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GŁOŚNE ODEJŚCIE
Rozmowa z Christianem Jaworskim
byłym przewodniczącym ustrońskiego koła
Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

Ostatnio głośno o ustrońskim kole Stowarzyszenia Młodzi
Demokraci. Otrzymaliśmy wasze pismo o samorozwiązaniu,
jest też stanowisko Regionu Śląskiego SMD. W obu pismach
nie brak zarzutów. Czy mógłby pan odnieść się do zarzutu
Regionu dotyczącego pana startu z konkurencyjnej dla PO
listy Wspólnoty dla Ziemi Cieszyńskiej w wyborach samorządowych w 2014 r.?
Startowaliśmy z listy KWW Wspólnota dla Ziemi Cieszyńskiej,
bo jako SMD poparliśmy na walnym zebraniu posła PO Czesława Gluzę i jego frakcję. Poseł nas wspierał, współpracowaliśmy
z nim od początku naszej działalności. Start z jego listy był decyzją podjętą solidarnie przez całe koło SMD, a nasi kandydaci
ubiegali się o mandat radnego powiatu.
Chyba nie liczyliście, że to spodoba się władzom PO?
(cd. na str. 2)
31 marca 2016 r.			
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USTA 2016
Ktoś może powiedzieć: Wielkie halo, przyjechało kilku aktorów. Może i znanych, ale są ważniejsze rzeczy. Jednak każdy,
kto był choćby na jednym spektaklu, może zaświadczyć, jak
dużo dała mu chwila relaksu, refleksji i śmiechu, wejście do
magicznego świata teatru. Potwierdza to też wypełniona do
ostatniego miejsca sala „Prażakówki” podczas wszystkich
trzech spektakli Ustrońskich Spotkań Teatralnych 2016.

Na otwarcie w poniedziałek 14 marca gościła diwa polskiej sceny Anna Seniuk ze swoim synem Grzegorzem Małeckim. Sztuka
„Obietnica poranka”, jakby napisana dla nich, opowiadała o toksycznej, powiedzmy sobie szczerze matce, która jednak darzy syna
wielka miłością i żyje właściwie tylko jego życiem. Słowo pięknie
podane przez wybitnych artystów prowokowało śmiech, ale
i wzruszenie. Dwoje ludzi na scenie zaczarowało kilkuset widzów
i w stu procentach zaskoczyło w finale.
Anna Seniuk po spektaklu cierpliwie rozdawała autografy, życz(cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 1)

Wówczas współpracowaliśmy z Czesławem Gluzą, będącym
posłem PO. To on nakreślił wizję takiego startu.
Może i nakreślił, ale musieliście zdawać sobie sprawę z konsekwencji.
Nie dało się tego przewidzieć, nawet przez samego posła.
W wyniku tej decyzji ja i poseł zostaliśmy zawieszeni w prawach członka PO, ale jako młodzieżówka działaliśmy nadal
w kolejnych kampaniach.
Po roku były wybory parlamentarne. Czy nadal wspieraliście
posła Czesława Gluzę, tym razem jako kandydata SLD?
W związku z prywatnymi decyzjami posła postanowiliśmy
związać się z Aleksandrą Trybuś-Cieślar i to jej prowadziliśmy
kampanię. Zakończyliśmy współpracę z posłem Czesławem
Gluzą, nie jest nam blisko do SLD.
Jest też zarzut Regionu o nieprawidłowości finansowe. Jak
pan się do niego odniesie?
To mocne słowa ocierające się o pomówienie. Zarzuty nie są
niczym potwierdzone. Myślę, że była to złośliwość, w zamian
za nasze głośne odejście od PO. Nasze składki członkowskie
wynosiły 5 zł na miesiąc, a był to jedyny nasz dochód.
Z kolei wasz zarzut dotyczy braku współpracy z władzami
powiatowymi PO. Spodziewaliście się, że po starcie z listy
konkurencyjnej dla PO będą was chwalić?
Po wyborach samorządowych nawiązaliśmy współpracę z panią
poseł Trybuś i prof. Karolem Węglarzym. Natomiast były starosta
darzył nas raczej antypatią i nie odwzajemniał prób kontaktu.
Ale też byliście postrzegani jako ludzie Czesława Gluzy, a to
oznacza, że było wam dość daleko do Jerzego Nogowczyka.
Próbowaliśmy nawiązać kontakt, lecz z jego strony nie było
dobrej woli. Jako młodzieżówka PO aktywnie wspieraliśmy
kandydaturę Bronisława Komorowskiego. Utartą zasadą było,

Ch. Jaworski.

Aspirant Bernadeta Kiełkowska z Komisariatu Policji
w Strumieniu, została najlepszym Dzielnicowym Roku
2015 w powiecie cieszyńskim.
Otrzymała nagrodę finansową
starosty cieszyńskiego.

* * *

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę w centrum Skoczowa odbyły
się pochody z Judoszem. Po
sobotnim kukła została spalona,
by odegnać wszelkie zło.
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Fot. W. Suchta

W przyszłym roku na dachu
pawilonu łóżkowego Szpitala
Śląskiego w Cieszynie, zostanie ulokowane lądowisko dla
helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koszt
inwestycji szacowany jest na
7,7 mln zł.

* * *

Mieszkanka Bażanowic Sylwia
Cieślar, radna Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia
PO, została wybrana wiceprzewodniczącą tego samorządowego gremium.

* * *

Na istebniańskim Buczniku
stoi kapliczka wykonana przez
Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta postawił ją

że członkowie SMD pracują z ramienia PO w komisjach wyborczych. Tymczasem okazało się że pod wpływem nacisków
przewodniczącego Jerzego Nogowczyka na panią pełnomocnik
Suchanek zarząd koła został usunięty z formularzy zgłoszeniowych do komisji na terenie Ustronia. Zostaliśmy zastąpieni ludźmi
nie biorącymi aktywnego udziału w kampanii, nie byli nawet
w większości członkami PO czy SMD. Tak się nie traktuje młodych ludzi chcących działać dla dobra kraju. Dlatego napisaliśmy
skargę do władz wojewódzkich PO. Chciałbym zaznaczyć, że na
znak sprzeciwu wobec obecnej polityki powiatowych władz PO
rezygnację złożył niedawno szef ustrońskiego koła Platformy
Arkadiusz Błahut.
Wracając do wyborów do Rady Powiatu, niewątpliwą waszą
zasługą i WDZC jest to, że PO w powiecie nie rządzi.
Oficjalnie poparliśmy komitet posła Gluzy i wspieraliśmy jego
kampanię do Rady Powiatu, natomiast równolegle pomagaliśmy
w kampanii kandydatom PO do Rady Miasta Ustroń oraz do
Sejmiku Województwa. W wyborach samorządowych byłem
pełnomocnikiem PO w naszym mieście.
Działania sprawnych polityków nie polegają na przegrywaniu
wyborów.
Chcieliśmy wnieść swoje pomysły.
Koło SMD rozwiązało się, jednocześnie informujecie, że nie
zaprzestajecie działalności. Jaki jest wasz obecny status?
SMD to oficjalna młodzieżówka Platformy Obywatelskiej
i w całym kraju współpracuje z lokalnymi strukturami tej partii.
W niedzielę 20 marca 2016 r. podjęliśmy decyzję o samorozwiązaniu koła SMD Ustroń, decyzja zapadła jednogłośnie na walnym
zebraniu członków. Jednocześnie chciałbym zakomunikować,
że nasza działalność się nie kończy, a zostawiamy dość bogatą
spuściznę realizowanych projektów. Z przyjemnością informuję,
że wkrótce będziemy zakładać niezależne od PO stowarzyszenie
młodych ludzi działających dla dobra naszej małej ojczyzny.
Czy mógłby pan bliżej przedstawić rozwiązane koło SMD?
Naszymi członkami było kilkanaście osób z Ustronia oraz
z innych gmin powiatu.
Jako SMD byliście politykami. Czy teraz zamierzacie wiązać
się z jakąś partią?
Może nie byliśmy politykami, ale działaczami lokalnymi.
Jak ktoś uczestniczy w partyjnej kampanii przedwyborczej,
to jest politykiem.
Polityczność była wpisana w naszą działalność i będziemy ją
kontynuować z różnymi środowiskami społeczno-politycznymi
z naszego regionu. Chcemy iść własną drogą, działając dla dobra
Śląska Cieszyńskiego, aktywizując młodzież i budując społeczeństwo obywatelskie.
Ale to nie daje szansy startu w wyborach wojewódzkich czy
parlamentarnych?
Istnieje wiele możliwości działania i możemy startować w wyborach do rady powiatu czy gminy z komitetu lokalnego. Osobiście
jestem dumny, że w wyborach do powiatu uzyskałem 167 głosów,
nie startując jako funkcjonariusz partyjny. Dziękuję jeszcze raz
mieszkańcom Ustronia za zaufanie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
ponad 80 lat temu jako wotum
wdzięczności za swój szczęśliwy powrót z zesłania na Syberię.
		
* * *
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, odbył się finał 17. edycji
Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Euklides”.
Startowali uczniowie szkół
z Polski i Litwy. Wygrał Szymon Nowakowski z Zespołu
Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, a jedyny reprezentant
Cieszyna Paweł Król (ZSEG)
był 26.

* * *

Willa „Beskid” w Wiśle wybudowana została na początku

lat 20. ubiegłego wieku. Po
gruntownym remoncie i modernizacji od ponad dwudziestu lat
służy uczniom Filii Państwowej
Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Kształcą się tutaj uzdolnione dzieci i młodzież z Wisły,
Ustronia i Trójwsi Beskidzkiej.

* * *

Ciekawie zapowiada się
najbliższe spotkanie z cyklu „Stolik olimpijczyka”. 7
kwietnia o 16.00 w Kamienicy
Konczakowskich w Cieszynie,
gościć będą Marian Kasprzyk,
Mieczysław Strzałka, Dorota
Kwaśny-Lejawa, Jan Legierski,
Jan Kawulok, Józef Kocjan
i Gustaw Bujok. Warto przyjść
na to spotkanie!
(nik)
31 marca 2016 r.

WAŻNE TELEFONY
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA
Zarząd Osiedla Zawodzie zaprasza mieszkańców dzielnicy
na wiosenne Zebranie Ogólne, które odbędzie się 4 kwietnia
o godz. 17 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Tematem spotkania
będzie Budżet Obywatelski na 2017 rok. Jest do dyspozycji 40
tysięcy zł. i od inwencji i pomysłów mieszkańców zależy, jak
te pieniądze będą wykorzystane w dzielnicy. Zarząd przedstawi
sprawozdanie za 2015 r. oraz bieżące sprawy (projekty, inwestycje). Na zebranie zaproszeni są: przewodniczący Rady Miasta,
burmistrz, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.

* * *

ZEBRANIE W NIERODZIMIU
W czwartek 7 kwietnia o godz. 17 odbędzie się zebranie mieszkańców Nierodzimia, na które zapraszają członkowie Zarządu
Osiedla. Tradycyjnie obecni będą przedstawiciele Rady Miasta,
Urzędu Miasta, straży miejskiej i policji. Tematem spotkania podsumowanie działalności Zarządu w 2015 roku i bieżące
sprawy dzielnicy. Radni i członkowie Zarządu dzielnicy chcą
szczególnie zaprosić młodych ludzi, żeby zabrali głos na temat
przeznaczenia 40.000 zł, pochodzących z budżetu obywatelskiego. Taką sumę mieszkańcy każdej dzielnicy mogą rozdysponować
według własnego uznania. Zgłaszać i głosować na konkretne
propozycje mogą ustroniacy od 16 roku życia.

* * *

ALBUM Z POCZTÓWKAMI
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie, poprzedzające
wydanie albumu zawierającego ponad 600 dawnych widokówek
i zdjęć naszego miasta, pt. „Dzieje Ustronia pocztówką pisane”,
które odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia o godz. 15.00. W ramach
programu: omówienie historii pocztówek przez Przemysława
Korcza, w kręgu filokartystów – Benedykt Siekierka i Piotr Szuba,
prezentacja multimedialna unikatowych ustrońskich pocztówek
i zdjęć, przedstawienie stanu zaawansowania prac nad albumem
– Kazimierz Heczko.

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
Kominiarz
33 854 37-59
602 777 897

STRAŻ MIEJSKA
21 III 2016 r.
Zgłoszenie, że w potoczku płynącym przy os. Centrum widoczna

jest piana i ciecz podejrzanego
koloru. Strażnicy miejscy od razu
pojechali na miejsce, ale woda
była czysta.
23 III 2016 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
kierowcę, który zaparkował na ul.
Traugutta w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
23 III 2016 r.
Zgłoszenie od mieszkańca, że
w Nierodzimiu przy ul. Kreta na
prywatnej posesji palone są gałęzie po pielęgnacyjnej przycince.
Nakazano zagaszenie ogniska.
24 III 2016 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
sarny na ul. Wczasowej. Martwe
zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
24 III 2016 r.
Właściciel owczarka niemieckiego zgłosił zaginięcie psa. Zostawił
w komendzie straży miejskiej
numer telefonu, z prośbą o informację, gdyby ktoś zobaczył psa.
25-28 III 2016 r.
Strażnicy miejscy pełnili dyżury przez cały okres świąt
i patrolowali miasto. W poniedziałek pomagali w zabezpieczeniu przejazdu motocykli przez
miasto.
(mn)

* * *

SPOTKANIE Z JADWIGĄ KŁAPĄ-ZARECKĄ
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z ustronianką Jadwigą Kłapą – Zarecką, lekarką, muzykiem, odtwórczynią jednej
z tytułowych ról serialu „Młodzi lekarze”. Spotkanie odbędzie się
w sobotę, 9 kwietnia o godz. 16.00. W programie m.in. wrażenia
z planu filmowego, prezentacja fragmentu filmu oraz koncert
Jadwigi i Pawła Zareckich.

* * *

MITYNGI AA PRZENIESIONE
Trwa remont Klubu Abstynenta prowadzonego przez Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Rodzina”, który mieści się
w budynku biblioteki (Rynek 4, wejście z tyłu budynku). Na
kolejne trzy tygodnie mityngi AA przeniesione są do Szkoły
Podstawowej nr 2 (sala nr 7).

20 marca było ślisko.

* * *

13/2016/3/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Grzech
lat 73
ul. Wąska
Janina Waszut
lat 66
os. Manhatan
Bronisława Packa
lat 80
ul. Gałczyńskiego
Anna Rejowicz
lat 80
ul. Grabowa
Izabela Skóra
lat 91
os. Manhatan
Janina Kędzierska
lat 96
ul. Skoczowska

13/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Fot. W. Herda

Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe Ustroń S.A.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

- RECEPCJONISTKA
- KUCHARZ

- POMOC KUCHENNA
- KELNER / KELNERKA
- POKOJOWA

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV:
mailem na adres: rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
lub osobiście:
w Biurze Obsługi Spółki ul. Sanatoryjna 1,
43-450 Ustroń - Biuro Kadr i Płac (pokój nr 11)
Szczegółowe informacje pod nr telefonu:
33 856 56 61, 33 856 63 07
13/2016/2/R

biuro czynne:
* *pn-pt
* 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
* * *
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

31 marca 2016 r.
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Praca Agnieszki Kunc.

MIESZKAM W BESKIDACH
Prace 55 uczniów i przedszkolaków z Ustronia zostały docenione przez profesjonalne jury XXIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam
w Beskidach” edycja 2015/2016, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Świnnej. Pierwsze miejsca przyznano Jakubowi Dziwiszowi, Jagodzie Cholewie,
Alicji Moskale, wśród nagrodzonych dzieci są laureaci drugich, trzecich miejsc
i osoby wyróżnione.

Konkurs od lat pracuje na swoją renomę
i z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. W ostatniej edycji oceniano kilka tysięcy prac z Polski, Czech,
Słowacji i Ukrainy, ukazujących pięk-

Praca Mileny Niemiec.
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no Beskidów – krajobrazy, architekturę,
faunę, florę oraz mieszkańców naszych
gór. Wszystkie nagrodzone prace można
oglądać na stronie www.mieszkamwbeskidach.pl. Niestety, prace nie są podpisane.

Poniżej wszyscy laureaci z Ustronia,
w nawiasach nazwiska nauczycieli, pod
okiem których pracowały dzieci.
Kogel-mogel (kategoria obejmująca
prace trudne do zakwalifikowania do
innych kategorii): 1. m. Jakub Dziwisz
z SP-1 (Dariusz Gierdal), 3. m. Patrycja
Molek z P-4 (Małgorzata Kozieł), w. Maja
Torbus z SP-1 (D. Gierdal),
Formy przestrzenne: w. Justyna Warzecha z SP-3 (D. Gierdal), w. Milena Czyż
z SP-3 (Ewelina Maślanka),
Rysunek do 6 lat: 2. m. Gracjan Gałązka
z P-4 (Bogusława Wojdyła), 3. m. Adriana
Tabor z P-4 (Anita Pieczyrak), w. Oliwia
Wesołowska i Gabriel Chowaniak z SP-5
(Jolanta Kowalska), w. Anna Szczypka
z P-4 (B. Wojdyła), Aleksandra Machura
z P-4 (Małgorzata Kozieł)
Rysunek 7-8 lat: 3. m. Kinga Ferfecka
z SP-5 (Martyna Daszkiewicz), w. Miriam
Mocarska z SP-5 (Anna Tarasz)
Rysunek 9-11 lat: 2. m. Wiktor Kozik
z SP-1 (D. Gierdal), 3. m. Wiktoria Majchrowska z SP-6 (Jolanta Postrzednik),
3. Luiza Roman z SP-5 (J. Postrzednik),
w. Remigiusz Bury, Albert Czudek, Wiktoria Tomiczek z SP-6 (J. Postrzednik),
Ewelina Molek, Natalia Then, Julia Fuczyło z SP-2 (J. Postrzednik), Ewelina Cichy,
Kamila Stanisławaska z SP-5 (J. Postrzednik), Paweł Mojeścik z SP-3 (D. Gierdal)
Rysunek 12-14 lat: 2. m. Agnieszka
Kunc z Gimnazjum nr 2 (Tomasz Targowski), Miłosz Głąbiński z SP-2 (J.
Postrzednik), 3. m. Milena Niemiec z SP-2
(J. Postrzednik), Gabryela Sztuka z SP-1
(D. Gierdal), Oliwia Kołodziejczyk z SP-3
(E. Maślanka)
Wyklejanka do 6 lat: w. Igor Gruszczyk
z P-4 (Dorota Pytlak)
Wyklejanka 7-8 lat: 2. m. Julita Kluska
z SP-3 (E. Maślanka), 2. m. Piotr Skrzyp
z SP-5 (Martyna Daszkiewicz), w. Maria
Fuja z SP-5 (M. Daszkiewicz), Kamil
Smajek z SP-5 (A. Tarasz), Marta Ryszawy
z SP-3 (E. Maślanka)
Wyklejanka 9-11 lat: 1. m. Jagoda
Cholewa z SP-1 (D. Gierdal), 2. m. Julia
Kocur z SP-2 (J. Postrzednik), Weronika
Trzaskacz z SP-1 (D. Gierdal), w. Natalia
Gomola, Kinga Bury, Justyna Warzecha
z SP-3 (D. Gierdal), Jakub Serwatka z SP-1
(D. Gierdal)
Makieta do 6 lat: w. Oliwia Gluza
z SP-3 (E. Maślanka), Zuzanna Madeja
z P-4 (Dorota Pytlak)
Makieta 7-8 lat: 2. Maja Jurczok z SP-3
(B. Maciejowska)
Mama, Tata i Ja (kategoria, w której
oceniono prace wykonane przez dzieci
przy pomocy dorosłych): 1. Alicja Moskała, 3. Leon Nogal z P-7 (Joanna Ryłko),
3. Natalia Kobiela z SP-3, w. Kornelia
Wilczek, Emilia Kempa, Szymon Rusin
z SP-6 (J. Postrzednik)
Fotografia 12-14 lat: w. Izabela Kunc,
Julia Czapla z SP-5 (J. Postrzednik)
Multimedia szkoła podstawowa:
1. Dariusz Ostrowski z SP-1 (D. Gierdal)
Spotkanie nagrodzonych artystów
z Czech i powiatu cieszyńskiego odbędzie
się 14 kwietnia o godz.11 w Domu Narodowym w Cieszynie.
Monika Niemiec
31 marca 2016 r.

Zdaniem
Burmistrza

O ekologii mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

***

JEDYNY WYPADEK

W niedzielę po godz. 16 na ul. 3 Maja
w okolicy stacji benzynowej doszło do
groźnego wypadku. Motocykl prowadzony przez 35-letniego mieszkańca Ustronia
uderzył w 35-letniego rowerzystę, również
ustroniaka. Na motocyku jako pasażerka
jechała 5-letnia córka kierowcy. Oboje
trafili do cieszyńskiego szpitala, zaś po
rowerzystę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zabrał
go do szpitala w Sosnowcu. Na miejscu
stwierdzono między innymi liczne złamania kończyn.
Był to jedyny wypadek podczas świątecznego weekendu w powiecie cieszyńskim, na drogach innych miejscowości
było spokojnie. W ramach prowadzonych
działań „Bezpieczny weekend” policjanci
byli obecni na trasach przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miast oraz miej-
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scowości turystycznych naszego regionu.
Okres świąt to czas intensywnej pracy
dla funkcjonariuszy z drogówki. Policjanci
zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz respektowanie przepisów ruchu
drogowego, szczególnie stosowanie się do
obowiązujących ograniczeń prędkości.
W sumie zatrzymano 3 osoby, które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwości.
W czasie trwania akcji odnotowano 12
kolizji drogowych. Doszło do jednego
wypadku drogowego, w którym trzy osoby
zostały ranne.
W weekend policjanci w całym garnizonie cieszyńskim przeprowadzili ponad
230 interwencji. Kryminalni odnotowali
3 kradzieże. Zatrzymano 4 poszukiwane
osoby w tym jedną poszukiwaną listem
gończym.
(mn) Fot. W Herda

Szeroko pojęta ekologia jest jednym
z głównych tematów poruszanych w debacie społecznej. W Urzędzie Miasta sprawami związanymi z ekologią zajmuje się
Wydział Środowiska i Rolnictwa.
W ostatnich latach zainicjowaliśmy
szereg działań związanych z dążeniem do
poprawy stanu środowiska naturalnego.
Do największych akcji możemy zaliczyć
program ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w budynkach jednorodzinnych. Obecnie przygotowujemy się do
kolejnej edycji wymiany źródeł ciepła, co
oznacza zamianę starych pieców centralnego ogrzewania na nowe, ekologiczne.
W tym roku inicjujemy akcję w zakresie fotowoltaicznych źródeł energii.
Przygotowujemy program opierający się
o finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jest to program długofalowy, obecnie jesteśmy na etapie zbierania ankiet.
Innym działaniem proekologicznym jest
zbiórka azbestu z obiektów budowlanych,
by ten szkodliwy środek wyeliminować
z naszego miasta.
Od ponad dwóch lat prowadzimy zbiórkę odpadów komunalnych na nowych zasadach określonych ustawowo. Obowiązek
gospodarki odpadami przypisano gminom.
U nas od lat funkcjonuje stacja przeładunkowa, obecnie Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Tam trafiają
wszystkie odpady, które każdy mieszkaniec może tam również oddać. Ustroń
był jednym z pierwszych miast wprowadzających segregację śmieci. Program
funkcjonuje do dziś. Z ogłoszeń wiadomo
już o kolejnej zbiórce wielkich gabarytów,
co pozwala mieszkańcom pozbywać się
zbędnych rzeczy przy okazji wiosennych
porządków. Tu chciałbym zaapelować
o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem
i informowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego o chęci oddania rzeczy w ramach
tej akcji.
Ekologia to także sieci kanalizacyjne
i wodociągowe, stale rozbudowywane.
W tym roku zaplanowaliśmy kilka dużych
inwestycji w tym zakresie. Jest to stała,
prowadzona od lat, polityka proekologiczne w naszej gminie.
Wydział Środowiska i Rolnictwa prowadzi również działania związane z poprawą
wizerunku miasta, z dbaniem o zieleń
w przestrzeni publicznej. W tym roku
powstał projekt oparty o finansowanie
unijne, a dotyczący odnowienia terenów
zielonych, nasadzeń kwiatowych. Chcemy nasze ulice i parki ożywić nowymi
nasadami.
Przed nami porządki, w tym roku już
po świętach, ale prace trwają. W majowy
weekend miasto powinno być przygotowanie na przyjęcie gości. Notował: (ws)
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LISTY DO REDAKCJI
Młodzi Demokraci z Powiatu Cieszyńskiego opuszczają Platformę Obywatelską
W niedzielę 20 marca br., podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Ustroniu,
cieszyńskiego oddziału powiatowego młodzieżówki Platformy
Obywatelskiej, lokalne struktury organizacji zakończyły swą
działalność.
Jak napisano w uchwale, decyzję o samorozwiązaniu podjęto
„ze względu na wyczerpanie się formuły współpracy pomiędzy
Kołem SMD Ustroń a strukturami Platformy Obywatelskiej RP”.
Przewodniczący koła - Christian Jaworski, w czasie zebrania
podkreślił, iż - nastał czas, aby zakończyć współpracę z Platformą
Obywatelską RP. Decyzję taką musieliśmy podjąć ze względu na
brak szacunku, ignorancję, blokowanie szans rozwojowych oraz
niegodziwe traktowanie własnej młodzieżówki przez Zarząd
Powiatowy PO RP z przewodniczącym Jerzym Nogowczykiem
na czele. Pan Przewodniczący torpedował nasze inicjatywy, pozostając głuchy na projekty realizowane przez młodych, aktywnie
społecznych ludzi, odmawiając wszelkiego wsparcia. Często byliśmy wykorzystywani jedynie w charakterze „taniej siły roboczej”.
Jak zgodnie podkreślili przewodniczący Jaworski i jego
zastępca - Janusz Hudziec, planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań, w oparciu o nową formułę. - Postanawiamy
iść własną drogą, zakładając niezależne od struktur partyjnych
stowarzyszenie, kontynuujące nasz dorobek i działające na rzecz
podniesienia świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, mające
na celu tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, działającego
dla dobra Ziemi Cieszyńskiej. Będziemy podejmować projekty
edukacyjne, obywatelskie i patriotyczne skierowane do młodego

pokolenia mieszkańców naszego Powiatu prowadzone w duchu
dialogu międzykulturowego oraz tolerancji tak charakterystycznej
dla wielowyznaniowości Śląska Cieszyńskiego - zapowiedział
Christian Jaworski.
Ustrońskie koło „Młodych Demokratów” prowadziło działalność opartą na edukacji i podtrzymywaniu dziedzictwa
kulturowego Śląska Cieszyńskiego, jak też na organizowaniu
debat i dyskusji na temat bieżącej sytuacji politycznej, zarówno
w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym, jak i szerzej - dotyczącym kwestii międzynarodowych. Najważniejsze wydarzenia
organizowane przez koło to rocznice tragicznego spalenia ustrońskiej synagogi, Dzień Flagi RP, wolontariat WOŚP czy spotkania
z politykami, samorządowcami, dyplomatami oraz działaczami
społecznymi. Członkowie koła współpracowali z parlamentarzystami i radnymi Platformy Obywatelskiej, wywodzącymi się
z Powiatu Cieszyńskiego.
Powiatowy oddział stowarzyszenia istniał od 2013 roku. Był
jednym z największych kół, funkcjonujących w województwie
śląskim. Działało w nim kilkunastu aktywnych członków z różnych gmin powiatu cieszyńskiego, w tym 4 osoby pochodzące
z poza granic naszego kraju, które tworzy skrzydło ds. kontaktów
międzynarodowych - byli to dwaj Gruzini, jedna Rosjanka i jedna
Ukrainka, co stanowiło ewenement w skali kraju.
Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, działające od 1994
roku, funkcjonujące obecnie w skali kraju w liczbie ponad 150
kół i 8000 członków, jest samodzielną organizacją działającą
w oparciu o ustawę – „Prawo o stowarzyszeniach”, najpierw
związaną umową o współpracy z Unią Wolności, zaś od 2001 roku
z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie dąży do wychowania
młodzieży w poszanowaniu dla wartości demokratycznych oraz
prowadzi działania edukacyjne służące tworzeniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Kładzie również nacisk na
wpojenie młodemu pokoleniu postaw patriotycznych i szacunku
do instytucji państwowych. Funkcjonuje jako młodzieżówka
Platformy Obywatelskiej.
Byli członkowie SMD Ustroń

Odpowiedź Zarządu Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

CERTYFIKAT EKOLOGICZNEJ
GMINY

29 marca 2016 r. Miasto Ustroń otrzymało certyfikat Ekologicznej Gminy - Ogrzewamy z Głową przyznany przez
Polską Izbę Ekologii i Platformę Producentów Urządzeń
Grzewczych na Paliwa Stałe. Certyfikat jest przyznawany za wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Kampania prowadzona przez
PPUGPS ma na celu m.in. szerzyć wśród społeczeństwa aktualną i rzetelną wiedzę na temat uwarunkowań technicznych
i metod spalania paliw stałych.
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Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci” części kolegów z Ustronia. Odnosząc się do przywołanego przez kolegę Christiana Jaworskiego
rzekomego „blokowania szans rozwojowych” i „niegodziwego
traktowania” przez cieszyńskie struktury Platformy Obywatelskiej musimy przypomnieć iż zgodnie z wyrokiem Regionalnego
Sądu Koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej kolega Jaworski
pozostawał zawieszony w prawach członka PO. Decyzja taka
spowodowana była startem w wyborach samorządowych 2014
roku z list konkurencyjnego wobec PO komitetu wyborczego co
było ewidentnym działaniem na szkodę Platformy Obywatelskiej.
W ostatnich miesiącach Zarząd Regionu Śląskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” był informowany o kolejnych
rezygnacjach z członkostwa w kole Ustroń. Decyzje te były
podejmowane pod wpływem braku zgody na sposób kierowania
kołem przez przewodniczącego Christiana Jaworskiego. Zarzutem
budzącym nasze największe zaniepokojenie było wykorzystywanie
przez przewodniczącego koła pieniędzy pochodzących ze składek
członkowskich na cele niezgodne ze statutem. Jako Zarząd Regionu ubolewamy, że zamiast rozwijać działalność SMD zarząd koła
w Ustroniu doprowadził do powstawania tego rodzaju konfliktów.
Jednocześnie informujemy iż w ostatnim czasie powstało
nowe koło Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Cieszynie,
skupiające zarówno wiele nowych osób chcących angażować się
w działalność społeczno-polityczną jak i doświadczonych będących wcześniej członkami koła w Ustroniu. Mamy głęboką
nadzieję, że wraz z rezygnacją części członków koła Ustroń
dotychczasowe konflikty nie będą rzucać cienia na działalność
Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w powiecie cieszyńskim.
Jesteśmy także mocno zaskoczeni sposobem ogłaszania przez
Christiana i kolegów swojej decyzji. Biorąc pod uwagę dotychczasowe lata znajomości i zwykłą przyzwoitość ubolewamy iż nie
zdobyli się na to aby poinformować nas o niej osobiście, a nie za
pośrednictwem mediów. To już jednak, przywołując słowa poety
jedynie „kwestia smaku”…
Zarząd Regionu Śląskiego
Stowarzyszenia Młodzi Demokraci
31 marca 2016 r.
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Szanowna Redakcjo!

Powietrze już pachnie wiosną, a mnie oprócz radości ogarnia
niepokój. Codziennie nasłuchuję, czy to już… O co chodzi?
O wspaniałych mężczyzn (w przewadze) ze swoimi szalejącymi
„maszynami”.
Piły elektryczne – moja zmora. Drzewa i krzewy jeszcze się nie
ocknęły z zimowego snu, a już są atakowane. Trwa czas przycinania, ogławiania, ścinania, wyrównywania. Wszystko w imię
estetyki!? Każde drzewko, które nie rośnie w lesie lub obszarze
chronionym musi się dopasować do panujących kanonów mody.
Precz z odstającymi gałązkami, „wzrost” powyżej przeciętnego
człowieka – odpada, bujna korona – nie do przyjęcia!!!. Drzewo
ma wyglądać jak świeżo ostrzyżony rekrut. Rezultat? Półtora
metrowe pieńki z wyrastającymi, delikatnymi witkami, które ledwo puszczają listeczki. Bo chcą żyć! W ubogich koronach tych
niby-drzew nie słychać ptaków, bo nie mają się gdzie schronić.
Każdy, nawet mało sprawny kot dosięgnie ich gniazd bez wysiłku. Ochrona przed słońcem (a lato daje popalić) – symboliczna.

Do redakcji „Pamiętnika Ustrońskiego” trafiła fotografia wykonana w połowie lat 30. XX w. na ustrońskim rynku (w tle willa
„Ustronianka” bankowca Jerzego Kozieła (z lewej) i kamienica
kupca Gustava Silbermanna). Dotychczas udało nam się rozpoznać dość sporo osób uwiecznionych na zdjęciu, ale nie wszystkie.
W pierwszym rzędzie od lewej: nn, nn, Paweł Lipowczan junior
– nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 w Ustroniu,
nn, Jan Wantuła – hutnik i bibliofil, Jan Nowak – nauczyciel, kie-

A potem? Płaczemy, że mało tlenu, mało ptaków, mało cienia…
Wszystko na własną prośbę. Wszystko w imię estetyki! Już niedługo, poprowadzimy nasz dzieci i wnuki do głębokiego lasu,
żeby pokazać im jak wygląda prawdziwe drzewo, a my będziemy
otoczeni wystającymi z ziemi pieńkami. Świetlana przyszłość! Na
marginesie – ciekawe, dlaczego ceny domów otoczonych zielenią
i z „widokiem” na drzewa są z reguły wyższe niż tych otoczonych
betonowymi alejami?
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
P.S. Strach pomyśleć co będzie jak zacznie rosnąć trawa i ruszą
kosiarki! Każde żyjątko powyżej 5 mm, nie ma szans!
13/2016/1/O

TERMIN PŁATNOŚCI
ZA ODPADY KOMUNALNE

x

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności
I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
upływa w dniu 05.04.2016 r. Wpłaty można dokonywać
w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub
na rachunek bankowy Miasta Ustroń.
rownik Szkoły Powszechnej nr 1 w Ustroniu, burmistrz Ustronia
w latach 1938-1939, Paweł Lipowczan senior – rolnik, burmistrz
Ustronia w latach 1904-1929, Paweł Matula – nauczyciel Szkoły
Powszechnej nr 2 w Ustroniu, Paweł Raszka z Bładnic Górnych –
prezbiter w Ustroniu i urzędnik huty w Trzyńcu. W drugim rzędzie
od lewej: Leo Granzer – nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 1
w Ustroniu, nn, nn, Paweł Kral – nauczyciel, kierownik Szkoły
Powszechnej nr 3 w Polanie, nn, Jerzy Lipowczan z Polany –
mistrz fabryczny i nauczyciel, Józef Cieślar – nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej nr 4 w Dobce, nn, Jan Hławiczka – rolnik,
właściciel wapiennika pod Kopieńcem, nn, Jan Wantuła – rolnik
z Gojów. W trzecim rzędzie od lewej: nn, nn, nn, Stanisław Wantuła – rolnik, syn hutnika Jana Wantuły, nn, nn.
Zwracamy się do Czytelników z prośbą o identyfikację pozostałych osób, a także o pomoc w ustaleniu, z jakiej okazji i kiedy
dokładnie zdjęcie zostało zrobione. Informacje prosimy kierować
pod nr tel. 605 134 521 lub 601 578 891.
Bożena Kubień

(cd. na str. 8)
31 marca 2016 r.			
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GOTOWI
DO CZYTANIA

MATEMATYKA BEZ GRANIC
W GIMNAZJUM NR 1
Ten międzynarodowy konkurs przywędrował z Francji, gdzie do dziś mieści się
jego „sztab”. Oryginalna nazwa, pod którą
jest znany na całym świecie, to „Mathématiques sans frontiéres”, czyli „Matematyka bez granic”. Organizowany jest
pod auspicjami Rady Europy. Konkurs ma
niezwykłą formę, gdyż startują w nim całe
klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami
i szkołami. Jest adresowany do szerokiego
kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych
matematyków. Liczą się w nim także:
umiejętność współpracy i podziału zadań
w grupie, pomysłowość, wyobraźnia,
zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli
brył). Przygotowanie do konkursu bardzo
integruje zespół klasowy.
W naszym gimnazjum już czwarty raz
zorganizowała go matematyczka Dorota
Gluza, której, zgodnie z regulaminem, nie
wolno przebywać na sali, w której uczniowie zmagają się z interdyscyplinarnymi
zadaniami. Nad przebiegiem konkursu
czuwała więc bibliotekarka Małgorzata
Niemczyk.
W tym roku w konkursowych zmaganiach wzięli udział uczniowie kl. 3a.
Dzielą się swoimi wrażeniami:
„Najgorsza była walka z czasem. Musieliśmy się wyrobić ze zrobieniem zadania,
przepisaniem go na czysto i wykonaniem
rysunku. Praca w grupie była dla niektórych wyzwaniem, ale siedzenie z kolegami przy jednym stole jest o niebo lepsze
niż sztywne tkwienie w ławce w ciszy
z trudnym zadaniem przed sobą” - mówi
Paulina.
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„Najtrudniejszym zadaniem było dogadać się z grupą na temat ostatecznej
odpowiedzi. Konkurs pokazuje, że praca
w grupie jest bardzo ważna, ale też wymagająca. Warto takie konkursy organizować
częściej, bo nie dość, że jest to okazja
do świetnej zabawy i integracji grupy,
to jeszcze uczy logicznego myślenia i to
w języku angielskim” - dodaje Wiktoria.
„Zadania były nietypowe i czasem trzeba było wykazać się sprytem i nieszablonowym myśleniem” - uzupełnia Antek,
laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Do tej pory uczniowie naszego gimnazjum zajmowali w konkursie świetne
lokaty: 2. miejsce w regionie wsch.-śl.
w latach 2013 i 2010 oraz 1. miejsce
w regionie w roku 2012, stąd rozbudzone
nadzieje na sukces w tym roku. Trzymamy
kciuki!
Jolanta Chwastek

STAŻ

W
GAZECIE USTROŃSKIEJ
Redakcja Gazety Ustrońskiej
przyjmie na staż biurowy osobę
zarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Cieszynie, która
nie ukończyła 29 lat.
Informacje osobiście - Rynek 4
(budynek biblioteki)
lub pod numerem tel.: 33 854 34 67.

14 marca w auli Szkoły Podstawowej nr
1 odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na czytelników. W gronie kolegów
i koleżanek z klas drugich i trzecich oraz
ich wychowawczyń, pierwszaki spotkały się z baśniowymi postaciami. Dzieci
przywitał Ludek Książkowy, któremu
pomagały Krasnale. Ludek i Krasnale postanowili wprowadzić dzieci w baśniowy
świat, prezentując różne postacie z bajek.
I tak na scenie pojawili się: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Koziołek Matołek, Kot
w Butach oraz Śpiąca Królewna. Pierwszaki
bezbłędnie rozpoznały wszystkich i trudno
było nie zauważyć, że książki to ich przyjaciele. Po krótkiej rozmowie okazało się,
że dzieci doskonale wiedzą, jak należy zachowywać się w bibliotece szkolnej i czym
ona różni się od domowej biblioteczki.
Z prezentacji multimedialnej najmłodsi dowiedzieli się, jakie są zalety książek, a pomagali im trzecioklasiści, którzy chóralnie
odczytywali każdą informację. Następnie
na scenie pojawiła się królowa biblioteki Książka w szarej i brudnej szacie. W kilku
zdaniach wygłosiła w kierunku dzieci kilka
próśb o to, jak należy traktować książki. Na
zakończenie pierwszaki złożyły uroczyste
przyrzecznie i tym samym zostały przyjęte
do grona czytelników.
W baśniowe postacie wcielili się uczniowie klasy 2 a, program przygotowała ich
wychowawczyni Izabela Morys.
Zespół ds. Promocji SP1

WYŚCIGI Z WÓZKAMI
10 kwietnia (niedziela) w godz. 14-17
na bulwarach nadwiślańskich odbędą
się I Międzynarodowe Wyścigi Wózków
w Chodzie. Uczestnicy startować mogą
w trzech kategoriach: mama, tata, rodzina
(2 osoby trzymające jedną ręką wózek).
Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie atrakcji również dla starszych dzieci,
a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody.
Tego dnia rodzice z wózkami ścigać się
będą w ponad 50 polskich i czeskich miastach jednocześnie. Wydarzenie „Rodzino,
rusz się z BuggyGym!” jest uroczystym
otwarciem akcji „Mama w ruchu” która
potrwa od 10 kwietnia do 10 maja. Wydarzenie jest częścią programu Rusz się.
W programie: godz. 14-14.30 - rejestracja uczestników (Park Kościuszki), 14.4016.40 – wyścigi, 17 –zakończenie, rozdanie nagród. Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona, obowiązują zapisy – www.
buggygym.pl/wyscigi-wozkow-ustron/
Celem wydarzenia jest zachęcenie oraz
aktywizowanie rodziców wraz z dziećmi
do ruchu. Organizatorzy – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Miasta
Ustroń, Stowarzyszenie BuggyGym – chcą
pokazać, że dziecko nie jest przeszkodą
w prowadzeniu aktywnego trybu życia na
świeżym powietrzu.
31 marca 2016 r.

USTA 2016
(cd. ze str. 1)

P. Polk i P. Szwedes rozbawili publiczność do łez.

Rafał Busz z Ustronia zyskał cenną pamiątkę. Czy panowie są podobni?

Przyszedł Chudecki do Arlak i oboje zaczarowali widzów.

31 marca 2016 r.			

Fot. M. Niemiec

liwie odpowiadała na pytania i pozwalała
się fotografować z uszczęśliwionymi
fanami również bardzo młodymi.
Bardzo zabawna była druga sztuka,
publiczność wybuchała śmiechem, a raz
nawet udało się jej zarazić Piotra Polka.
Niezwykle przystojnemu, eleganckiemu
aktorowi towarzyszył drugi Piotr – Szwedes, który w spektaklu wypadał dużo
mniej korzystnie wizualnie (zwłaszcza
w piżamie), ale wzbudzał sympatię
i współczucie. W przeciwieństwie do Polka - wyrachowanego brata przyrodniego,
myślącego tylko o pieniądzach. Niektórzy
z widzów mieli jednak dylemat, czy można się śmiać z zamiaru zabicia własnej
matki. Wątpliwości, wątpliwościami, ale
nie dało się nie śmiać. Była to w końcu
prowokacja…
Sztukę wyreżyserował Wojciech Malajkat i miło było słyszeć jego głos na dzień
dobry i do widzenia. Uwagę przyciągał nie
tylko tekst i znakomita gra aktorska, ale też
bogata scenografia. Obaj Piotrowie okazali
się otwartymi, ciepłymi ludźmi, którzy
nie bronili się przed wyrazami uznania ze
strony fanów.
Żeby poznać klasę aktora, najlepiej zobaczyć go na deskach teatru. W Ustroniu
teatru nie ma, ale „Prażakówka” znakomicie pełni jego rolę. Właśnie na scenie
domu kultury podziwialiśmy w sobotę
Wiolettę Arlak. Aktorka znana przede
wszystkim jako żona wójta w serialu
„Ranczo”, w komedii małżeńskiej „Przyszedł mężczyzna do kobiety” pokazała
pełnię talentu. Niewiele ustępował jej
Tadeusz Chudecki. Jak wiele podobieństw
do własnego życia dostrzegły siedzące na
widowni pary? Być może historia potarganych życiem ludzi, zmagających się
z troskami dnia codziennego, dała im do
myślenia? Choć nikt nas tak nie denerwuje
jak mąż czy żona, to jednak samotne życie
jest jałowe i smutne.
(mn)

Uwielbiana A. Seniuk.

Fot. M. Niemiec
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ASTYGMATYZM

W ROCZNICĘ DZIAŁALNOŚCI GALERII MUFLON
W sobotę, 19 marca w Galerii Muflon
odbył się wernisaż wystawy prac trzech
artystów działających przy Miejskim
Domu Kultury Batory w Chorzowie –

malarstwa Janiny Partyki-Pojętej i Arlety
Skurskiej oraz grafik (linorytów) Jerzego
Granowskiego. Wystawie towarzyszyła
oprawa muzyczna przygotowana przez

utalentowaną młodą skrzypaczkę Marlenę
Janik. Spotkanie poprowadziła kierownik
Galerii Izabela Burczak, przybliżając
dorobek artystyczny artystów oraz okoliczności powstania wystawy. Spotkanie
miało uroczysty charakter ze względu na
pierwszą rocznicę działalności galerii.
Izabela Burczak serdecznie podziękowała za pomoc i współpracę Ewie Liszce,
działającej w Muzeum Historii Katowic.
Na ręce pań za zaangażowanie i działalność na rzecz kultury w Ustroniu złożyła
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, życząc kolejnych
aktywnych lat obfitujących w wydarzenia
artystyczne.
Następnie w kawiarni działającej
w Muflonie odbyło się spotkanie literackie
przygotowane przez poetów grupy artystycznej „Sztuka bez barier 14”, również
działającej przy MDK Batory. Na scenie swoje wiersze zaprezentowali Janina
Partyka-Pojęta, Jolanta Klimek, Jarosław
Engler, Paweł Engler i Jerzy Granowski.
O oprawę muzyczną zadbali: Oliwia Kobuszewska, skrzypaczka M. Janik, Eugeniusz Szwarcer i Krzysztof Soska.
Galerii Muflon jest wyjątkowym miejscem na kulturalnej mapie Ustronia. Dzięki ekspozycji prac w recepcji hotelu,
sztuka tam prezentowana jest dostępna
dla odbiorców codziennie bez względu
na porę dnia czy nocy. Beata Niemczyk

RODZINA 500 +

Fot. W. Suchta

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
- nieograniczony pn. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta
Ustroń - Termomodernizacja P7 – termin składania ofert – do dnia
11.04.2016 do godziny 10.00.
- nieograniczony pn. Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą
i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny
mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej – termin składania ofert – do dnia 12.04.2016 do
godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
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Informujemy, że w Ustroniu realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o świadczenie wychowawcze
mogą składać rodzice lub opiekunowie dzieci do 18 roku życia
w gminie swojego miejsca zamieszkania. Zgodnie z zapisami ustawy
500 zł miesięcznie przysługuje drugiemu i kolejnym dzieciom do
ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie. Na
pierwsze dziecko 500 zł przysługuje , jeżeli miesięczny dochód
w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200
zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przy
ustalaniu dochodu rokiem kalendarzowym z którego dochody
stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia na okres od
01.04.2016 do 30.09.2017 r. jest dochód za 2014 r. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Wnioski
można pobrać w siedzibie MOPS ul. M. Konopnickiej 40 lub ze
strony internetowej www.mops.ustron.pl. Przyjmowanie wniosków nastąpi od 1 kwietnia w MOPS od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15. Prosimy o wypełnianie wniosku zgodnie z zawartymi w nich pouczeniami, co powinno skrócić ewentualne kolejki.
Świadczenia na wnioski złożone do końca czerwca 2016 r. będą przyznawane od 1 kwietnia 2016 r. Od 1 lipca przyznawanie świadczeń
będzie bez wyrównania wstecz, tylko od miesiąca w którym złożono
prawidłowo wypełniony wniosek. Zachęcamy do wpisywania numeru konta w formularzu wniosku, gdyż jest to najdogodniejszy sposób
odbioru pieniędzy. Wypłaty gotówkowe będą tylko raz w miesiącu.
W pierwszej kolejności będziemy realizować wypłaty na konta.
Osoby nie posiadające konta mogą uzyskać informację w MOPS
o założeniu konta. Zdajemy sobie sprawę , że każdy chciałby jak najszybciej otrzymać pieniądze, jednakże zanim wypłacimy pieniądze
musimy przyjąć wniosek, dokładnie przeanalizować załączoną dokumentację, a być może ją uzupełnić, wprowadzić dane do systemu
informatycznego, wydać decyzję i dostarczyć ją stronie. Od rodzin
aktualnie pobierających zasiłki rodzinne nie będziemy wymagać
dokumentowania dochodów, a jedynie stosowne oświadczenie.
Szczegóły na www.mpips.gov.pl
Kierownik MOPS Zdzisław Dziendziel
31 marca 2016 r.

PLANY BRACI
Przygotowania do sezonu 2016 wkraczają w decydującą fazę,
więc to dobry moment, aby zdradzić więcej szczegółów na temat
planów braci Szeja i całego zespołu GK FORGE RALLY TEAM.
Jarek i Marcin pozostają w rywalizacji w Mistrzostwach Czech, a
ich bronią na rajdowe trasy nadal będzie Subaru Impreza STi obsługiwane przez stajnię ROTO. Harmonogram startów obejmuje
wszystkie sześć czeskich rund, a w tym także Rajd Barum, ale
w planach są jeszcze trzy dodatkowe starty. Dwukrotnie pojawią
się na polskich odcinkach specjalnych (Rajd Rzeszowski i Rajd
Barbórka), a cały sezon rozpocznie się od nowego wyzwania –
austriackiego Lavanttal Rallye (8 – 9 kwietnia).
Jarek Szeja: „Z wielką satysfakcją możemy już potwierdzić,
że sezon 2016 będzie dla nas ważną kontynuacją i drugim pełnym sezonem w Mistrzostwach Czech. Cieszę się już na myśl
o pierwszym starcie, zwłaszcza po testach, które mocno rozbudziły mój apetyt. Zaczynamy dość nietypowo, bo od Rajdu
Lavanttal, ale ten wybór jest dobrze przemyślany. Będzie to nasz
debiut, więc musimy być bardzo skoncentrowani, a cały zespół
zaliczy, w nowym otoczeniu, ważną rozgrzewkę. Pojawimy się
również kilka razy w Polsce, dla naszych kibiców.
Niedługo przed nami jeszcze Co-Drive w okolicach Cieszyna,
który będzie również prezentacją nowych barw i okazją do spotkania dla całego zespołu, jeszcze w spokojnej, luźnej atmosferze.
Niedługo potem ruszamy do Austrii, gdzie nie będzie już miejsca
na taryfę ulgową. Mam nadzieję, że będziecie śledzić nasz start
i mocno trzymać kciuki.
Marcin Szeja: „Od ostatniego startu w grudniu mieliśmy
przerwę, ale była to tylko przerwa od jeżdżenia, ponieważ rajdy
nawet na chwilę nie pozwoliły o sobie zapomnieć. Dużo pracowaliśmy nad przygotowaniami do nowego sezonu oraz nad tym,
co trzeba jeszcze poprawić z poprzedniego sezonu. Kolejny rok
zapowiada się naprawdę emocjonująco – zostajemy w Subaru
i kontynuujemy pracę w bardzo zgranym zespole. Będziemy mogli nadal korzystać z doświadczeń firmy ROTO, a pierwsza okazja
już za dwa tygodnie. Trasy Rajdu Lavantall są bardzo zbliżone
do tego, co czeka nas w Czechach, więc będzie to dobry trening.
Jesteśmy bogatsi o masę nowych doświadczeń, więc drugi
sezon pod wieloma względami będzie łatwiejszy, ale czas na
kolejny krok. Sportowo stawiamy sobie dużo wyższe cele.
Partnerami załogi Jarosław Szeja / Marcin Szeja w sezonie
2016 będą: GK FORGE - obróbka plastyczna metali, ROTO,
DARMA, DECO-CAR, EUROGOLD, MINIMAX, VIRALSEED
i POKRYCIA DACHOWE PNIOK SYLWESTER.
POZIOMO: 1) roślina z tropiku, 4) dno naczynia, 6) do zaciskania w kryzysie, 8) król stawu,
9) kuzyn żurawia, 10) ściąganie drzew z miejsca zrębu,
11) na śmieci pojemniki, 12) kilof górnika, 13) Przemysław – bokser, 14) kwaśna przyprawa, 15) kolega
fryzjera, 16) lodowy deszcz, 17) gra w teatrze, 18) rodzaj uzdrowiska, 19) lipcowa solenizantka, 20) 100 cm.
PIONOWO: 1) karta dań, 2) w kiosku sprzedaje,
3) rosyjska fabryka, 4) spór o coś, 5) imię żeńskie,
6) czyste w górach, 7) ubiór nurka, 11) duży
wypadek drogowy, 13) dzieli kondygnacje,
14) port algierski.

KOLONIA W USTCE Z SRS

Serdecznie zapraszamy rodziców do zapisywania swoich dzieci
na kolonię letnią.
W tym roku SRS Czantoria organizuje kolonię do Ustki. Czeka
nas wiele atrakcji m.in. wycieczka na wydmy - Twierdza Ustecka,
zajęcia sportowe, konkursy. Termin: 26.06 – 05.07.2016 r. Cena:
1450,00/os. Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy „Bałtyk”.
Cena dla rodzeństw: 1420,00/os. Grupy uczestników: 6-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat. Informacje i zapisy: Bartłomiej Pilch 508475-092 lub kontakt.srsczantoria@gmail.com SRS Czantoria

B I B L I O T E K A POLECA:
Ks. Jan Kaczkowski - „Grunt pod nogami”
Wybór kazań niedawno zmarłego kapłana. Książka zawiera te,
które jego zdaniem najlepiej pokazywały najbliższe mu tematy:
wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych słabości, budowanie bliskości i autentycznych
relacji. Wydawnictwo zawiera też rekolekcje z księdzem Janem
„Herod, Piłat, setnik i inni”.

Lucca Dotti – „Audrey w domu”
Audrey Hepburn była jedną z najbardziej znanych aktorek XX
wieku. W 1967 roku, u szczytu sławy, porzuciła karierę aktorską.
Lucca Dotti , drugi syn artystki, tworzy portret spełnionej matki
i żony, doskonałej kucharki, wielbicielki domowego ogniska,
która gotowa była porzucić czerwony dywan dla rodzinnych
kolacji i przyjęć w ogrodzie. Książka zawiera mnóstwo przepisów kulinarnych oraz prywatnych zdjęć z rodzinnego archiwum.
13/2016/4/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!
SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!
Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

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

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujmy do 8 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 11

PIERWIOSNKI
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Maria Pasterna
z Ustronia, os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji.
31 marca 2016 r.			
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Fot. M. Niemiec

MISTRZ RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO
W poniedziałek 14 marca już po raz
trzeci w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowany został konkurs matematyczny
„Mistrz Rachunku Pamięciowego” o Puchar Dyrektora SP 2.
Termin tego konkursu jest nieprzypadkowy. Tego dnia obchodzimy święto liczby
Pi, ponieważ według amerykańskiego
zapisu data 14 marca to 3.14, a to jest
najpopularniejsze zaokrąglenie liczby Pi.
Liczbę Pi – zwaną też ludolfiną określa się jako stosunek długości okręgu do
długości jego średnicy. Liczba ta jest na
tyle wyjątkowa, że jako jedyna ma swoje
święto. Znana jest już od 4 tysięcy lat,
a nadal fascynuje wielu ludzi i odkrywane
są kolejne jej aspekty. Niektórzy zapamiętują, a potem recytują jak największą liczbę
cyfr z jej rozwinięcia dziesiętnego. Jej
wielbiciele, zwłaszcza dotyczy to amerykańskich naukowców, w dniu jej święta za-

jadają się specjalnymi okrągłymi ciastami,
które wewnątrz udekorowane są literą π,
a na obwodzie podane mają jej rozwinięcie
dziesiętne. Samo święto ma jednak na celu
spopularyzowanie matematyki poprzez jej
najbardziej popularną stałą.
My, chcąc podkreślić tą wyjątkowość
liczby π i uczcić to święto, organizujemy
konkurs właśnie w tym dniu.
Uczestnikami są uczniowie wszystkich
ustrońskich szkół podstawowych. Zadania konkursowe opracowuje corocznie
niezrównana i bezkonkurencyjna w tym
zakresie Maria Kaczmarzyk. Zgodnie
z regulaminem w turnieju startują dziewięcioosobowe drużyny z każdej szkoły
(po 3 uczniów z klas czwartych, piątych
i szóstych). Każdy uczestnik rozwiązuje
samodzielnie test, przy czym warunkiem
jest rozwiązywanie wszystkich zadań
w pamięci. Testy są sprawdzane i ocenia-

ne przez zespół nauczycieli – opiekunów,
którzy przychodzą ze swoimi uczniami.
Podczas, gdy prace były sprawdzane
(odbywa się to zaraz po napisaniu testu),
uczniowie zostali pod opieką organizatora.
Otrzymali drobny poczęstunek przygotowany przez panie kucharki z naszej szkoły
oraz przedstawiono im krótką prezentację
na temat liczby Pi, po której odbył się mini
konkurs dotyczący tej liczby oraz niekonwencjonalnych, szybkich metod liczenia w
pamięci. Każdy uczestnik otrzymał mały
upominek w postaci drewnianych linijek
ufundowanych przez firmę Laserwood.
Wyniki testu pozwoliły wyłonić zwycięzców indywidualnych oraz drużynowych. W tegorocznym turnieju rezultaty
indywidualne przedstawiają się następująco: w klasach czwartych 1. miejsce – Łukasz Gogółka (SP1), a 2. miejsce ex aequo
Maksymilian Mierwa (SP2), Anna Bolik
(SP3) i Zuzanna Musiał (SP5); w klasach
piątych 1. miejsce – Jakub Dziwisz (SP1),
a 2. miejsce ex aequo Dawid Marcol (SP1)
i Radosław Stojda (SP2); w klasach szóstych 1. miejsce – Gabriela Sztuka (SP1),
2. miejsce – Karolina Gomola (SP3), a 3.
miejsce – Bartosz Dusza (SP2)
Drużynowo pierwszą lokatę uzyskała
SP1, drugą SP2, trzecią SP3, czwartą SP5,
a piątą SP6. Wszystkim wyróżnionym dyrektor Dwójki Grażyna Tekielak wręczyła
dyplomy.
SP1 już po raz drugi z rzędu uzyskała
najwyższą lokatę. Jeśli swój sukces powtórzy w przyszłym roku to główna nagroda,
czyli puchar przechodni, ufundowany
przez dyrektora SP2, stanie się ich własnością. Zapowiada się zatem za rok bardzo
emocjonujący konkurs, bo stawka jest
wysoka. Zapraszamy już dziś do udziału
w przyszłorocznym konkursie!
Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tego konkursu bardzo dziękuję!
		
Małgorzata Mierwa
nauczyciel matematyki SP-2

CIEKAWSKA
ŁANIA
Bliskie spotkania ludzi z sarnami często kończą się źle dla tych ostatnich.
W kronice straży miejskiej często piszemy o zwierzętach potrąconych przez
samochody, uwięzionych na posesjach
i odnoszących rany w czasie ucieczki. Tym
bardziej miło nam odnotować spotkanie
przyjacielskie, które stało się udziałem
ustroniaka Konrada Kostki. Tak o nim
pisze: „Jadąc do pracy w środę 23 marca
wieczorem zostałem zaczepiony przez tą
miłą panią nad rzeką Wisłą. Łania nie bała
się i zrobiła mi rewizję plecaka. Dała się
fotografować i głaskać. Zrobiła też trochę
popłochu wśród kuracjuszek spacerujących nad Wisłą.”
(mn)
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Postój na Brzegach.

Fot. W. Herda

RYCZĄCE MASZYNY

Klub motocyklowy „Stelaki” z Cieszyna zaprosił miłośników dwóch kółek na

otwarcie sezonu, które tradycyjnie odbyło
się w Poniedziałek Wielkanocny. Zbiórkę

TANECZNY
ABSURD

Stoją od lewej: Magdalena Grudzień, Klaudia Ambo, Patrycja Gomola, Olga Kozieł, Dominika
Raszka, Małgosia Puczek, Estera Tomaszko. Siedzą od lewej: Liwia Cieślar, Małgosia Sikora,
Wiktoria Fober, Sylwia Wojtas.
Fot. W. Suchta

31 marca 2016 r.			

zwołano na godz. 11 na rynku w Cieszynie
i tam w samo południe rozpoczęła się parada. Ryczące maszyny ruszyły ul. Głęboką,
Liburnia, Stawową i skierowały się do
Ustronia. Na jednej z nich jechał należący do
Stelaków, radny Ustronia Grzegorz Krupa.
W naszym mieście motory przejechały
przez Zawodzie na parking na Brzegach.
Zrezygnowano z przejazdu ul. Nadrzeczną,
gdyż ładna pogoda zachęcała do spacerów
i nad Wisłą przechadzało się zbyt wielu
ludzi. Przejazd zabezpieczali strażnicy
miejscy. Podczas postoju motocykliści
udali się nad rzekę i tam najpierw spalili,
a potem utopili Burą Sukę, przez zwykłych
śmiertelników zwaną marzanną. Dalsza
część imprezy odbyła się na ustrońskim
rynku, gdzie uczestników imprezy powitał
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
i radny G. Krupa, którzy wydali pierwsze
porcje sycącej grochówki. Motocykle
zawsze wzbudzają spore zainteresowanie,
podziwiali je mieszkańcy Ustronia oraz
wczasowicze.
„Stelaki” to nieformalna grupa zapaleńców. Należą do niej osoby, dla których
jazda na motocyklu to nie tylko hobby, to
styl życia.
(mn)
Zespół taneczny „Absurd” tworzą gimnazjalistki. To już dorosłe panny, więc
rozmowa nie jest łatwa.
– Niektóre z nas tańczą w „Prażakówce”
bardzo długo – słyszę na początek. - Teraz
prowadzi nas pani Kinga. Dwa razy w tygodniu po półtorej godziny i jest to nasza
pasja. Nie zdarza się, by nie chciało się tu
przyjść. To chyba dobrze. A jak się ktoś zapisuje i chce to robić, to przychodzi. Same
też proponujemy układy na zajęciach. Ten
układ mamy już skończony i tylko trzeba
go dopracować, ale żeby to zrobić, trzeba
ćwiczyć, choć i tak zawsze zdarzają się
błędy. Na występach irytujące jest, gdy my
jesteśmy na scenie, a na widowni ludzie
chodzą, rozmawiają. To rozprasza i gorzej
wypadamy. Gdyby na widowni wszyscy
siedzieli i patrzyli co się dzieje na scenie,
byłoby OK. A najprzyjemniejsze jest to, że
czasem występujemy dla najbliższych, jak
podczas koncertu „Dla Babci i Dziadka”.
Widzą, że się rozwijamy. Występujemy
też indywidualnie, np. podczas „Talent
Show” w szkole. Można się pokazać.
A teraz nasz układ jest złożony z elementów wojskowych i więziennych. Do tego
stroje i pomalowane twarze jak komandosi. Jeszcze ćwiczymy.
– Z dziewczętami z zespołów złożonych
z uczennic szkół podstawowych nie ma
żadnego kłopotu, ale sporo czasu zajęło
mi uzyskanie kilku odpowiedzi od gimnazjalistek z zespołu „Absurd”. Może nazwa
zespołu ma na to wpływ. Innego zdania
jest prowadząca „Absurd” Kinga Stasiuk.
- Dziewczęta znają już wagę słowa –
twierdzi. - Często tańczenie w tym zespole to spełnienie marzeń, przychodzą
i ćwiczą. Czasem może jest to ucieczka
od problemów, czas na oderwanie się od
wszystkiego. Podziwiam je za to, że w tym
wieku wybrały taniec. A traktujemy się jak
rodzina. Potrafią współpracować, a jest to
widoczne w ich tańcu.
(ws)
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www.ustron.pl

Mała rzecz, a cieszy.

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, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.
Usługi stolarskie: kuchnie na wymiar, zabudowy, drzwi, schody, itp.
601-821-157.

Fot. W. Suchta
Działkę budowlaną 18 arów - media- Nierodzim. Tanio sprzedam.
602-704-384.
Poszukuję osoby z Ustronia do
pracy sezonowej na parkingu. 601
933 603.
Szukam dyspozycyjnej opiekunki
do Pani w Ustroniu, poruszającej
się na wózku inwalidzkim. opieka
od poniedziałku do piątku. 795082-946.
Do wynajęcia sklep w Ustroniu,
czynsz 700-900zł. Proponowana
branża - warzywa, owoce, kwiaciarnia. 508-996-830.
Sprzedam opla corsę 1,2 2001 r.
693-547-708.

Potrzebna pomoc przy opiece kobiety. 737-484-736.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia
w centrum Ustronia. 517-563-618.

Restauracja poszukuje pomocy
kuchennej. 606-641-114.

Sprzedam obraz olejny B. Kiszki
„Konie w biegu”. 517-563-618.
13/2016/5/R

• 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

Przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenia komunikacyjne
i majątkowe bez dodatkowych opłat i prowizji.

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602

31.03					 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
1-2.04				 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
3-4.04				 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
5-6.04				 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
7-8.04				 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
9-10.04		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście
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02 IV 15.00		 Spotkanie pt. „Dzieje Ustronia pocztówką pisane”
									Muzeum Ustrońskie
02 IV 16.00		 Mecz ligi okręgowej: Kuźnia-Bestwina
								 - Stadion KS Kuźnia
04 IV 17.00		 Warsztaty tworzenia róż z bibuły - MDK „Prażaków									ka” warsztaty odpłatne
07 IV 17.00		 Zebranie mieszkańców Polany - Szkoła Podstawowa nr 3
06 IV 17.00		 Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia Arty								 stycznego - MDK „Prażakówka”
07 IV 17.00		 Zebranie mieszkańców Nierodzimia
								 - Szkoła Podstawowa nr 6
02 IV 16.00		 Mecz ligi okręgowej: Kuźnia-Cisiec
								 - Stadion KS Kuźnia
09 IV 16.00		 Spotkanie z Jadwigą Kłapą-Zarecką, muzykiem, lekarką
								 z serialu „Młodzi lekarze” - Muzeum Ustrońskie
10 IV 9.00		 Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Wędkar								 skiego „Ustroń” - Ośrodek Rekreacyjny na Stawach

dziesięć lat temu
Z rozmowy z optykiem, optometrystą Jackiem Fuchsem: Wiele
zakładów optycznych oferuje komputerowe badanie wzroku. To
jeszcze nie jest optometria? To wcale nie jest optometria. Komputerowe badanie wzroku to pomiar, w którym narzędziem, mówiąc
w cudzysłowie jest komputer. Prawidłowo to urządzenie nazywa się
autorefraktometrem. (...) Daje bardzo ogólne pojęcie o wadzie (refrakcji) wzroku. Jest bardziej informacją dla mnie niż dla klienta. (...)
Czy istnieje standard higieny oczu i co się w nim mieście? Człowiek
ogólnie zdrowy, a więc nie cierpiący na przykład na cukrzycę, nadciśnienie czy inne choroby przewlekłe, powinien badać oczy u okulisty
co najmniej raz w roku. Warto też wybrać się do optometrysty. (...)
Kiedyś nie przywiązywano do tego takiej wagi i jeśli ktoś miał wadę
jednej dioptrii, to nie uważał za stosowne nosić okularów. A warto, bo
zdarza się, że przychodzi pacjent, który cierpi na łzawienie, pieczenie,
swędzenie oczu, bóle głowy. Szukał porady w różnych miejscach,
a okazało się, że przyczyna jest prosta – wada wzroku.

* * *

– W Lipowcu wszystko jest, a u nas nie tknięto palcem od 20 lat –
mówił jeden z mieszkańców Polany podczas zebrania osiedla Polana.
(...) Uczestniczyło blisko 40 mieszkańców dzielnicy. Przewodniczący
Stefan Figiel witał gości. (...) Głos miał zabrać burmistrz. Tumult na
sali uniemożliwiał to. I ponownie przewodniczący dyscyplinował.
A mówiono o placu zabaw. Nikt nie chce go mieć pod oknami, w związku z tym najlepiej umieścić go na boisku przy szkole. Tu zaprotestowała
dyrektorka, bo z boiska korzysta młodzież. (...) Burmistrz odniósł się
do stwierdzenia ze sprawozdania, że Polana otrzymała zaledwie 2%.
Jeżeli jednak w drugim półroczu ruszy kanalizacja domów przy ul. Wiślańskiej, to ten udział wzrośnie do 30%. Nie można też tak ściśle liczyć,
ile dostała jaka dzielnica. Mieszkańcy Polany korzystają z tego, co
jest w centrum i innych dzielnicach. Trzeba zawsze patrzeć na całość.

* * *

W lidze okręgowej grać będzie Kuźnia Ustroń. Po rundzie jesiennej
jest na 8. miejscu i ma 21 punktów. Wydaje się, że jest to obecnie bardzo
mocny skład. (...) Bramkarze – Grzegorz Piotrowicz, Joachim Mikler
(z Podbeskidzia Bielsko-Biała), obrońcy – Stefan Chrapek (z Beskidu
Skoczów), Tomasz Jaworski, Tomasz Nowak, Rafał Podżorski, Mateusz
Żebrowski, Robert Żebrowski, Tomasz Żemajtis (nowy zawodnik),
pomocnicy – Daniel Ciemała, Marcin Hołubowicz, Marcin Marianek
(z Nierodzimia), Łukasz Tomala, Krzysztof Wisełka, , napastnicy – Robert Haratyk, Damian Madzia, Michał Nawrat, Przemysław Piekar,
Dawid Szpak (z Wyzwolenia Simoradz). Średnia wieku to 24 lata. (...)
Nowym trenerem Kuźni jest Krzysztof Sornat.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Babskie gadanie

Oprogramowanie
dla orła i nielota

Obiecywałam sobie, że nie będę szaleć
na te święta. Że odpocznę, zrobię sobie
domowe spa, poczytam, pooglądam. Wertowałam gazetki z supermarketów w poszukiwaniu wartościowych gotowych produktów, wybrałam cukiernię, żeby kupić dobre
ciasta. Jednak w piątek wstąpił we mnie
demon perfekcyjnej gospodyni domowej
i tak poszalałam, że w sobotę po południu
byłam wykończona. Bolał mnie kręgosłup
po sprzątaniu, oczy mi się zamykały, bo
wstałam o piątej rano i rozdrażniona burczałam na dzieci. Wiedziałam, że to bez
sensu, ale nawet nie wiem, kiedy wpadłam
w wir histerycznych przygotowań.
Mam się za inteligentną, ale umysł na
niewiele się zdaje, gdy w grę wchodzi
podświadomość, a ta zaprogramowana jest
na przedświąteczny znój i trud. Przez całe
życie wgrywamy sobie różne programy
i działamy pod ich dyktando, nie zastanawiając się, czy są dla nas dobre. Bardzo
dużo kobiet mimowolnie ściąga aplikację
pod nazwą „Perfekcyjna pani domu”, nie
mając pojęcia, jak jest kosztowna. Że zapłacą za nią wolnym czasem, ciekawą lekturą,
zabawą z dziećmi, dobrym samopoczu-

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (223)

1. Nadzieja stanowi w życiu wielu osób
dobro wysoce pożądane i zarazem zdaje się być dobrem deficytowym, gdyż
w wielu sytuacjach odczuwa się jej niedobór. Zazwyczaj to osłabienie, zanik lub brak
nadziei skłaniają do zwrócenia baczniejszej
uwagi na jej znaczenie, sens i wartość.
2. Doświadczenie niedostatku nadziei
bywa jednym z bardziej dolegliwych
i bolesnych doświadczeń egzystencjalnych.
Teraźniejszość i przyszłość bez rozjaśniania ich blaskiem nadziei stają się szarugą,
w której nic nie jest dostatecznie wyraźne,
a wielorakie kształty i znaczenia zlewają
się z sobą, tracąc właściwe im walory.
Człowiek doświadczający braku nadziei
czuje się zdezorientowany i zagubiony
w swym życiu, które zdaje mu się przed nim
samym uciekać, a jego własne losy jawią
się jako obca czy wręcz jako wroga mu rzeczywistość. Nikną życiodajne przekonania
o tym, że ktoś i coś mają swą niepowtarzalną wartość, o której odsłonięcie, zachowanie lub urzeczywistnianie powinno się –
w pewnych sytuacjach wręcz z całych
swych sił – zabiegać. Wykrzesanie upragnionego promyka nadziei zdaje się zapowiadać odmianę tej pogrążonej w egzystencjalnym mroku sytuacji, zdaje się otwierać
perspektywę lepszej (choć niepewnej)
przyszłości.
31 marca 2016 r.			

ciem. Dostaną w pakiecie niewyspanie,
rozdrażnienie, kłótnie z mężem. Najgorsze
jest to, że nasze procesory nie są w stanie
obsłużyć tej aplikacji, bo doba ma tylko
24 godziny, a my jesteśmy tylko ludźmi.
Ktoś zapomniał włączyć blokadę „Mierz
siły na zamiary”.
Im dawniejszy program, tym trudniej go
zmienić i nawet uświadomić sobie, że istnieje. Pierwszymi naszymi programistami
są rodzice, którzy nieświadomie kodują
w głowach swoich pociech obraz świata
i ich samych. I wcale nie mam na myśli
patologicznych zachowań, ale słowa wypowiadane przez dorosłych, którym brak
czasu, cierpliwości czy wiedzy. Bardzo nie
chcę być mamą, która niechcący sprawi, że
dzieci będą się czegoś bały, do czegoś się
zmuszały, robiły coś wbrew sobie. Dlatego
śledzę kampanię Fundacji „Rodzice Przyszłości”, dzięki której mogę się dowiedzieć,
jak nie stać się złym programistą.
Kampanię promuje filmik, w którym
pokazany jest dorosły mężczyzna przed
ważną rozmową, prawdopodobnie w sprawie pracy. Narrator mówi: „Dlaczego brak
mu pewności siebie? Może dlatego, że jako
dziecko uwierzył we wszystko, co usłyszał
od ciebie?” W tle pokazana jest mama,
która zdenerwowana mówi do kilkulatka pokazującego jej rysunki: „Zabierz te
bazgroły, teraz nie mam czasu”. A kiedy
synek brudzi koszulkę budyniem, stwierdza: „Znowu się upaprałeś. Przez ciebie
tylko piorę i piorę”. Brzmi to niewinnie

i pewnie każda z nas choć raz wypowiedziała takie słowa. Powtarzane wciąż i wciąż
podcinają skrzydła, zamiast orła kształtują
nielota. A przeciez każdy rodzic chce, żeby
jego dziecko poszybowało wysoko, a nie
grzebało pazurem w ziemi na brudnym
podwórku, trzeba się więc pilnować, by
nawet w chwili słabości, w trudny dzień
nie dowalać maluchowi czy nastolatkowi.
Trzeba napisać nowy program pod nazwą:
„Moje dziecko jest zdolne, mądre, dobre,
stara się i ja w nie wierzę”.
Jednak czasem mam wrażenie, że mój
synek potrafi się poruszać z prędkością
światła. W jednej chwili jest w kuchni,
a za moment już na podwórku. Do szału
doprowadzają mnie ślady, które za sobą
zostawia. Na szafce leży kredka i piłka,
a na stole jedna skarpetka i skórka z banana. Idę go zawołać, żeby pozbierał swoje
rzeczy, a wchodzę w błoto, które zdążył
przynieść na butach i słyszę jak zachlapuje
łazienkę myjąc znaleziony przed chwilą
niezwykłych kształtów kamień. I wcale nie
mam wtedy ochoty zachwycać się, że jest
samodzielny, twórczy i je owoce, raczej
mi ręce opadają i chce mi się wyć, że nie
mam już siły sprzątać, a tym bardziej stać
nad nim, tłumaczyć i pilnować, żeby sam
to zrobił. Ale zanim dojdę do łazienki,
robię głęboki wdech i w końcu tłumaczę,
i pilnuję... Albo znowu sama sprzątam, albo
krzyczę, że mam dość... W końcu jestem
tylko człowiekiem. Aplikacja „Idealna
mama” czasem się wiesza. Janka Krzok

3. Rozpatrując egzystencjalną doniosłość sensu i roli nadziei należy wszakże
pamiętać, iż nadzieja świeci światłem
odbitym. W relacjach międzyludzkich
źródłem tego światła, które wyzwala blask
nadziei jest przede wszystkim człowiek.
To on swym czynem – także swą myślą
i swym słowem – wyzwala i wzmacnia
nadzieję, ale może ją też osłabić i zgasić.
Ten swoisty, dość kruchy status nadziei,
która ufundowana jest na ludzkim (szeroko
pojętym) czynie, powinno się odczytać
jako apel i zobowiązanie, aby samemu być
tym kimś, kto swym czynem niesie nadzieję drugiemu człowiekowi. Jeśli dostrzega
się czyjeś pragnienie nadziei, to jest się
zarazem wezwanym, aby być tym kimś,
kto przekracza zamknięty i przytłaczający
stan beznadziei, kto sprawia, że ukazują
otwarte horyzonty nadziei. Światło nadziei
pojawia się i nabiera mocy w zmaganiach
o nadzieję i o jej urzeczywistnianie. Gdy te
zmagania ustają to słabnie i zanika światło
nadziei, a ludzki świat spowijany jest zagęszczającym się mrokiem, w którym nie
widać przebłysków nadziei.
4. W internetowych wpisach, będących
wyrazem kultury popularnej, można napotkać powielany refleksyjnie brzmiący cytat:
„Czy pani wie, co to jest nie przynieść
człowiekowi nadziei? To gorzej niż go
oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę
nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim
rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem
żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się
innym nie przynosi nadziei?”. Funkcjonuje on autonomicznie jako przytaczana
„skrzydlata myśl” o nadziei, ale m.in. ze
względu na jego nośność i rysującą się

wewnętrzną komplikację („ja czuję, że sam
nie powinienem żyć”), warto nieco bliżej
poznać jego literacki kontekst. Pochodzi
on z opowiadania Marka Hłaski „List”
i poprzedzają go słowa: „Ja nie mogę jeździć do tego człowieka. On tak czeka na
ten list. Ja mu nie przynoszę nadziei”. Ten
funkcjonujący w internetowej komunikacji cytat, to słowa wypowiadane przez
listonosza, który zwierza się, że unika nawet spojrzeniem jednego z mieszkańców
jego rewiru, doznającego osamotnienia
i oczekującego na list, aby nie egzystować
i nie umierać w całkowitym osamotnieniu,
a - co więcej - listonosz w oczach tego
mieszkańca (którego narrację poznajemy
w opowiadaniu) był „jedynym człowiekiem,
który jednego dnia mógłby przynieść mi nadzieję”. Na końcu opowiada przychodzi list
i jest to – jakby jako wyraz ironii losu – list
z serii „łańcuszek świętego Antoniego”, czyli
przepisz dziesięć razy, poślij dalej i zalecenie,
aby nie przerywać „łańcuszka szczęścia”.
5. Pytania o nadzieję i o to, jaka będzie
– o to, co przyniesie z sobą – przyszłość,
na co można mieć nadzieję, są tymi pytaniami, które człowiek częstokroć podejmuje. Oczekiwanie z nadzieją na to,
co ma nadejść i wezwanie, aby nieść
nadzieję, może wszakże popaść w błędne koło „łańcuszka szczęścia”. Pytania
o nadzieję i o przyszłość powinny być
więc również pytaniami o rzetelną nadzieję oraz o iluzje i złudzenia, które
uchodzą za nadzieję, prowadząc do tym
większych rozczarowań. Nadzieja wymaga wielostronnej i dociekliwej refleksji.
Felieton jest zaproszeniem do pogłębiania
refleksji o nadziei.
Marek Rembierz
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Bramkę dla Kuźni zdobywa M. Zaczek.

Fot. W. Suchta

TRZECI REMIS
KS Kuźnia Ustroń - RKS Cukrownik Chybie 1:1 (0:1)

W trzech meczach rundy wiosennej
Kuźnia zdobyła tylko 3 punkty po trzech
remisach. Najpierw rozegranym awansem
jesienią meczu z Pruchną było 0:0, następnie 19 marca z liderem ze Skoczowa też
0:0 i w środę 23 marca z Cukrownikiem
1:1. Nie jest to imponujący bilans drużyny
aspirującej do czołowych miejsc.
Mecz z Cukrownikiem przełożono
i zamiast grać w sobotę 26 marca, zagrano
w środę. Tak ustaliły drużyny. Początek
to atak Cukrownika i bezradność Kuźni.
W pierwszej połowie Kuźnia nie zdołała
oddać strzału na bramkę przeciwnika.
Goście wychodzą na prowadzenie po
dość bezmyślnym faulu i bezdyskusyjnym
rzucie karnym. Cukrownik miał jeszcze
szanse na podwyższenie wyniku, ale przed
klęską kuźnię ratował bramkarz Joachim
Mikler.
Po przerwie Kuźnia zaatakowała i stwarzała groźne sytuacje pod bramką Cukrownika. Bramkę wyrównującą zdobywa
lobując bramkarza Mateusz Zaczek po
efektownym podaniu Dawida Kocota za
plecy obrońców. Końcówka to niewykorzystane sytuacje obu drużyn, a kotłowało
się pod bramką Kuźni i Cukrownika. Tylko
z kronikarskiego obowiązku napiszę, bo
jest to oczywista oczywistość, że Kuźnia
nie straciła bramki dzięki Joachimowi
Miklerowi.
Mecz sędziowała Patrycja Marek. Kobieta z gwizdkiem sprawiła, że piłkarze
obu drużyn powstrzymywali się od wulgaryzmów, ale tylko do czasu. Końcówka
meczu to już normalność, czyli płynący
z murawy stek przekleństw.
Po meczu powiedzieli:
Trener Cukrownika Andrzej Myśliwiec:

– Mecz wyrównany, aczkolwiek to my
mieliśmy bardziej klarowne sytuacje.
Gdybyśmy je wykorzystali, przechyliłoby
to szalę zwycięstwa na naszą stronę. Teraz
możemy tylko gdybać, a szanować trzeba
punkt zdobyty na ciężkim terenie. Po
pierwsze specyfika boiska ze sztuczną trawą, po drugie mecz z zespołem z czołówki. Nam brakuje szczęścia, w pierwszym
i drugim meczu wyniki na styku, a my
czekamy na zwycięstwo. Zaletą jest równe
boisko, więc można, jak to się mówi, piłką
kulać, tworzyć ciekawe sytuacje. Z jednej

Walki nie brakowało.

strony szkoda, że nie wygraliśmy, z drugiej
trzeba szanować zdobyty punkt.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski:
- Bardzo słaba pierwsza połowa w naszym wykonaniu, graliśmy bojaźliwie,
tak jakby przyjechał lider. Nie wiem skąd
taka nerwowość i niepewność w grze,
a kosztowało to utratę bramki, po indywidualnym błędzie. Niepotrzebny faul. Dobrze, że pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem 0:1. Przerwa pomogła, drużyna
zmieniła nastawienie, podjęła walkę, zagraliśmy odważniej, agresywnie i efektem
sytuacje bramkowe na początku drugiej
połowy. Jedną udało się wykorzystać,
a w końcówce obie drużyny miały okazje
na zwycięstwo. Widać było, że obie drużyny stawiają na zwycięstwo, bo Cukrownik
jest blisko strefy spadkowej, my chcemy
utrzymać kontakt z czołówką. Mecz mógł
się podobać kibicom. Mogę jedynie dodać,
że walczymy z przeciwnikami, ale także
z kontuzjami. Dziś ośmiu zawodników
z podstawowego składu nie mogło grać.
Mam nadzieję, że do kolejnych spotkań
będziemy przystępować mocniejsi. (ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Skoczów
Wisła
Dankowice
Żywiec
KS Kuźnia
Pruchna
Bestwina
Zebrzydowice
Czechowice
Chybie
Koszarawa
Cięcina
Żabnica
Leśna
Cisiec
Kobiernice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

42
38
38
37
35
25
25
25
23
21
21
19
17
16
10
8

41:15		
60:22		
53:30		
29:19		
30:12
31:29		
22:23		
37:44		
28:28		
31:33		
24:28		
21:34		
18:25		
22:36		
20:57		
16:50

Fot. W. Suchta
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