia bezy.
Gotową włoską bezę dodawać do przygotowanej masy migdałowej, dokładnie mie-
szając. Blachę do ciasteczek wyłożyć matą teflonową lub niewoskowanym papierem 
do pieczenia. Gotowe ciasto za pomocą rękawa cukierniczego wykładać na blasze  
w kształt bałwanków. Po wyciśnięciu odstawić makaroniki do wysuszenia – przy doty-
ku nie powinny się kleić, a na ich powierzchni powinna utworzyć się cienka skorupka 
(może to trwać od 20-60 minut). Piec w temperaturze 160oC z termoobiegiem przez 
około 12-15 minut.
Żeby zrobić krem należy w niedużym garnuszku roztrzepać jajka, żółtka i cukier. Posta-
wić na kuchence, podgrzewać na małej mocy palnika, mieszając. Dodać masło, skór-
kę i sok z cytryny. Mieszać do zagotowania, zgęstnienia kremu i otrzymania gładkiej  
konsystencji. 

1 
miejsce 

w czwartej 
edycji

konkursu

   Jabłuszkowe babeczki
   Monika Niemiec

Składniki na 40 babeczek. Ciasto: 
20 dag mąki, 
10 dag masła, 
6 dag cukru pudru, 
1 żółtko surowe, 
1 żółtko gotowane.

Masa – krem orzechowy: 
1 jajko, 
6 dag cukru pudru, 
15 dag masła,
2-3 łyżki mielonych orzechów włoskich

Galaretka jabłkowa: 
0,5 kg obranych jabłek, 1/3 szklanki cukru, 10 dag masła, galaretka agre-
stowa

Ciasto zagnieść, wykleić foremki w kształcie babeczek, piec na złoty kolor  
w temperaturze 200oC. Na masę jajko ubić z cukrem pudrem i połączyć  
z roztartym masłem, wsypać orzechy. Galaretka – jabłka z cukrem udusić 
na maśle, zmiksować blenderem, do gorącej masy wsypać galaretkę, roz-
mieszać, nie gotując. Ostudzone babeczki do połowy wypełnić masą orze-
chową, zalać przestudzoną galaretką, dekorować połówką orzecha lasko-
wego i żurawiną. 

2 
miejsce 

w drugiej
edycji

konkursu
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  Rajskie jabłuszka
  Marcelina Gabryś

Masa na jabłuszka: 
100 g płatków migdałowych, 100 g zmielonego kokosu, 

250 g cukru pudru, 80 g masła, odrobinę spirytusu, 
pół białka, 100 g mleka w proszku

Masa na listeczki: 
50 g masła, 300 g cukru pudru, 100 g mleka w proszku, 1 białko

Masa na kruche ciasteczka: 
120 g mąki tortowej, 80 g masła, 

40 g cukru pudru, 2 żółtka ugotowane

Dodatkowo: 
zielony i czerwony barwnik spożywczy, gorzka czekolada, słupki 

migdałów (ewentualnie goździki), biała czekolada

Składniki na poszczególne masy połączyć. Część masy na jabłusz-
ka zabarwić na czerwono, formować kule łącząc masę czerwoną  
z niebarwioną. Masę na listeczki zabarwić na zielono i uformować 
listki. Ogonek wykonać z migdała i oblać czekoladą gorzką. Gotowe 
jabłuszka przykleić do kruchego ciasteczka białą czekoladą.

  
  Cieszynianka
   Dagmara Wójcik

  Ciasto: 
  20 dag mąki, 
  10 dag cukru pudru, 
  10 dag masła lub margaryny, 
  3 żółtka
  

Masa: 
  1 żółtko, 
  cukier puder, 
  kokos

Wyrobić ciasto jak na kruche, wychłodzić. Rozwałkować i forem-
ką wykrawać ciasteczka w kształcie kwiatka. Piec w temperaturze 
około 170oC. Po upieczeniu smarować marmoladą i nakładać dru-
gie ciasteczko. Wykonać zielony lukier poprzez dodanie zielonego 
barwnika spożywczego i posmarować nim górę ciasteczek. Z cukru 
pudru, żółtka ugotowanego na twardo i kokosu wykonać masę na 
kulki. Kulki układamy na środku ciasteczka ozdobionego wcześ-
niej zielonym lukrem. 

wyróżnienie
w trzeciej

edycji
konkursu

2 
miejsce 

w pierwszej 
edycji

konkursu
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  Krajanka piernikowa  
  Elżbieta Gembala
Ciasto: 
40 dag mąki tortowej, 20 dag cukru pudru, 
15 dag miodu, 2 całe jajka, 
1 łyżka stopionego masła, 
przyprawa piernikowa – 1 opakowanie, 
1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka cynamonu

Nadzienie: 
35 dag powideł śliwkowych, 10 dag rodzynek, 10 dag zmielonych orze-
chów włoskich, 2 łyżki skórki pomarańczowej

Polewa: 
25 dag cukru pudru, sok z 1 cytryny

Składniki ciasta należy wymieszać, urobić ciasto i zostawić w lodówce 
do następnego dnia. Ciasto po wyjęciu z lodówki podzielić na 2 części 
i rozwałkować. Pierwszą część rozwałkowanego ciasta przełożyć na po-
smarowana blachę. Składniki nadzienia wymieszać i rozsmarować na 
pierwszej części ciasta. Na posmarowaną pierwszą część ciasta nałożyć 
wywałkowaną drugą część. Piec w piekarniku rozgrzanym do tempera-
tury 190oC przez 45 minut. Po upieczeniu polać polewą – cukier utrzeć  
z sokiem z cytryny. Kroić w małe kostki.

V KONKURS NA „CIASTECZKO CIESZYŃSKIEJ KRAINY”
Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” serdecznie zaprasza do 
udziału w konkursie na „Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy”. W kon-
kursie może wziąć każda osoba/podmiot zamieszkująca lub mają-
ca siedzibę na terenie LGD tj. Gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, 
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, 
Wisła, Zebrzydowice. Swoje wypieki – 25 sztuk jednego rodzaju 
- można dostarczać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30 (Skoczów, ul. Mickiewicza 9). W ostatnim dniu konkur-
su tj.  15.12.2015 do godz. 15.00.  Łączna pula nagród to 2.000 zł

Każda osoba/podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden rodzaj 
ciasteczek. (25 szt.) Ciasteczka powinny być złożone wraz z formu-
larzem zgłoszeniowym.

  Torcik orzechowy   
  Katarzyna Kimszal

Ciasto: 
30 dag mąki, 
1 żółtko, 
20 dag masła, 
10 dag cukru pudru, 
1 opakowanie cukru waniliowego

Masa: 
12 dag cukru pudru, 
4 łyżki marmolady, 
kieliszek wódki lub rumu, 
12 dag orzechów włoskich

Z podanych składników zagnieść ciasto kruche. Rozwałkować ciasto,  
wykrawać kółka lub inne kształty. Piec w temperaturze 180oC do zrumie-
nienia. Na masę wszystkie składniki połączyć razem, smarować ciasteczko  
i przykryć drugim. Dekorować lukrem.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody:
- 1 miejsce – bon zakupowy o wartości 500 zł brutto 
- 2 miejsce – bon zakupowy o wartości 400 zł brutto 
- 3 miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł brutto 
- 4 miejsce – bon zakupowy o wartości 150 zł brutto 
- 5-8  miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł brutto 
- 9 - 13 miejsce – bony zakupowe o wartości 50 zł brutto
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie 
(www.cieszynskakraina.pl) oraz pod numerem telefonu 33 487 49 42.


