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A. Makowicz w tym roku zagrał w Ustroniu z orkiestrą.                                             Fot.	w.	Suchta

łowisko

Myśliwych przedstawia się jako gospodarzy łowiska. Z drugiej 
strony niektórzy uważają, że jest to zabijanie zwierząt, któ-
rych populacja mogłaby być regulowana w sposób naturalny. 
Co pani o tym sądzi?
Myślistwo jest uprawiane od wieków. Ludzie polowali od zawsze. 
To element ekosystemu i nie ma w tym nic szkodliwego. Dzisiaj 
człowiek już tak dalece ingeruje w środowisko, że jego obecność 
jest konieczna. Pewne gatunki trzeba chronić, liczebność innych 
redukować. Równowaga w przyrodzie jest zachwiana i rolą my-
śliwego jest jej przywracanie.

(dok. na str. 2)

Rozmowa z Joanną Kalinowską-Dyrda, 
specjalistą do spraw zagospodarowania lasu 

w  Nadleśnictwie Ustroń

różne  fortepiAny
8 listopada po raz dziesiąty koncertował w Ustroniu pianista 

jazzowy Adam Makowicz. Był to koncert odmienny od wcze-
śniejszych, gdyż artysta grał z towarzyszeniem Bielskiej Orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją Anny Mróz. 

Pierwszy koncert odbył się w 1999 r. w Sali Fundacji Życie  
i Misja na dość przeciętnym instrumencie. Później już koncerty 
odbywały się w Prażakówce, początkowo na fortepianie domu 
kultury, później już na wypożyczonym dobrym instrumencie. Na 
jubileuszowy 10 koncert zabrakło biletów.
- Światowej sławy muzyk jazzowy, kompozytor, wirtuoz i czło-
wiek wielkiego serca – mówiła na wstępie prowadząca koncert 
Danuta Koenig. – Wszystkie koncerty są koncertami charyta-
tywnymi. Pan Adam Makowicz zgodził się grać bez żadnych 
gratyfikacji finansowych, a dochód z koncertu przeznaczany jest 
Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi, prowadzącemu 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu. Tych 

(dok. na str. 4)
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Pierwszą spółdzielnią pro-
dukcyjną była w powiecie 
cieszyńskim RSP w Dębow-
cu. Założono ją w 1951 roku. 
W połowie lat 50 istniało na 
naszym terenie 18 spółdziel-
ni, które liczyły prawie 460 
członków i uprawiały areał 
o powierzchni 2,5 tys. hek-
tarów.

Przejście graniczne w Cieszy-
nie Boguszowicach funkcjo-
nowało od 1991 roku. Budowa 

trwała 3 lata. Przez granicę 
prowadzi największy w Polsce 
południowej most o długości 
760 m. Od 21 grudnia zniknę-
ły kontrole paszportowe (stre-
fa Schengen), ale most dalej 
jest granicznym.

Kabociarzami nazywano daw-
niej w cieszyńskich wioskach 
tych, którzy zaczęli wdziewać 
spodnie i marynarki (kaboty), 
chcąc upodobnić się do „mia-
stowych”. Nie było to bynajm-
niej obraźliwe określenie.

Gaz ziemny występuje nie 
tylko w Dębowcu, ale także 
w Pogórzu oraz w Kaczycach. 
Należy do wysokometano-
wych, stanowi więc cenny su-

rowiec energetyczny. Pytanie 
zatem, dlaczego złoża nie są 
eksploatowane?

Pierwszy na Śląsku Cieszyń-
skim zajazd z prawdziwego 
zdarzenia stanął przy „ustroń-
sko-trzynieckiej drodze po-
wiatowej, za zamkiem a na-
przeciw góry Pazuch”, jak na-
pisano w starym przewodniku. 
Tym miejscem był Dzięgielów,  
a zajazd został otwarty około 
1870 roku.

W Cieszynie zdobywa wy-
kształcenie wyższe kilka tysię-
cy osób. Studenci korzystają 
z systemu dziennego i zaocz-
nego. Wydział Zamiejscowy 
Uniwersytetu Śląskiego w Ka-

towicach proponuje do wy-
boru kilka kierunków huma-
nistycznych i artystycznych. 
Tegoroczna inauguracja roku 
akademickiego UŚ odbyła się 
nad Olzą.

Od 1991 roku w Chybiu dzia-
ła sekcja Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Liczy kilkudziesięciu 
członków.   

W okresie  międzywojennym 
istniała w Cieszynie fabryka 
zegarów ściennych i budzi-
ków. Rocznie produkowano 
około 16 tys. czasomierzy. 
Teraz funkcjonuje kilka punk-
tów zegarmistrzowskich.                      
                                      (nik) 

*    *    *

*    *    * 
*    *    *

*    *    *

Jakie to utrzymywanie równowagi, gdy idzie nagonka, a co 
wyskoczy z krzaków, to się strzela.
To nie jest tak. Poluje się w oparciu o zasady selekcji i ustalony 
corocznie łowiecki plan hodowlany. Sporządzane są również pla-
ny wieloletnie dla zachowania odpowiedniej wielkości populacji.  
Pozornie może to tak wyglądać, że co wyjdzie pod lufę, to się 
strzela. Chroni się łanie i lochy przewodzące stadu. Do osobni-
ków prowadzących również nie powinno się strzelać. Myśliwi 
wybierają osobniki o słabszej kondycji
Czy to myśliwi opracowują plan odstrzału?
Myśliwi wspólnie z leśnikami przeprowadzają w marcu  inwen-
taryzację zwierzyny. Na jej podstawie określa się plan, czyli ile 
sztuk danej zwierzyny można objąć odstrzałem. Szczególnie 
ważne jest planowanie zwierzyny płowej(sarna i jeleń) na terenach 
objętych gospodarką leśną. Zwierzyna musi coś jeść, dlatego jej 
przegęszczenie doprowadziłoby do zniszczenia upraw leśnych,  
a jest ich dużo po rozpadzie świerczyn. Z tego powodu konieczny 
jest odstrzał. Tak ustalony plan zatwierdza później nadleśniczy.
Jak te plany wyglądają w Ustroniu?
W lasach Ustronia żyje 86 jeleni, 152 sarny, 43 dziki, 24 borsu-
ki, 2 wilki, 2 jenoty, 29 lisów, 78 kun, a także zające, bażanty, 
kaczki. Wielkość odstrzału nie przekracza przyrostu i nie zagraża 
populacji.
Gdzie jest zachwiana równowaga? Słyszałem, że jest za dużo 
lisów. Ile par powinno być w Ustroniu?
Populacji lisów nie określa się w ten sposób. Lisów faktycznie jest 
za dużo, gdyż systematycznie wykładane szczepionki ograniczają 
choroby, lecz lisy spełniają również pozytywną rolę ograniczając 
populację gryzoni. 

Czemu nie ma zajęcy?
Czasem je widać. Ich ilość jednak znacznie redukują drapieżniki 
a także choroby, na które myśliwi nie mają wpływu.
Czy mamy w Ustroniu rzadkie zwierzęta?
W paśmie Równicy pojawiają się wilki. Leśnicy spotykają ich 
tropy od Białego Krzyża po Równicę. Czasami pojawiają się rysie 
.Widywano ich ślady na Czantorii i w Dobce. 
Coraz częściej słyszy się o dzikich zwierzętach podchodzących 
do śmietników. 
Faktycznie. Mieliśmy zgłoszenie o młodych lisach kręcących się 
w Jaszowcu w okolicy domów wczasowych. Niestety, gdy się 
wyrzuca odpadki, trzeba się z tym liczyć. W dużych miastach 
pojawiają się dziki. Zwierzyna szybko przyzwyczaja się do 
łatwego pokarmu.
Jak się zachowywać w takiej sytuacji?
Najlepiej, nie wyrzucać jedzenia. Wtedy zwierzyna przestanie 
przychodzić. Można takie zwierzęta odławiać i wywozić, ale też 
nie ma gwarancji, że nie wrócą, a na pewno pojawią się inne.
Jak współpracuje Koło Łowieckie z Nadleśnictwem?
Bardzo dobrze. Zresztą wielu leśników jest myśliwymi, w tym 
nadleśniczy i jego zastępca.
Pani jest myśliwym. To dość rzadkie hobby wśród kobiet?
Zdarza się. Koledzy podchodzą do mnie z sympatią. Czasem tylko 
nasi goście na polowaniach są zaskoczeni.
Jako myśliwi macie swoje łowisko. Czy myśliwi z innych kół 
mogą tu polować?
Bez naszej zgody nie można polować. Zapraszamy najczęściej 
na polowania zbiorowe. 
Jaki jest najbardziej atrakcyjny teren łowiecki w powiecie 
cieszyńskim?
Trudno powiedzieć. My mamy zwierzynę grubą (sarny, jelenie, 
dziki) i dla nas jest atrakcją polowanie na zwierzynę drobną. 
Inni mają kaczki, bażanty i zające, więc atrakcją jest zwierzy-
na gruba. Najlepsze łowiska są chyba w obwodzie łowieckim  
w Dzięgielowie, gdzie jest i drobna i gruba zwierzyna. Podobnie 
jest w obwodzie łowieckim w Skoczowie.
Zapraszacie się na polowania?
Raz w roku polujemy wspólnie z kołem z Dziegielowa i kołami 
z Wisły i Szczyrku.
Jelenie są bardzo płochliwe i dość trudno je spotkać. Pani 
się to udaje.
Dość często. Wystarczy się cicho zachowywać, tak jakby nas 
w lesie nie było. Jelenie mają doskonały węch i słuch. Potrafią 
wyczuć człowieka z dużej odległości.
Jaką satysfakcję daje polowanie?
Obcuje się z naturą i jest to frajda. Oprócz tego jest dużo obo-
wiązków w kole. Każdy wkłada sporo pracy w łowisko przy 
zakładaniu paśników, dokarmianiu. A tylko od czasu do czasu 
ma się przyjemność wyjścia ze strzelbą. 
Nie macie problemów z ekologami?
Raczej współpracujemy. Zresztą prezesem Polskiego Klubu 
Ekologicznego w Ustroniu jest myśliwy.
Dziękuje za rozmowę                 Rozmawiał: Wojsław Suchta 

łowisko

J. kalinowska-Dyrda.                                fot. w.suchta

(dok. ze str. 1)

*    *    *
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*    *    * 
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�4.��.�008 r.
O godz. 12:30 na ul. Daszyńskiego 
kierująca oplem astra mieszkanka 
Ustronia nie dostosowała prędko-
ści do panujących warunków na 
drodze powodując kolizję z oplem 
corsą kierowanym przez mieszkań-
ca Cieszyna.
�4.��.�008 r.
Na ulicy Daszyńskiego przed go-
dziną 14 kierująca fiatem panda, 70-
letnia mieszkanka Bielska-Białej, 
potrąciła na przejściu dla  pieszych, 
10-letniego chłopca. Trafił on do 
cieszyńskiego szpitala. Kierująca 
samochodem kobieta była trzeźwa.
�6.��.�008 r.
W godzinach 13-17:30 dokonano 

��.��.�008 r.
Zabezpieczenie przemarszu z  oka-
zji Święta Niepodległości z ko-
ścioła ewangelickiego pod Pomnik 
Pamięci przy Urzędzie Miasta.
��.��.�008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia straż-
nicy interweniowali na Równicy 
z powodu źle zaparkowanych 
samochodów. 6 właścicieli zo-
stało wezwanych na komendę 
Straży Miejskiej. Trzech z nich 
zostało pouczonych, a w sprawie 
pozostałych prowadzone są dalsze 
czynności.
��.��.�008 r.
Interweniowano w sprawie zablo-
kowania ul. Zdrojowej w okolicach 
Leśnego Parku Niespodzianek.

kradzieży pieniędzy na szkodę 
kuracjuszy przy ul. Szpitalnej.
�6.��.�008 r.
O godz. 14:20 na ul. 3 Maja kieru-
jący rowerem mieszkaniec Wisły 
w stanie nietrzeźwym (0,50 mg/l) 
zjechał z chodnika na jezdnię, do-
prowadzając do kolizji drogowej  
z samochodem honda prelude.

20.30 
co piątek muzyka na żywo

 28.11-  Zbyszek
 Wiktorski Band 
Instrumentalne trio, odrobina jazzu, 
pięknych melodii...

*    *    *

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
wysokiej jakości odzieży sportowej  

o profilu narciarskim.

Ustroń, ul. 3 Maja 8a,  sklep czynny: 10.00 -17.00

��.��.�008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe-
niowano z powodu nie zachowania 
ostrożności przy trzymaniu konia. 
Właściciel został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 200 zł.
��.��.�008 r.
Strażnicy interweniowali przy ul. 
Krzywej w sprawie padniętego 
psa. Zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji.
�4.��.�008 r.
Z powodu wypuszczania psa bez 
opieki, interweniowano w Lipow-
cu. Właściciela ustalono, a następ-
nie pouczono.
�5.��.�008 r.
Strażnicy interweniowali na os. 
Manhatan z powodu spożywania 
alkoholu w miejscu poblicznym. 
Sprawca został ukarany mandatem 
w wysokości 100 zł.

*    *    *

Na  ślUbNyM  KobIeRCU  STaNęlI:
aneta osłowska z Ustronia i Krzysztof Rutkowski z Goleniowa.

 29.11-  ANDRZEJKI 
 WANGEL’S!
Tańce, hulanki, swawole z zespołem 
Helikopter! Świetna zabawa gwaran-
towana! Bardzo atrakcyjna cena.
Więcej pod nr.tel: (033)854-42-33.

PRoMoCJa KaleNDaRZa USTRońSKIeGo
Urząd Miasta i Muzeum Ustrońskie zapraszają na promocję 

„Kalendarza Ustrońskiego” na 2009 rok, która odbędzie się  
w Muzeum, w sobotę 22 listopada o godz. 16. Promocji dokona 
Maria Nowak, a z minirecitalem wystąpią młode ustronianki 
Klaudia Fober i Ewa Karsznia. 

*    *    *

*    *    *

URoCZySTość PaTRIoTyCZNa 
śZŻ aRMII KRaJoWeJ

Burmistrz Miasta Ustroń oraz Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej o/Ustroń zapraszają na uroczystość złożenia 
kwiatów z okazji 65 rocznicy tragicznej śmierci sześciu żołnierzy 
Oddziału AK „Czantoria” w walce z niemieckim okupantem.

Uroczystość odbędzie się 30 listopada 2008 r. o godz. 12 
przy tablicy pamiątkowej na dolnej stacji kolei linowej „Czan-
toria”. Program uroczystości:  powitanie, występ młodzieży 
z Gimnazjum nr 2 - Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaźni 
Armii Krajowej, odśpiewanie hymnu Polski, złożenie kwiatów, 
zakończenie.

STąD Są MoJe KoRZeNIe
Klub Propozycji w Muzeum 
„Marii Skalickiej” zaprasza 
26.11, środa, godz.17, na spo-
tkanie familijne pn. „Krótka 
historia Rakowskich z Ustro-
nia”. Wystawa towarzysząca - 
malarstwo Iwony Dzierżewicz- 
Wikarek. 

o ChoRobIe aUJeSZKyeGo 
Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej w Międzyświeciu 

zaprasza rolników na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Wete-
rynarii w sprawie: programu zwalczania choroby Aujeszkyego, 
zasad uboju zwierząt w gospodarstwach rolnych. Spotkanie 
odbędzie się 24 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta w Ustroniu.

Ponieważ w powiecie cieszyńskim stwierdzono ogniska cho-
roby Aujeszkyego w stadach trzody chlewnej i konieczne będą 
kolejne badania. Celowe jest przedstawienie rolnikom zasad 
profilaktyki tej choroby czy wypłaty odszkodowań. Zmieniły się 
również warunki uboju zwierząt w gospodarstwach rolnych.

*    *    *

Ireneusz biedrawa lat 47 ul. Szeroka 14/6
aniela Kozieł  lat 80 ul. Skoczowska 40
helena Wantulok lat 91 ul. Lipowska 43

CI, KTóRZy oD NaS oDeSZlI:

beNeFIS  K. GRZyboWSKIeGo
28 listopada o godz. 17 w MDK Prażakówka odbędzie się be-

nefis Karola Grzybowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa 
Uzdrowiska, Naczelnego Lekarza Uzdrowiska. Wystąpią DER 
„Równica”, Andrzej Sikora, Katarzyna Siwiec.

macIej	chowaNIok	
nie żyJe

Maciej Chowaniok z Ustronia, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Śląskiego, został w nocy z 16 na 17 listopada, zamordo-
wany w akademiku w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Na oddział 
chirurgii szpitala w Biszkeku przywieziono go z dwiema ranami 
szyi od noża. Zmarł w wyniku upływu krwi. Do Biszkeku udali 
się przedstawiciele polskiej ambasady w Kazachstanie obsługu-
jącej Kirgistan. M. Chowaniok Pracował w Biszkeku jako lektor 
języka polskiego. Przyczyny zabójstwa nie są znane.

Ustroniakom M. Chowaniok zawsze będzie się kojarzył  
z podróżami, z których relacji często mieliśmy okazję słuchać 
podczas spotkań w Muzeum. Filolog, socjolog, a do tego pa-
sjonat podróży. W naszej gazecie ukazywały się jego relacje  
z mistrzostw świata w piłce nożnej w Niemczech, gdzie pracował 
jako wolontariusz. Zginął w wieku 28 lat.
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różne  fortepiAny
Dyrygowała A. Mróz.               fot. w. suchta           

pieniędzy, łącznie z dzisiejszym kon-
certem, zebrało się już około 50 tysięcy 
złotych.

Koncert rozpoczęła orkiestra „Diver-
timentem” Mozarta, po czym na scenie 
pojawił się A. Makowicz. W tym roku  
z towarzyszeniem orkiestry wykonał kil-
ka utworów własnej kompozycji, kilka 
znanych standardów, zagrał Chopina we 
własnym opracowaniu. Tak jak w innych 
ustrońskich koncertach A. Makowicz bi-
sował. Wcześniej jednak dziękowano mu 
za ten kolejny dar.
- Chcemy podziękować, a myślę, że nasze 
dzieci swoją obecnością zrobią to najlepiej 
– mówiła prezes TONN Emilia Czembor. 
– Mam przyjemność zakomunikowania 
państwu, że w tym roku przeprowadzi-
liśmy najpoważniejszy remont naszego 
ośrodka. Dobudowaliśmy kilka pomiesz-
czeń i dzięki temu uruchomiliśmy zajęcia 
dla naszych starszych wychowanków. 
Dzieci z Ośrodka dziękowały też Annie 
Mróz.

Jak to określiła D. Koenig, w imieniu 
wszystkich wiernych uczestników koncer-
tów A. Makowicza, dziękował burmistrz 
Ireneusz Szarzec:
- Dziesięć lat to kawał czasu. Muszę się 
tu przyznać, że i ja w ratuszu ustrońskim 
jestem jedenaście lat, ale rosłem z tymi 
koncertami. Pan Adam wymuszał na nas 
pewne działania. Mówił, że zagra, ale 
muszą być tego skutki.

I Szarzec wręczył A. Makowiczowi 
drugi tom monografii Ustronia i drewnianą 
ławeczkę.
- Może na tej ławeczce, czytając mono-
grafię Ustronia, powstanie „Sunset over 
Czantoria” lub coś podobnego – dodawał 
burmistrz.

Na ławeczce pianista zasiadł z D. Ko-
enig, a ona odczytała mu dedykację au-
torstwa Andrzeja Piechockiego:

Jak zbrzydną chmur drapacze,
To tylko Ustroń, góry, lasy, rzeczka,
I skończy się życie tułacze,
Wtedy, ta w słońcu ławeczka.
Wręczono też książkę Katarzyny Szka-

radnik „Ławeczka na wprost Czantorii”.
Oczywiście A. Makowicz bisował,  

a później okazało się, że to nie ostatni 
koncert w Ustroniu w tym roku. Jak poin-
formowała D. Koenig 7 grudnia w kościele 
ewangelicko-augsburskim odbędzie się 
koncert A. Makowicza wraz z prof. Janem 
Gębalskim „Bach na dwa instrumenty 
– organy i fortepian”. Już można nabywać 
bilety w cenie 15 zł.

Po koncercie o wrażenia zapytałem 
Annę Mróz:

- Wspaniale tworzy się muzykę z pa-
nem Adamem Makowiczem. Myślę, że 
była to też przyjemność dla orkiestry. To 
nie był nasz pierwszy wspólny koncert.  
W zasadzie już od paru lat grywamy  
z orkiestrami kameralnymi i jest to dla mnie 
wyjątkowa przyjemność. Pan Adam jest tak 
fantastycznym muzykiem i człowiekiem, 
że zaszczytem jest móc jemu akompanio-
wać. W Ustroniu jestem po raz pierwszy, 
ale miastem jestem zachwycona, górami,  
a przede wszystkim świeżym powietrzem. 
Mam nadzieję tu bywać częściej.

Natomiast A. Makowicza zapytałem  
o jakieś szczególne wrażenia z dziesięciu 
koncertów w Ustroniu:
- Dziesięć to okrągła liczba. Każdy koncert 
jest inny. Raz czy dwa grałem na fortepia-
nie, który jest tu stałe, ale na solowy wy-
stęp to trochę za mało. Potem znaleziono 
trochę lepszy instrument. 

Zapytałem też o tegoroczny koncert:
- Był to koncert jubileuszowy w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Kilkunastu muzy-
ków, Ania Mróz, córka Agnieszki Ducz-
mal, to wspaniała dyrygentka, choć inny 
typ niż mama. Bakcyl muzyki połknęła od 
rodziców, ma to zapisane w DNA. Było 
to wydarzenie dla mnie, dla muzyków  
i myślę, że dla publiczności. Okazało się, 
że sala jest za mała, a można było zebrać 
więcej pieniędzy dla dzieci. Chociaż nie 
narzekajmy, sala jest dobra, akustyczna  
i dobrze czują się w niej muzycy. Gram  
z różnymi orkiestrami kameralnymi. W tej 
są muzycy częściowo grający w Filharmo-
nii Śląskiej. Często muzycy się wymie-
niają, nie zawsze wszyscy mają czas, ale 
grałem już z nimi koncerty na Śląsku.

Jak zdradził A. Makowicz w tym roku 
nie miał nawet okazji pospacerowania po 
Ustroniu. Głównie wykorzystywał spokój 
do pracy i ćwiczenia.
- A pogoda była piękna. Dla mnie wystar-
czy spojrzeć na góry i pobyć tu parę dni  
i wtedy przychodzi energia. Przecież to tu 
jeździłem od najmłodszych lat.

Wojsław Suchta

po koncercie dziękowano mistrzowi.                            fot. w. suchta           

(dok. ze str. 1)
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o układzie komunikacyjnym Ustronia  
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Z rozwojem każdego miasta wiążą się 

uwarunkowania komunikacyjne. Roz-
wój społeczeństwa, rozwój gospodarczy 
sprawiły, iż w coraz większym zakre-
sie wyposażeni jesteśmy w nowoczesne 
środki komunikacji, przede wszystkim 
w samochody. Jeździmy już nie tylko  
w weekendy, przy specjalnych okazjach, 
ale na co dzień wykorzystując samochód 
do załatwiania wielu spraw, jak zakupy, za-
łatwianie interesów, odwiedziny. Podstawą 
staje sięszybkie przemieszczanie. Komu-
nikacja kolejowa, która odciążała ruch na 
drogach, przeżywa obecnie regres.

W takim mieście jak Ustroń komuni-
kacja podlega dużym ograniczeniom ze 
względu na położenie w dolinie. Jednakże 
znaleźliśmy się w sytuacji wymuszającej 
myślenie o dodatkowych drogach, któ-
re rozładują ruch weekendowy, czy też 
związany z zakupami przed weekendem. 
Obecnie rozpoczęliśmy realizację drogi 
zbiorczej zwanej „Pod skarpą”, mającej 
docelowo połączyć ul. Cieszyńską z ul. 
3 Maja na Brzegach. Ta droga docelowo 
ma rozładować część ruchu w centrum 
miasta. 

Wybudowana w 1998 r. obwodnica 
Ustronia była przez niektórych kryty-
kowana za to, że część turystów i gości 
przejeżdża i nie zauważa naszego miasta,  
a tym samym nie zasila miejscowych hoteli 
i pensjonatów, nie korzysta z gastronomii 
i innych atrakcji. W tej chwili obwodni-
ca to element układu komunikacyjnego  
w znaczącym stopniu rozładowująca ruch, 
umożliwiająca funkcjonowanie centrum 
miasta. Również zrealizowanie dwóch 
rond poprawiło płynność ruchu i po-
zwoliło bezpośrednio skomunikować 
Zawodzie z os. Manhatan, czyli stronę 
zachodnią, centrum miasta ze wschodnią. 
Jednakże obciążenie ilością samochodów 
stale rośnie i obecne rozwiązania nie są  
w stanie w pełni rozładować natężenia ruchu  
w określonych godzinach i dniach. Dlate-
go powstaje dodatkowa droga wewnętrz-
na, aby udrożnić ruch. Będzie to droga 
równoległa do ulic Daszyńskiego i 3 Maja, 
mam nadzieję, że sukcesywnie realizowa-
na w następnych latach.

Chciałbym podkreślić, że Ustroń i tak 
znajduje się w dobrej sytuacji w porów-
naniu z okolicznymi gminami, gdzie cały 
ruch biegnie przez centrum. W naszym 
mieście z północy na południe biegną 
trzy ciągi komunikacyjne: pierwszy przez 
Zawodzie, drugi to ulice Skoczowska, 
Daszyńskiego i 3 Maja, trzeci to ob-
wodnica. Najsłabszy element to centrum 
miasta z komunikacją wewnętrznąi au-
tobusową, która utrudnia przemieszcza-
nie się, np. w sobotnie przedpołudnia  
w centrum.                       Notował: (ws)

rozdaNo		laury
cIeSzyNIaNkI

e. Czembor odbiera laur.                                                  fot. k. Marciniuk          

W Dniu Święta Niepodległości, 11 listo-
pada, podczas uroczystej sesji gmin ziemi 
cieszyńskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie, wręczone zostały Srebrne 
Cieszynianki oraz Honorowa Złota Cie-
szynianka. Statuetki otrzymali szczególnie 
zasłużeni mieszkańcy. Laury wręczono po 
raz dwunasty.

Tegoroczna uroczystość zbiegła się z ob-
chodami 90 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Śląsk Cieszyński i Polskę. 
Nim przystąpiono do wręczenia statuetek, 
na scenie wystąpili: Chór Młodzieżowy 
„Collegium Iuvenum” p/k Leszka Kaliny  
z Gimnazjum Polskiego w Czeskim 
Cieszynie, rozpoczynając koncert pie-
śnią „Gaude Mater”, Zespół Regionalny 
„Brenna” p/k Anny Źlik, Orkiestra Dęta 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Cie-
szynie pod batutą Joachima Paczyńskiego  
i zaolziański aktor Bogdan Kokotek, który 
czytał fragmenty powieści „Inne rozko-
sze” autorstwa Jerzego Pilcha. W koncer-
cie prowadzonym przez Danutę Koenig, 
akurat w tym roku zabrakło akcentów 
artystycznych z Ustronia.

Srebrną Cieszynianką za 2008 rok wy-
różniona została Emilia Czembor. Statuet-
kę i kwiaty przekazali jej burmistrz Irene-
usz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina, odczytując wcześniej 
stosowne uchwały o nadaniu lauru. E. 
Czembor w zasadzie nie trzeba bliżej 
przedstawiać, bo jest w Ustroniu osobą 
znaną i popularną. Jako emerytowana 
nauczycielka udziela się społecznie, peł-
niąc funkcję prezes Towarzystwa Opieki 
nad Niepełnosprawnymi, które prowadzi 
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
Wychowawczy w Nierodzimiu. Była radną 
i przewodniczącą Rady Miasta w Ustroniu, 
od dwóch lat jest radną powiatową. Współ-
organizuje wiele akcji charytatywnych na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
koncerty i kwesty. 

Odnotujmy, że Honorową Złotą Cie-
szyniankę, otrzymał Jerzy Pilch - cenio-
ny pisarz, publicysta i dramaturg rodem  
z Wisły. Po odebraniu statuetki podkreślił, 
że siła i piękno ziemi cieszyńskiej polega 
na tym, iż mieszkają tu razem luteranie  
z katolikami.                                     (nik) 

21-22 listopada odbędzie się II Kongres 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotody-
namicznej i Laserowej i xxv Sympozjum 
dla Lekarzy i Fizjoterapeutów Med & Life  
w ramach Śląskich Medycznych Spotkań 
Uzdrowiskowych. Organizatorem  jest 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”. 
Miejscem kongresu będzie Uzdrowisko-
wy Zakład Przyrodoleczniczy znajdują-
cy się na ul.Sanatoryjnej 7 w Ustroniu.  
Piątek - Światło w diagnostyce i terapii. So-
bota - Fizjoterapia i rehabilitacja w warun-

kach ambulatoryjnych i uzdrowiskowych.  
Przewidziane są sesje wykładowe, donie-
sienia naukowe i sesje plakatowe. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców Ustro-
nia oraz gości do zwiedzenia wystawy 
sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia 
ortopedycznego oraz suplementów diety 
znajdujacej się w Uzdrowiskowym Zakła-
dzie Przyrodoleczniczym (w sąsiedztwie 
Kina „Zdrój” II pietro).Otwarte w dniach:  
21.11.08 r. (w godzinach 8:30- 17:30),  
22.11.08 r. (w godzinach 9:00- 16:00). 

MeDyCzne  spotkAniA



Gazeta Ustrońska   6 20 listopada 2008 r. 
 

Uchwała  nr    XXVI/�96/�008
Rady  Miasta Ustroń

z dnia �0 października �008
w sprawie przyjęcia na rok 2009 programu współpracy Miasta 

Ustroń z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń
uchwala

§ 1
Przyjąć na rok 2009 program współpracy Miasta Ustroń z or-

ganizacjami pozarządowymi stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Gazecie Ustrońskiej, na tabli-

cach ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/�96/�008 z dnia �0 października �008 r. 

P R o G R a M
współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2009.
I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Podstawę uchwalenia programu współpracy Miasta Ustroń 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
zwanego dalej „programem”

stanowi art. 5 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2.
Ilekroć w programie jest mowa o :
1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

2. „mieście” – rozumie się Miasto Ustroń, 
3. „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy, 

4. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 
106 ust. 2 pkt. 1

lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
Dz. U. z 2003 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

5. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert,  
o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy.

I. Płaszczyzny i formy współpracy

§ 3.
1. Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań określo-

nych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity  z 2001 r.  Dz. U. Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.).

2. Za priorytetowe płaszczyzny zadań publicznych na rok 
2009, Rada Miasta Ustroń uwzględniając zapisy strategii roz-
woju Miasta Ustroń, jego potrzeby oraz propozycje organizacji 
pozarządowych uznaje :

a) inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i redukowania skutków 
patologii we wszystkich środowiskach społecznych, 

b) upowszechnianie kultury (w tym kultury religijnej i sa-
kralnej), tradycji regionalnej i folklorystycznej, sztuki twórców 
profesjonalnych i amatorów ze szczególnym uwzględnieniem 
artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, 
plastyki, tańca, fotografiki artystycznej i innych, 

c) pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
d) działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną  

i uspołeczniającą na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) działania pomocowe i edukacyjne na rzecz samotnych matek 

i ich dzieci,
f) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
g) organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, a w szcze-

gólności koncertów, występów artystycznych, wystaw, prelekcji, 
spektakli i wydawnictw.

h) szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach, organizacja 
zawodów i turniejów sportowych,

i) działalność turystyczną, krajoznawczą i przyrodniczą  
z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających  
w górach,

j) współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw,

k) promocję i ochronę zdrowia oraz edukację zdrowotną  
i ekologiczną ,

l) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

ł) wspomaganie uzdolnionych dzieci  i młodzieży
m) działania na rzecz promocji i informacji o mieście,
n) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych w Ustroniu. 

§ 4.
Przewiduje się następujące formy współpracy Miasta z pod-

miotami programu: 
a) zlecanie podmiotom programu realizację zadań publicznych 

na zasadach określonych ustawą,
b) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działal-

ności i współdziałania w celu ujednolicenia tych kierunków,
c) wspomaganie techniczne i informacyjne (użyczanie bądź 

wynajmowanie  na preferencyjnych zasadach lokali komunalnych 
dla realizacji celów statutowych podmiotów, pomoc w nawiązy-
waniu kontaktów międzynarodowych itp.)

§ 5.
1. Podjęcie zadania publicznego przez podmiot programu musi 

być zgodne z jego działalnością statutową.
2. Formy zlecania realizacji zadania publicznego są następu-

jące : 
a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji,
b) wsparcie zadania oraz udziel nie dotacji na dofinansowanie 

jego realizacji.
3. W ramach dotacji udzielanych na zadania realizowane  

w ramach programu dopuszczalne są następujące wydatki: 
a) koszty personelu realizującego zadania (np. na podstawie 

umowy o pracę lub inne),
b) koszty pochodnych od wynagrodzeń,
c) koszty podróży i diet dla osób zatrudnionych przy realizacji 

zadań,
d) koszty zakupu i wyposażenia, materiałów i sprzętów (nowych 

i używanych) oraz usług (transport, najem, rozpowszechnianie, 
przygotowanie i druk wydawnictw, ubezpieczenia, powielanie 
materiałów itp.),

e) koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby remontów  
i adaptacji,

f) koszty szkoleń i treningów,
g) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych i dostaw,
h) koszty koordynacji i promocji projektu (koordynacja pro-

jektu, druk wydawnictw promocyjnych, itp.),
i) koszty podatku od towarów i usług,
j) koszty rzeczowe (wkład rzeczowy w postaci nieruchomości, 

sprzętów, wyposażenia i materiałów, pracy wolontariuszy, itp.
k) koszty pośrednie (koszty mediów poniesione na realizację 

zadań, koszty czynszu itp.),
l) koszty dojazdów uczestników biorących udział w zawodach, 

turniejach itp. przy czym żadne wydatki nie mogą przekraczać 
wysokości zwykle ponoszonych przez organizacje i podmioty 
realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie 
obowiązujących na rynku. 

4. Nie dopuszcza się możliwości finansowania z udzielanych 
dotacji : 
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Fotografię wykonano w 1948 r. w Ustroniu Polanie w pobliżu 
dawnej Szkoły Podstawowej nad Suchym Potokiem. Po powodzi 
wywożono naniesiony żwir z potoku. Od lewej na drewnianym 
mostku znajdują się: Leon Śliwka, Karol Bukowczan, Józef 
Kubok, Jan Moskała, Eugeniusz Jenkner, Jan Korcz, a z przodu 
majster Kiecoń z Nierodzimia. Fotografię udostępnił i opisał Leon 
Śliwka.                                                            lidia Szkaradnik 

a)   rezerwy na pokrycie przyszłych strat i długów,
b)   odsetek od kredytów i pożyczek, 
c)   zakupu gruntów lub budynków., 
d)   przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub 

jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
e)   działalności gospodarczej podmiotów prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego,
f)    działalności politycznej i religijnej,
g)   udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub 

prawnym.

§ 6.
1.Zlecanie zadań, o których mowa w niniejszym programie 

następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy szczególne prze-
widują inny tryb zlecania. 

2. Konkurs dla określonego zadania ogłasza Burmistrz Miasta 
nie rzadziej niż razw roku, przy czym ogłoszenie na pierwsze  
w roku zadania może nastąpić nie wcześniej niż po przekazaniu 
do Rady Miasta projektu budżetu na dany rok. 

3. Burmistrz Miasta powołuje w drodze zarządzenia komisję 
doradczo-opiniującą . 

4. Regulamin działania komisji, o której mowa w ust. 3 ustala 
Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia. 

§ 7.
Do konkursu, o którym mowa w § 6 mogą przystąpić także jed-

nostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane. 

§ 8.
Postępowanie i wzory dokumentów związanych z realizacją  

programu określa Zarządzenie 96/2008 Burmistrza Miasta Ustroń 
z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie instrukcji udzielania i rozliczania 
dotacji organizacjom pozarządowym.
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dNI		klemeNSowe
Honorowi członkowie Czytelni z duchownymi.                            fot. H. Cieślar      

t. waszut.                                fot. H. Cieślar  

Po raz ósmy od poniedziałku 10 listo-
pada do niedzieli 16 listopada trwały Dni 
Klemensowe, w tym roku z myślą prze-
wodnią „Jakże błogosławione i cudowne 
są dary Boże”. Spotykano się głównie  
w Czytelni Katolickiej im Jerzego Nowa-
ka przy parafii św. Klemensa, natomiast 
w niedzielę odbyła się uroczysta suma 
odpustowa w kościele pw. Św. Klemensa, 
której przewodniczył ks. prałat Władysław 
Zązel, proboszcz z Kamesznicy, kapelan 
Związku Podhalan i duszpasterz trzeźwo-
ści. Sumę uświetnił śpiewem chór „Ave” 
pod dyrekcją Alicji Adamczyk.

Dni Klemensowe rozpoczęły się w po-
niedziałek w Czytelni, wernisażem wysta-
wy obrazów Elżbiety Szołomiak „Impresja 
z podróży”. O twórczości artystki mówiła 
Anna Guznar.

W środę w Czytelni odbyła się promocja 
książki Władysława Motyki „Tradycje 
góralskie i górskie w wojsku polskim”, 
dotyczącej dziejów pułków Strzelców 
Podhalańskich.

Zwieńczeniem Dni Klemensowych  
w Czytelni było spotkanie piątkowe, 
podczas którego nadano tytuły Członka 
Honorowego Stowarzyszenia „Czytelnia 
Katolicka”, a swoje wiersze mówiła Te-
resa Waszut. Na wstępie tego spotkania 
proboszcz parafii św. Klemensa ks. Antoni 
Sapota mówił:
- Hasło tegorocznych Dni Klemensowych 
to nie kolejne zdanie św. Klemensa z listu 
do Koryntian – w liście tym znajdujemy 
wiele pouczeń. Hasło tegoroczne ma nas 
skierować do Stwórcy. Każde dobro, któ-
re otrzymujemy, każde dobro, w którym 
uczestniczymy, także każde dobro, które 
wykonujemy, jest darem Bożym. Także 
darem Bożym dla tych, przez których 
przechodzi. Człowiek jeżeli dotyka cze-
goś szlachetnego, odczuwa satysfakcję, 
dowartościowanie siebie jeżeli uczestniczy 
w czymś dobrym i ma do tego prawo. My 

uczestniczymy w pewnym kulturalnym 
zjawisku, które nazwaliśmy Dni Kle-
mensowe. Przez kulturę chcemy ukazać 
wielkość i dobroć Boga. Ta kultura, którą 
czynimy w ramach Dni Klemensowych, 
ma być pokazywaniem dobra i wielkości 
Boga w wszelakim wymiarze. Mamy 
spotkanie ze śpiewem, słowem, obra-
zem, rzeźbą, mamy wszelkiego rodzaju 
twórczość, która pozwala człowiekowi 
wyrażać swoje uczucia, ale także pozwala 
odbiorcy na odczucie dobra, które przez 
człowieka zostało stworzone, ale którego 
autorem jest Stwórca. Chciałbym, aby ten 
wieczór upłynął w dobroci, tym bardziej, 
że po raz pierwszy młode stowarzyszenie 
„Czytelnia Katolicka” chce nadawać tytuł 
honorowego członka. Wiemy, że coś, co 
jest nadzwyczajne, jest pewnym wyróżnie-

niem i dlatego uhonorowano ludzi, którzy 
już zaznaczyli się dla Czytelni, ale także 
jest to zauważenie, że Czytelnia Katolicka 
jest zjawiskiem dobrym, chcącym dobro 
powiększać.

Dyplomy Honorowych członków 
otrzymali Maria Gatnar-Guzy i Mi-
chał Bożek. Dyplomy wręczali ks. 
dziekan Rudolf Wojnar i ks. A. Sapota. 
M. Gatnar-Guzy mieszka w Wiśle, ma-
luje na szkle, spośród wielu jej wystaw, 
jedna odbyła się w ustrońskiej Czytelni 
Katolickiej. Przekazała tez dla Czytelni 
swoje dzieła, cykl obrazów o Piśmie 
Świętym zatytułowany „Od stworzenia 
do zmartwychwstania”. Z okazji nada-
nia tytułu M. Gatnar-Guzy przekazała 
jeszcze jeden obraz, przedstawiający św. 
Klemensa.

M. Bożek to znany ustroński przedsię-
biorca, właściciel firmy „Ustronianka” 
produkującej wody i napoje. 
- Znamy Michała Bożka z jego altruizmu, 
dobroci, którą okazuje różnym ludziom. 
Kiedyś będąc u niego w biurze, widzia-
łem stertę pism od instytucji, fundacji, 
stowarzyszeń z prośbami o pomoc, co on 
robi w miarę swych możliwości – mówił 
ks. A. Sapota. – Orzeł w naszej Czytelni, 
który jest repliką orła wykonanego przez 
Ludwika Konarzewskiego, jest właśnie 
pana Michała i został tu zawieszony dwa 
lata temu w czasie uroczystości nadania 
imienia Czytelni.

Po otrzymaniu dyplomu M. Bożek mó-
wił m.in.:
- W parę minut nie jestem w stanie prze-
kazać informacji o moim życiu, o mojej 
firmie. Zatrudniam 500 pracowników. Też 
wiele uczyniliście dobrego i za to trzeba 
wam podziękować. Mam wiele dyplomów, 
odznaczeń, krzyży brązowych, srebrnych, 
złotych. Nie zabiegałem o to. Same przy-
szły, tak jak przychodzi kapitał, biznesy. 
(...)Mam wielki szacunek do naszego 
dobra narodowego, żeby wszystko nie 
poszło w obce ręce.

Następnie swe wiersze recytowała poet-
ka Teresa Waszut.         Wojsław Suchta
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Mistrz ryszArD 
z	padwy

r. Demel.				 	 																																													

W niedzielne popołudnie widzowie telewizji Polonia mieli 
okazję poznać profesora Ryszarda Demela. Tego wybitnego 
człowieka czytelnicy Gazety Ustrońskiej znają od dawna, bo 
nawiązaliśmy z nim kontakt już w 1997 roku. Wtedy ukazał się 
w wydaniu świątecznym wywiad z artystą opisujący niezwykłe 
dzieje jego życia, mogące posłużyć za scenariusz niejednego 
filmu. Co profesor jednego z najstarszych uniwersytetów na 
świecie ma wspólnego z Ustroniem? Otóż urodził się w naszym 
mieście w domu, który do II wojny światowej stał koło budynku 
poczty. I mimo że mieszkał pod Czantorią jedynie 2 lata, zawsze 
wymienia Ustroń jako miejsce urodzenia. Nie inaczej było  
w nadanym kilka dni temu filmie dokumentalnym pod tytułem 
„Mistrz Ryszard z Padwy”, w którym opowiadał o swoim życiu, 
rodzinie, pracy, ukochanych miejscach. To Padwa jest najbliż-
szym mu miastem, ale zawsze podkreśla wpływ babci Bietowej 

z Ustronia, którą odwiedzał także po wyprowadzce do Andry-
chowa, na swoje wychowanie, wrażliwość artystyczną. Profesor 
Demel to postać wybitna, żołnierz 2 Korpusu, obecnie światowej 
sławy artysta plastyk, zajmujący się tworzeniem witraży. Znany 
we Włoszech, Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych, a nawet 
Meksyku i Japonii. Niestety absolutnie nieznany w Polsce. 
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Londynie, Był 
nauczycielem historii sztuki w Anglii i we Włoszech, również 
nauczycielem języka polskiego na Uniwersytecie w Wenecji. 
Uzyskał doktorat na Wydziale Filologii Polskiej na Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Wykładał literaturę 
angielską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Padwie.  
Profesor Ryszard Demel ma dwie pasje. Pierwsza to sztuka witra-
żu. Profesor jest autorem szczególnej techniki zwanej refrakcyjną, 
która daje efekt migotania. We wspomnianym wywiadzie dla 
GU opowiadał jak dzięki przypadkowej obserwacji porannego 
słońca narodziła się technika witrażu przestrzennego. Najwięk-
szym dziełem jego życia jest cykl witraży przedstawiających 
świętych na tle ogrodów. Praca nad nim trwała 31 lat. Witraże 
Demela otaczają ołtarz, który zaprojektował sam Michał Anioł. 
Pan Ryszard mówi, że to polski wkład do historii tego pięknego 
kościoła - katedry w Padwie. Ryszard Demel pracował również 
przy witrażach zdobiących Kaplicę Polską w Bazylice Św. An-
toniego w Padwie. Zajęło mu to 10 lat. 

Drugą życiową pasją Ryszarda Demela jest twórczość wy-
bitnego emigracyjnego pisarza Sergiusza Piaseckiego (autora 
„Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy”). Ten ważny dla polskiej 
emigracji pisarz praktycznie nie jest w Polsce znany. Ryszard 
Demel poznał go osobiście po jego brawurowej ucieczce do Anglii 
przed prześladowaniami stalinowskimi, był jego przyjacielem  
i wydawcą. 

Profesor rodem z Ustronia ożenił się z Włoszką, której rodzi-
ce mieszkali naprzeciwko pracowni Galileusza. Teraz Ryszard 
Demel chce przybliżyć światu postać astronoma Erazma Ciołka, 
pochodzącego ze Śląska, z którego pracy czerpał wiedzę i inspi-
racje właśnie Galileo Galilei. 

Ryszard Demel ma obecnie 87 lat, ale trudno było w to uwie-
rzyć oglądając film o mistrzu z Padwy. Oprowadzał widzów po 
miejscach sobie bliskich i opowiadał o nich z młodzieńczą pasją. 
Zadziwiające jest również to, że niemal całe dorosłe życie spę-
dził na obczyźnie, a mówi piękną, czystą polszczyzną, bez śladu 
obcego akcentu.                                               Monika Niemiec

Wojewódzkie obchody 69 rocznicy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego rozpoczęły się 26 września. Przy pomnikach Józefa 
Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego oraz Żołnierza Polskiego 
– zostały złożone kwiaty po częściach słowno-muzycznych: 
recytacje wierszy, wspomnienia i pieśni I Brygada, Modlitwa 
Obozowa oraz na zakończenie hymn Polski lub Rota. Druga 
część kończąc obchody, odbyła się w dniu 7 listopada w sali 
koncertowej Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach 
wg programu:

- Rapsod poetycki „Armia Krajowa w pieśni i poezji” w wy-
konaniu artystów Teatru Rozrywki w Chorzowie

- Część oficjalna:
•	 sygnał WP
•	 wprowadzenie sztandarów
•	 hymn Polski
•	 z kart historii
•	 powitanie gości – prezes zarządu Okręgu ŚZŻ AK,  

 mjr Marian Piotrowicz
•	 referaty: Polskie Państwo Podziemne na Śląsku, płk dr Mie-

czysław Starczewski, Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej 
kuźnicą patriotyzmu, mgr Urszula Rukasz
•	 wystąpienie gości, wyręczenie odznaczeń i dyplomów
•	 pieśni, solistka Opery Bytomskiej Joanna Kościuczyk-Ję-

drusik.

- Zakończenie:
•	 wojskowa grochówka
•	 melodie wojskowo - partyzanckie, Orkiestra KWK  

 „Staszic”.
W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Śląskiego 

ŚZZ AK, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska, 
Wojewódzki Sztab Wojskowy, uczestniczyli Kierownik Urzędu 
do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych Janusz Krupski, 
przedstawiciele najwyższych wojewódzkich władz państwowych 
samorządowych, związków kombatanckich, wojskowych i policji, 
terenowych władz państwowych, samorządowych i związków 
kombatanckich kilkunastu miast i gmin woj. śląskiego. W uro-
czystości uczestniczyła młodzież gimnazjalna z dyrektorami  
i wychowawcami kilkunastu miast i gmin woj. śląskiego. Wśród 
niej wspaniale prezentująca się klikudziesięcio osobowa grupa  
z Ustronia pod przewodnictwem dyrektorki Iwony Werpachow-
skiej i opiekunki Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaźni Armii 
Krajowej Katarzyny Wojtyła. W czasie uroczystości zostały 
wręczone działaczom patriotyczno-wychowawczym, współor-
ganizatorom uroczystości związanych z wydarzeniami histo-
rycznymi w poszczególnych miastach i gminach województwa 
śląskiego medale „ PRO MEMORIA” przez kierownika do Spraw 
Kombatanckich i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego. 
Medal „PRO MEMORIA” został również przyznany Danucie 
Koenig z Ustronia. Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność 
medal odebrał Prezes Zarządu Koła ŚZŻ AK, otrzymując od 
wręczającego upoważnienie Burmistrza Miasta Ustroń do wrę-
czenia odznaczonej w asyście odbierającego w czasie miejskiej 
uroczystości obchodu 90 rocznicy odzyskania Niepodległości  
w dniu 11 listopada. W uroczystości uczestniczyło około tysiąc 
osób z całego województwa śląskiego.  bolesław Szczepaniuk

69	roczNIca	
polskiego pAństwA 

podzIemNego
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MiEjSkA BiBLiOTEkA PUBLicZNA  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

cZyTELNiA OGóLNA ORAZ WyPOŻycZALNiA dLA dZiEci i MłOdZiEŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
BiBLiOTEkA SZkOLNO-œROdOWiSkOWA W USTRONiU - POLANiE
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MUZEUM USTROńSkiE im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
OddZiAł MUZEUM „ZBiORy MARii SkALickiEj”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „Pod jodłą”:
Malarstwo iwony dzierżewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
kLUB PROPOZycji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 
OddZiA£ cZyNNy:  codziennie w godz. 11-16.

GALERiA SZTUki WSPółcZESNEj „NA GOjAcH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GALERiA SZTUki WSPółcZESNEj „ZAWOdZiE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiURO PROMOcji i WySTAW ARTySTycZNycH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRZEœcijAñSkA FUNdAcjA „¯yciE i MiSjA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTAWA MOTOcykLi ZAByTkOWycH - RdZAWE diAMENTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

cZyTELNiA kATOLickA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MiEjSki dOM kULTURy „PRAŻAkóWkA” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TOWARZySTWO kSZTAłcENiA ARTySTycZNEGO - Ognisko Muzyczne   Mdk „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

USTROñSkiE STOWARZySZENiE TRZEŹWOœci
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

FUNdAcjA œW. ANTONiEGO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
EWANGELickiE STOWARZySZENiE „MARiA MARTA”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

MiEjSki OœROdEk POMOcy SPO£EcZNEj
ul. M. konopnickiej 40  - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

STOWARZySZENiA i ZWiĄZki:
Zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ Zbrojnych na  Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
Zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Ak - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWARZySZENiE POMOcy dZiEciOM i ROdZiNiE”MOŻNA iNAcZEj”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy: 
SP1 poniedziałek 12-15;  SP2 czwartek 13-16; SP3  środa 11.30-14.30  (gr. młodsza), czwartek 13.30-
16.30 (gr. starsza);  SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 środa12.30-15.00. 
ŚWiETLicA ŚROdOWiSkOWA dLA dZiEci i MłOdZiEŻy W HERMANicAcH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
MiEjSkA iNFORMAcjA TURySTycZNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAŻ MiEjSkA USTROñ 
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

listopadowy	popas.				 	 																								Fot.	w.	Suchta											



20 listopada 2008 r.   Gazeta Ustrońska   ��

krzyżówkA   krzyżówkA   krzyżówkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie

POZIOMO: 1) autor powieści „Nana”, 4) drzewo liściaste, 
6) barwny składnik hemoglobiny, 8) czarna w stadzie, 
9) niemiecki „koniec”, 10) imię męskie, 11) świadectwo 
techniczne, 12) świeżutka wiadomość, 13) strachliwym 
jej brakuje, 14) część wyścigu, 15) zdrowotna nalewka,  
16) złote małżeńskie, 17) waga opakowania, 18) znak jakości, 
19) skrzaty, duszki, 20) wiruje na parkiecie.

PIONOWO: 1) kartofle, 2) niby lotnisko, 3) orszak kró-
lewski, 4) naprawcze samochodów, 5) patrol wojskowy,  
6) hinduskie ćwiczenia, 7) kuzynka masła, 11) grecka bogini 
przeznaczenia, 13) z ariami. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 28 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45
 leGIoNoWe bIeGaNIe

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: anna Kisiała, Ustroń, 
ul.Lipowska 184.  Zapraszamy do redakcji.  

Co też porobiocie? Czy już rozmyślocie co pod goiczek kupić 
swojim bliskim, a możne sie Wóm zdo, że jeszcze sporo czasu. Nale 
łón tak żynie i ani sie nie nazdómy, a już bydzie grudziyń. Dyć pół 
listopada za nami, tóż jakosik sie skulo tyn łobmierzły miesiónc 
do kóńca. Piyrszo połówka była fajniacko – ciepło i słóneczno, 
nale mie dycki wnerwiajóm ty dłógachne wieczory. Plyntym sie 
z kónta w kónt i ni mogym se znóńś miejsca w chałupie. A przi 
tym telewizorsku też nie chcym całymi godzinami siedzieć. Poni-
kiedy wyńdym kansik miyndzy ludzi, łoto baji na jakóm impreze. 
A łóńskigo tydnia moja kamratka miała sześdziesióntke, tóż żech 
ji dała wielucnóm dorte upiyc, nó i flaszke szpyrytusu żech ji 
kupiła, dyć to sie dycki w chałupie przido – jako to prawióm aji 
na lekarstwo.

Kamratka miyszko z ceróm, ziynciym i wnukami. A tych bajtli 
w chałupie majóm aż trzóch i same synczyska. Czy wyście też 
prziuważyli, że moc dziecek w łostatnich rokach sie rodzi? Możne 
skwóli becikowego? Mie sie zdo, że w niejednej rodzinie sóm dwie, 
abo trzi pociechy. Nó i tak samo u tej moji kamratki. Zaroz za 
mnóm prziszła ji powinszować siostra z chłopym, tóż ta dorta sie 
doista przidała, choć tam jakisi wypieki też solynizantka miała. 
Wiadómo, każdo babka chce sie przekozać tym, co sie ji dycki 
nejlepi podarzi. A łóna je szpecym łod syrników. Już nieroz dała 
mi przepis, ale mie to tak fajnie sie nigdy nie udowo. 

Kapke my porzóndzili, nale fórt słyszelimy wrzaski, tóż ani 
bardzo pogodać se nie szło. Chłapcy, jako to chłapcy rajbowali po 
calutki chałupie. Jedyn mo sztyry roki, starszy piyńć, a nejstarszy 
siedym – prowie co rok to prorok. Ku nóm przilecieli jyny na te 
dorte i po słósznym sztrafku spucowali w trymiga. Do małych 
bajtli też trzeja jednakowoż mieć zdrowe nerwy, bo mama po nich 
fórt wrzeszczała, a łóni se z tego nic nie robili. Rada łoglóndóm 
w telewizorze jako ta niania radzi se z każdym spórnym dzieckym 
i dycki rozmyślóm wiela w tym je prowdy. Bo ponikiedy nie chce 
mi sie wierzić, że se do rade z każdym małym tyranym. Kiedysi 
nie było takich porad, a ludzie też se jakosik musieli z dzieckami 
radzić. Nale świat sie zmiynio na naszych łoczach, a isto mało 
kiedy na lepsze. A jo już dostowóm zadyszki i ni mogym za tymi 
wszelijakimi zmianami nadónżyć.                                        Hela

W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta 
Programu ograniczenia Niskiej emisji istnieje nadal 
możliwość udzielenia dofinansowania na wymianę 
starego nieekologicznego źródła ciepła (kocioł węglo-
wy, piec gazowy) na nowe bardziej ekologiczne (piec 
na groszek ekologiczny, piec gazowy). Dotyczy to 
inwestycji planowanych zarówno na rok �008, �009. 
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie 
internetowej www.ustron.pl oraz w Wydziale środo-
wiska i Rolnictwa pokój nr �5 w Urzędzie Miasta. 

Informuję, że w związku ze zwiększeniem wartości 
kontraktu w poradni ginekologicznej przy ul. Mickiewicza  
1 w Ustroniu, przyjmuję bezpłatnie i na bieżąco pacjentki  
w godzinach pon.wt.śr. 09.00 - 14.00, wt.czw. 12.00 - 17.00. 
Zachęcam Panie w wieku 25-59 lat do wykonania bezpłat-
nych badań cytologicznych w ramach programu profilak-
tycznego NFZ. Tel 33/8545580 Piotr Przybyła.
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W nocy z 31.10 / 01.11.2008 na terenie Ustronia odbywała się 
terenowa gra fabularna LARP. 23 graczy miało okazję uczestni-
czyć w zabawie.

LARPy- będące krzyżówką gry fabularnej z improwizowaną 
sztuką teatralną najczęściej polegają na odgrywaniu przydzie-
lonego sobie charakteru i osiągania jego celów - tak i było tym 
razem. Tegoroczny LARP Halloween odbywał się w większości 
na terenie Restauracji Wrzos i okolic, fabuła zaś rozpoczęła się  
w momencie, w którym  23 gości pojawiło się na imprezie urzą-
dzonej przez anonimowego gospodarza.

Część gości zostało zaproszonych, część przybyła za niebez-
piecznym gangsterem, zaś dwóch dziwnych mężczyzn poda-
wało się za łowców wampirów - przecież każde dziecko wie, 
że wampiry tak naprawdę nie istnieją. Poza tymi szaleńcami po 
sali krążył jeszcze starszy mężczyzna straszący gości wizjami 
śmierci i kataklizmów, które ich spotkają, jeśli nie powstrzymują 
nadchodzących wydarzeń. Wszystkich łączyło to, że byli częścią 
makabrycznego planu znudzonego nieżyciem, nieuleczalnie 
szalonego wampira Wiktora. Uczynił on z, jakby się wydawało, 
zwykłej imprezy, krwawą ucztę i bluźnierczy rytuał, który obudził 
coś, co nigdy nie miało zostać przebudzone.

Gracze byli podzieleni na grupy: sekta jednego z wampirów 
usiłowała doprowadzić do odprawienia rytuału przyzwania demo-
na zwanym Baalem, łowcy wampirów i z nimi związane postacie 
chciały doprowadzić do zagłady krwiopijców, część graczy była 
uwikłana w serię mordów będących skutkiem zażycia narkotyku 
produkowanego z wampirzej krwi, ale znalazło się też miejsce dla 
z pozorów zupełnie normalnych ludzi będących jedynie gośćmi 
imprezy Halloween - ale nawet oni mieli związek z fabułą poprzez 
opętaną przez Wiktora dziewczynę.

Z biegiem czasu impreza stała się coraz to bardziej niebezpiecz-
na, najpierw woda w całym pomieszczeniu zamieniła się w krew,, 
a po godzinie jeden z gości zaczął szaleć, światło zgasło a jedynie 
tańczące płomienie świeczek i ciężka muzyka przypominały  
o tym, że to w zasadzie impreza. Najpóźniej, gdy padły pierwsze 
strzały, stało się jasne, że ktokolwiek znajduje się w tym pomiesz-
czeniu jest w śmiertelnym zagrożeniu. Po północy koszmar stał 
się coraz to bardziej namacalny, jeden z gości zginął, tylko po to 
by po chwili wrócić ze świata martwych by pomścić swą śmierć,  
a łowcy rozpoczęli polowania na dzieci nocy. Około godziny dru-
giej Wiktor odprawił rytuał, zaś przyzwany demon Baal odebrał 
sobie ciało drugiego wampira, by móc wypełnić polecenia szalo-
nego krwiopijcy. Dopiero gdy jeden z łowców wyjął krzyż, drugi 
zaś z egzorcyzmem na ustach wbił w ciało opętanego wampira 
poświęcony nóż, padł martwy - zaś Baal pozbawiony ciała i uwol-
niony od wpływu Wiktora, przeniósł na żywych zgromadzonych 
wokół ciała Lasombry swoją wolę czyniąc z nich niewolników.  
                                                                   Dominik Dembiński

Młodzieżowa Rada Miasta dziękuje za pomoc w przygotowaniu 
zabawy na Halloween Urzędowi Miasta Ustroń, jednostce Straży 
Pożarnej z Ustronia Nierodzimia, właścicielom Karczmy „Wrzos” 
- Państwu Dembińskim oraz Dominikowi Dembińskiemu za 
zorganizowanie gry fabularnej LARP.

halloweeN
w UstroniU

13 listopada odbyło się zebranie mieszkańców Nierodzimia, 
zwołane z inicjatywy Przewodniczącej Rady Osiedla Haliny Ku-
jawa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządowych 
władz miasta Ustroń w osobach: burmistrz Ireneusz Szarzec, 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, radna dzielnicy 
Bogusława Rożnowicz oraz dzielnicowy Komisiariatu Policji 
w Ustroniu Robert Kurdun. Prowadząca zebranie H. Kujawa 
powitała zgromadzonych oraz udzieliła głosu dzielnicowemu 
R. Kurdunowi w związku z tym, że w czerwcu nastąpiła zmiana 
personalna na tym stanowisku. R. Kurdun przedstawił bieżące 
działania, jakie podjął w ostatnim okresie, poinformował, że 
dyżury dzielnicowego w budynku SKR w Nierodzimiu, będą się 
odbywać od grudnia.

W kolejnym  punkcie  omówiono   podjęte   działania   zmie-
rzające   do realizacji wniosków artykułowanych na poprzednich  
zebraniach. Burmistrz Miasta i radna dzielnicy obszernie omówili 
działania podjęte w roku 2008, związane z budową sygnalizacji 
świetlnej i bezpiecznego przejścia dla pieszych  na skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej, Szerokiej, Skoczowskiej.

Po kolejnych zabiegach, jakie podjęto w ostatnim okresie 
Urząd Marszałkowski wyraził zgodę, aby gmina Ustroń ogłosiła 
przetarg na wykonanie projektu technicznego w/w przejścia. 
Wyartykułowano liczne wnioski dotyczące wycinki drzew  
i konarów, zagrażające bezpieczeństwu pieszych i kierowców 
- ul Lipowska, ul. Wiejska, ul. J. Kreta, ul. Zagajnik, ul. Szeroka 
,modrzewie zagradzające chodnik dla pieszych. Burmistrz od-
powiedział mieszkańcom, że wycinki konarów dokonano na ul. 
Wiklinowej i Lipowskiej, pozostałe wnioski będą zrealizowane 
w miarę możliwości, jeszcze w tym roku. Postulowano, aby prze-
stawić słupy telefoniczne na ul. Lipowskiej, ponieważ zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, Burmistrz poinformował, że 
w tym rejonie planowana jest budowa uzupełniającej kanalizacji 
sanitarnej, w związku z tym podjęte zostaną rozmowy TP, aby 
przenieść słupy z pasa drogowego. Wnioskowano o oświetlenie 
kolejnych ulic, planowana jest inwestycja budowy oświetlenia ul. 
Wiejskiej, uzupełnienia oświetlenia ul. Zabytkowej. 

Poruszano problem opłaty za wywóz śmieci niesegregowa-
nych.Jeden z mieszkańców stwierdził, że nie posiada w go-
spodarstwie domowym odpadów typu pet, puszki, opakowania 
szklane, zmuszony jest do uiszczania wyższej opłaty, co uważa 
za niesprawiedliwe. Inny mieszkaniec zwrócił uwagę na niewła-
ściwy odbiór śmieci segregowanych, zwrócono także uwagę na 
różnice w wysokości opłat pomiędzy gminami, co skutkuje tym, 
że śmieci są podrzucane na teren Nierodzimia. Do w/w proble-
mów ustosunkował się Burmistrz Miasta.Niestety nie wszystkie 
problemy są możliwe do rozwiązania, nie ma możliwości wy-
egzekwowania takich regulacji, aby gminy ościenne stosowały 
stawki opłat wywozu śmieci takie jak w Ustroniu, stąd problem 
„podrzucanych śmieci”. Pozostałe problemy zostaną rozpatrzone. 
Ponowiono wniosek zamontowania balustrady wzdłuż fragmen-
tu Młynówki koło sklepu Hermes, załatania dziury w mostku 
dla pieszych. Burmistrz zadeklarował realizację tego wniosku  
w związku z projektowaną budową chodnika dla pieszych wzdłuż 
ul. Szerokiej.

Mieszkańcy podnosili także inne problemy:
•   Problem nie wykaszania nieużytków
•   Brak wykaszania poboczy wzdłuż ul. Wiejskiej
•   Rozważenie budowy wiaty przystankowej koło OSP Niero- 

 dzim
•   Skuteczne i solidne odchwaszczanie chodników
•  Oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Szeroka  

 i ul. Bładnicka
•  Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Szerokiej 

 i ul. Bładnickiej. Widoczność jest tam ograniczona ze wzglę- 
 du na wysoki żywopłot na jednej z posesji.

W/w wnioski zostały przekazane władzom samorządowym.

ZebRaNIe 
MIeSZKańCóW 

oSIeDla  NIeRoDZIM
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Jednym z większych ubiegłorocznych 
sukcesów Karoliny było zdobycie pierw-
szego w karierze tytułu wicemistrza Euro-
py Strefy Centralnej w klasie do 2 litrów. 
W tym sezonie reprezentantka zespołu 
Karolina Autosport również postanowiła 
skoncentrować się na startach w tym cy-
klu. Przedsezonowa zmiana Renault Clio 
na Renault Megane Trophy, oznaczała dla 
zawodniczki starty w klasie E1+2000. 
Pierwszy – debiutancki sezon startów w 
wyższej klasie, wypadł w ME bardzo oka-

karolINa	Na	podIum
zale. Od Karoliny szybsi byli tylko dyspo-
nującymi dużo mocniejszymi samochoda-
mi Miroslav Konopka (Saleen) oraz Vilia-
mem Liedl (Audi TT-R DTM). Tym samym 
„Kaja” zapewniła sobie trzecie miejsce 
na koniec sezonu i  drugi w kolekcji tytuł 
wicemistrzowski w ME Strefy Centralnej. 
Za plecami Karoliny w klasyfikacji gene-
ralnej uplasował się między innymi Tomas 
Enge - kierowca z przeszłością w F1  Do-
dajmy, iż w trakcie całego sezonu „Kaja”, 
zgromadziła na swoim koncie 64 „oczka”. 

Karolina po raz drugi została zaproszona na 
Galę podsumowującą zmagania w Mistrzo-
stwach Europy, która odbędzie się w listo-
padzie. W tym roku wręczenie nagród bę-
dzie miało miejsce w Skopje (Macedonia).  
Przypomnijmy, iż w zeszłym sezonie za-
wodniczka z Ustronia odebrała nagrodę 
za drugie miejsce w klasie E1-2000 z rąk 
prezydenta FIA - Maxa Mosleya. Już 21 
listopada przekonamy się, czy i w tym 
roku Karolinę spotka taki sam zaszczyt. 
Karolina Czapka: - W tym roku moim 
głównym celem było powalczenie o pierw-
szą „trójkę” w ME Strefy Centralnej. 
Przez cały sezon nie miałam większych 
problemów i systematycznie zdobywałam 
punkty w tym cyklu. Ostatecznie udało 
mi się zająć trzecie miejsce na podium 
Mistrzostw Europy Strefy Centralnej, 
z czego jestem niezwykle zadowolona. 
Zostałam już zaproszona do Skopje na 
oficjalne zakończenie sezonu w tych roz-
grywkach i rozdanie nagród, które od-
będzie się 21 listopada. Tytuł drugiego 
wicemistrza Europy jest dla mnie bardzo 
prestiżowy i cenny, bowiem został zdo-
byty w mocnej stawce rywali. Cieszę się, 
bowiem miałam w tym sezonie możliwość 
startów na wielu zagranicznych torach, 
gdzie zdobyłam cenne doświadczenie. 
Bardzo chciałabym podziękować moim 
tegorocznym sponsorom firmom: Castrol, 
Ustronianka, Warta, Autoguard, PWS 
Konstanta, Panav, Kuźnia Polska oraz 
ATS. Dziękuję również całemu teamowi 
oraz mechanikom za nieocenioną pomoc. 

Na początku października br. Komisja Historii przy Sto-
warzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego  
w Katowicach, zorganizowała w Muzeum Ustrońskim spotkanie 
poświęcone pamięci Karola Gruszczyka (1944-1998), rodem  
z Ustronia, w 10. rocznicę śmierci. Przez 23 lata pełnił on funk-
cję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej,  
a znany był i ceniony w szerokich kręgach osób zainteresowanych 
ochroną zabytków w Polsce. Stefan Kmiecik prezes powyższej 
Komisji i dyrektorka muzeum, omówili wielorakie zasługi Karo-
la Gruszczyka w tej dziedzinie, gdyż działalność zawodowa była 
jego wielką życiową pasją. Będąc absolwentem Technikum Me-
chaniczno-Kuźniczego, zaangażowanie w organizację Muzeum 
Hutnictwa i Kuźnictwa traktował jako swą powinność i dzięki 
jego wieloletniej, systematycznej pomocy udało się przezwy-
ciężyć najważniejsze problemy merytoryczne i organizacyjne 
opóźniające działania zmierzające do powstania tej placówki. Na 
zakończenie spotkania, na którym oprócz wspomnień i wystawy 
tematycznej zaprezentowano film utrwalający jego wystąpienie 
na imprezie miejskiej z referatem na temat ochrony zabytków, 

spotkAnie 
roczNIcowe

bURMISTRZ MIaSTa USTRoń
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/296/2008 
Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2008 roku w spra-
wie przyjęcia na rok 2009 programu współpracy Miasta Ustroń  
z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
miejskiego portalu internetowego www.ustron.pl oraz na ta-
blicach informacyjnych Urzędu Miasta w Ustroniu.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości 
uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty 
Kultury Sportu i Turystyki I p., pok. nr 16, Urząd Miasta 
w Ustroniu, ul. Rynek 1, tel. 033/8579-328. Formularz oferty 
dostępny jest w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Ustroniu, Rynek 1 I p. pok. 16 oraz na stronie internetowej 
www.ustron.pl,(zakładka BIP/organizacje pozarządowe/do-
kumenty do pobrania) i zgodny jest ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w okresie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego 
konkursu, tj. do dnia 17 grudnia 2008 r., w godzinach pracy, 
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Ustroniu lub pocztą na 
adres: Urząd Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń. O terminie 
złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Elżbieta Sikora przypomniała jego aktywny udział w życiu kul-
turalnym miasta i zaproponowała, aby na stałe upamiętnić postać 
Karola Gruszczyka w Muzeum Ustrońskim, co spotkało się ze 
zdecydowaną aprobatą ze strony organizatorów uroczystości.  
                                                                        lidia Szkaradnik
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Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033-854-53-98. 

Węgiel Eko-Groszek pakowany  
w worki foliowe 20 kg. 695-
397-209, 518-201-189. Fax (33) 
8521647.

Usługi Mini – koparką. Tel. 693-
05-93-01. 

Ustroń – 2 pokoje wynajmę w 
domku. 601-49-11-24. 

Zatrudnię sprzedawcę ze znajo-
mością branży elektronicznej. 
Kontakt 033 854-41-73. 

Przyjmę zużyte opony: osobowe, 
dostawcze, ciężarowe. Przy więk-
szej ilości odbiór własnym trans-
portem.Ustroń, ul. Skłodowskiej 
2. Tel. 603-876-879.

Mycie okien i sprzątanie. Solidnie. 
519-707-851.

Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu w Ustroniu - Centrum. Tel. 
507-039-960.

Wynajmę 2 lokale na działalność 
usługową/biurową na rynku w Ustro-
niu 1 piętro. (033) 444-60-40.

Zatrudnię pomoc kuchenną. 606-
641-114.

Pokój do wynajęcia. Tel. 500-849-
356. Po 15.

Wypożyczalnia rusztowań elewa-
cyjnych i drabin. 502-367-684.

Wynajmę mieszkanie. (33) 854-
70-11.

Fiat 126p, 1997. Tanio ubezpie-
czenie. Przegląd XI 2009. 854-
39-55.

dziesięć  lat  temu

każdy tłumek ...                  fot. w. suchta

*    *    *

Nie można chyba powiedzieć, że przyjście zimy nas zaskoczy-
ło, bo już w niejednym roku listopad witał na biało. Mimo to 
pierwsze zetknięcie ze śniegiem i mrozem niektórym nastręczało 
trudności. Kierowcy pocili się przy odśnieżaniu samochodów, 
wyjazdów z garażu, czasem nawet pchając swoje „cztery kółka”. 
Niemotoryzowani marzli na przystankach, w autobusach i w dro-
dze do pracy. Najwięcej uciechy miały dzieci i nasi czworonożni 
przyjaciele, tarzając się zapamiętale w białym puchu. 

Po raz pierwszy ukazał się „Kalendarz Ustroński” datowany 
na rok 1999. Zasługujące na uwagę wydawnictwo posłużyć 
może nam jako kalendarz – notatnik, zawiera bowiem infor-
macje potrzebne na co dzień, ale znajdziemy w nim także wiele 
artykułów traktujących o historii, kulturze i ludziach naszego 
miasta. Kalendarz nabyć można w Muzeum Hutnictwa i Kuź-
nictwa, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz księgarni przy ul. 
Daszyńskiego. 

1997 roku w ustrońskiej parafii św. Klemensa był rokiem 
jubileuszu 550-lecia istnienia. Rok obecny proboszcz Antoni 
Sapota ogłosił w parafii rokiem św. Klemensa, a jednocześnie 
zwrócił się do wiernych, by nie wahali się przedstawiać swych 
propozycji uświetniających rok (...). Marek Rembiesz zapropo-
nował zorganizowanie sympozjum naukowego poświęconego 
św. Klemensowi. Doszło ono do skutku 14 listopada. Tematem 
brzmiał: „Świadek prawdy i nauczyciel jedności. Aktualność 
myśli św. Klemensa Rzymskiego w kontekście przemian współ-
czesnej kultury”. 

Kolejny rok zawitały do Ustronia łabędzie i od kilku dni pły-
wają po stawie kajakowym i po Wiśle. Zatroskani mieszkańcy 
od razu zaczęli telefonować do Wydziału Ochrony Środowiska 
UM z pytaniami, czy ptakom nic nie grozi i czy nie należałoby 
im pomóc. Okazuje się, że dla dobra łabędzi, nie należy ich 
dokarmiać, a już szczególnie unikać trzeba rzucania im chleba 
i bułek (...). Zdrowe osobniki, a na takie wyglądają ustrońscy 
goście, bez większych trudności powinny przetrwać zimę. Gdyby 
zdarzył się jednak wypadek, o co łatwiej na stawie kajakowym, 
ponieważ nie ma tam tak wartkiego nurtu jak na rzece, stra-
żacy obiecali pomoc, Zresztą mają już doświadczenie nabyte  
w poprzednich latach.                                                         (mk)

 KUlTURa
26.11    godz.17.00  Krótka historia Rakowskich z Ustronia 
         - z cyklu „Skąd są moje korzenie” oraz 
         wystawa malarstwa Iwony Dzierżewicz- 
         Wikarek, „Zbiory Marii Skalickiej”.   
    KINo 
14-20.11  godz.18.30  eleGIa, dramat obyczajowo-erotyczny, 
         18 lat, USA.
14-20.11  godz.20.15  NIeZNaJoMI, thriller, 15 lat, USA.  
21-27.11  godz.17.30 śWIaDeCTWo, historia życia Jana  
    godz.19.00 Pawła II, b/o, Polska.

20-22.11    - Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
23-25.11				-	 Na	zawodziu	 ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
26-28.11    - elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
				wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

... można zdyscyplinować.                                           fot. w. suchta

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (�9)
1. Rok 2008 w Polsce jest poświęcony 

pamięci wybitnego poety Zbigniewa Her-
berta (1924-1998). Gdy czyta się zapisy 
świadczące o intelektualnych związkach 
tego poety z wybitnymi filozofami Henry-
kiem Elzenbergiem (1887-1967) i Izydorą 
Dąmbską (1904-1983), to nasuwa się myśl, 
że ci ludzie koniecznie musieli się ze sobą 
spotkać, . W tekstach – wierszach i listach 
– powstałych dzięki relacjom poety z filozo-
fami zarysowuje się interesująca i aktualna 
także dziś wizja filozofii jako ćwiczenia 
duchowego. Dla Herberta bowiem ważne 
jest przede wszystkim to „co filozofia robi 
z człowiekiem”.

2. Dzięki studiom filozoficznym w To-
runiu (rozpoczętym w 1949 r.) Herbert 
nawiązał bliższy kontakt z Elzenbergiem. 
Ich korespondencja trwała piętnaście lat 
(1951 – 1966). Herbert stwierdza, że El-
zenberg sprawuje „Patronat Intelektualny” 
nad jego studiami. Przesyłając życzenia 
noworoczne (1959 r.) nazywa Elzenberga 
„Kochanym i Jedynym Mistrzem”. Notę 
o książce Elzenberga Kłopot z istnieniem 
kończy Herbert tezą i wezwaniem: „Jedna 
z nielicznych książek, które sprawiają, że 
czytelnik staje się lepszym człowiekiem. 
Czytajcie Elzenberga”. Dzięki obcowaniu z 
filozofią Elzenberga można stać się lepszym 
człowiekiem. 

3. Podobne znaczenie jak spotkanie z 
Elzenbergiem miał dla Herberta wieloletni 
kontakt z Dąmbską. Wiersz Potęga smaku 
(1982 r.) dedykowany jest Dąmbskiej jako 
„Filozofowi Niezłomnemu”. W liście do 
niej wyznaje: „Od Pani zaczerpnąłem coś 
więcej niż słodycz wiedzy, ale także wspa-
niałą lekcję godności”.

4. Natomiast zdecydowanie negatywne 
doznania w Herbercie wywołuje filozofia 
marksistowska. Herbert pisze o jednym z 
marksistów: „prof. Kroński T. J. budzi we 
mnie zupełne zniechęcenie do filozofii”. 

5. Herbert uczestniczył w 1952 r. w 
wykładach o filozofii Tomasza z Akwinu. 
Interesujące są spostrzeżenia o tym, jak 
oddziaływała na niego myśl tomistyczna: 
„Namawiano mnie na studiowanie tomi-
zmu. Zacząłem chodzić na czytanie Sum-
my. Rzeczywiście wiele rzeczy się układało 
i wyjaśniało. Poczułem się szczęśliwy i 
wolny. I to był pierwszy sygnał, że trzeba 
uciekać, że coś w substancji człowieczej się 
przekręca. Czułem przyjemność sądzenia i 
klasyfikacji. A przecież człowieka bardziej 
określają słowa zaczynające się na nie: 
niepokój, niepewność, niezgoda. I czy ma 
się prawo porzucać ten stan”. Tomistyczne 
uporządkowanie świata wedle herbertow-
skiego rozpoznania powoduje wszakże 
niepożądane skutki w „substancji człowie-
czej”, gdyż zanikają cenione przez poetę 
stany egzystencjalnego napięcia i buntu. 

6. Przystępując do pisania recenzji z 
książki Elzenberga Próby kontaktu (Kraków 
1966) z autoironią Herbert stwierdza w liście 
do Elzenberga, że „adept Filozofii, który 
zdradził ją dla muz – na pewno nie zasługuje 

na zaufanie”. Jest to nawiązanie do pytania: 
„czy pisanie wierszy nie przeszkadza filozo-
fii”. Elzenberg dostrzegał pozytywne aspek-
ty związku poezji i filozofii: „Pewne głębiej 
sięgające pomysły, intuicje mają szansę 
zjawić się w słowie twórczo-poetyckim i w 
postaci poetyckiej koncepcji”. 

7. Herbert prezentując swe dążenia w 
obszarze filozofii – pojmowanej jako kształ-
towanie własnej egzystencji i ćwiczenie 
duchowe – przyjmuje rozróżnienie między 
pytaniem („iście faustowskim”): „czego ja 
właściwe szukam w filozofii?”, a właściwie 
postawionym pytaniem: „czego filozofia 
ode mnie wymaga, jakie obowiązki nakłada 
na mnie ta dyscyplina?”. 

8. W korespondencji Herberta z El-
zenbergiem, w której powraca kwestia 
kształtowania przez filozofię ludzkiej egzy-
stencji, Herbert – zdając sprawę z własnych 
intelektualnych dążeń – deklaruje: „w tym 
szarpaniu i bałaganie jest poszukiwanie 
filozofii autentycznej, takiej która wypływa 
z najgłębszych przeżyć. I nie jest tak ważne 
czy się poznaje prawdę, ale co filozofia 
robi z człowiekiem”. Herbert w filozofii 
szuka „mocnych wzruszeń intelektualnych, 
bolesnego napięcia rzeczywistości i abs-
trakcji, jeszcze jednego rozdarcia, jeszcze 
jednej, głębszej niż osobista, przyczyny 
do smutku”. Powiada o walorach „smaku 
życia wysokiego”, którego ma się zaznawać 
nie tylko wędrując po górskich szczytach, 
ale także rzetelnie uprawiając filozofię. 
Herbert, wysoko ceniący prawość moralną 
filozofa, w swej twórczości poetyckiej kon-
sekwentnie promuje postawę Elzenberga i 
Dąmbskiej.                    Marek Rembierz

felieton
Tak sobie myślę

Od lat w centrum zainteresowania jest w 
naszym kraju sprawa rent i emerytur. Doko-
nana przed laty jej reforma nie rozwiązała 
wszystkich spraw. Więcej; pozostały do roz-
wiązania najbardziej kłopotliwe problemy; 
sprawa wyrównania wieku emerytalnego 
mężczyzn i kobiet, zniesienie przywilejów 
emerytalnych różnych grup zawodowych 
czy kwestia wcześniejszego odchodzenia 
na emeryturę. Kolejne rządy zabierały 
się do rozwiązywania tych problemów. 
Kolejno tworzyły projekty odpowiednich 
ustaw. I za każdym razem okazywało się, że 
uchwalenie tych projektów w formie ustaw 
spowoduje niezadowolenie licznych grup 
społecznych, co w konsekwencji przyniesie 
spadek poparcia dla rządzących partii. A 
wybory zbliżały się nieuchronnie. 

Niestety nie można tego odkładać bez 
końca. I wreszcie odpowiedni projekt, po 
wielomiesięcznych konsultacjach wpłynął 
do sejmu. Więcej, został uchwalony głosami 
koalicji rządowej. Opozycja zagłosowała 
przeciw… Zdążyła zapomnieć o tym, że 
sama też przygotowywała podobne pro-
jekty. To bowiem była i jest konieczność 
wynikająca z dbałości o dobro Państwa. 

Podobne były projekty zarówno PIS-u jak 
i SLD. Tylko, że obydwie te partie opowia-
dały się za nimi, kiedy rządziły i czuły się 
odpowiedzialne za finanse Państwa. Brakło 
im odwagi, aby projekty zamienić w uchwa-
ły. Odłożyły je więc na później. Inna rzecz, 
że przy wyborach i tak im to nie pomogło… 
A może ich uchwalenie zaszkodzi koalicji 
rządzącej? Przy tym lepiej byłoby, żeby ich 
uchwalenie nastąpiło jak najbliżej wyborów. 
Wtedy partie opozycyjne zapewne zdoby-
łyby głosy niezadowolonych. Stąd pomysł 
przesunięcia uchwalenia ustawy na kolejny 
rok. Wszak utrzymywanie niejasności i 
utrzymywanie zagrożonych odebraniem 
przywilejów grup zawodowych budzi nie-
chęć do partii rządzących…

Przy tym w całej tej sprawie trudno do-
patrzyć się merytorycznej dyskusji, szcze-
gólnie ze strony opozycji. Ów brak mery-
torycznej  dyskusji daje o sobie znać nie 
tylko w sejmie, ale także w innych grupach 
społecznych. Twierdzi się często, że jest to 
spuścizna dawnych, słusznie minionych 
czasów. Wtedy o wolnej dyskusji nie było 
mowy. Stosowane na różnych szczeblach 
były decyzje jednomyślne, zgodnie ze 
„słuszną” linią partii. Wygląda na to, że 
wciąż są zwolennicy jedynie słusznej linii, 
jedynej prawdy i jedynego właściwego 
sposobu rozwiązywania problemów. I wte-
dy zamiast dyskusji mamy przedstawianie 
i obronę poglądów i koncepcji własnej 
partii. Partie starają się narzucić własne 
rozwiązania a nie szukać rozwiązań kom-
promisowych. Nastąpił podział funkcji; 

rządzący mają przygotowywać projekty 
uchwał, a opozycja ma robić wszystko, aby 
do ich uchwalenia nie dopuścić. Co staje się 
możliwe szczególnie wtedy, gdy prezydent 
jest wyrazicielem opinii opozycji, może 
stosować i stosuje swoje veto w stosunku do 
uchwał… A ponieważ przykład idzie z góry, 
podobnie dzieje się na niższych  szczeblach 
sprawowania władzy. Zapewne o wiele le-
piej funkcjonowałoby nasze państwo, gdyby 
nie to wzajemne blokowanie się. Zauważmy 
zresztą, że tam gdzie nie ma tego podziału 
na zwalczające się partie i wzajemne blo-
kowanie się, tam o wiele więcej można zro-
bić, zbudować, rozwiązywać problemy… 
Mogliśmy to zresztą zauważyć i w naszym 
mieście. Kiedy w Radzie Miasta był podział 
na kluby partyjne, na rządzących i opozycję, 
wiele czasu tracono na jałowe spory.

Wracając do sporów o emerytury pomo-
stowe, zadziwia ciągła zmiana stanowisk 
i poglądów poszczególnych partii. Kiedy 
sprawują rządy, są „za”, a kiedy stają się 
opozycją w tej samej sprawie są „przeciw”. I 
nawet nie próbują tłumaczyć zmiany swego 
stanowiska. Liczą na to, że społeczeństwo 
ma tak krótką pamięć, że nie jest w stanie 
przypomnieć sobie tego, co poszczególne 
partie głosiły przed laty, czy choćby przed 
wyborami… Nic dziwnego, że partie tracą 
swą wiarygodność i coraz więcej ludzi się 
do nich zniechęca… Wszak chcielibyśmy, 
aby dla wszystkich partii dobro naszego 
kraju było dobrem nadrzędnym, a nie było 
nim dobro partyjne… I to zarówno na górze 
jak i na dole…                           Jerzy bór    

Wspólne dobro 
naszego kraju
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koMproMitACJA
Kuźnia w kompromitującym stylu prze-

grała z Cięciną w meczu o mistrzostwo ligi 
okręgowej, rozegranym 11 listopada na 
stadionie Kuźni. Wystarczyło 25 minut, 
by przegrywali dwoma bramkami. Pierw-
szą stracili już w 7 minucie spotkania. 
Praktycznie przez cały mecz Kuźnia miała 
dwie sytuacje bramkowe. W pierwszej 
połowie Tomasz Czyż z odległości dwóch 
metrów od bramki strzelił nad poprzeczką, 
w drugiej połowie Marcin Piecha, będąc 
w sytuacji sam na sam z bramkarzem, 
oczywiście trafił w bramkarza. Piłkarze 
Świtu mieli takich okazji więcej i Kuźnia 
może się tylko cieszyć z tak nikłej porażki. 
Zresztą nasi zawodnicy zachowywali się na 
boisku, jakby byli co najmniej piłkarzami, 
o których ubiegają się najlepsze kluby na 
świecie. Stąd masę zagrań piętą i inne fajer-
werki techniczne – w 90% nieudane.

Do piłkarzy dostroili się kibice, a raczej 
klub kibica Kuźni. Jako że było to Święto 
Niepodległości, to świętowali. A jak się 
świętuje, to się śpiewa. Nie były to jed-
nak pieśni patriotyczne, lecz przyśpiewki  
o marzeniach erotycznych tych młodych 
ludzi. Co ciekawe marzenia te wiązały się 
głównie z prowadzącym zawody arbitrem. 
Szczerze trzeba powiedzieć, że sędzia  
w tym meczu Kuźni nie krzywdził, a na-
wet dość wyrozumiale traktował wyczyny 
naszych piłkarzy. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Świtu Jan laburda: - Bardziej 

jestem zadowolony z wyniku niż z gry. 

Za krótko jestem w klubie, bym mógł po-
wiedzieć, że to moja zasługa, że to dzięki 
mojej pracy drużyna przestała notorycznie 
przegrywać. W sytuacji, gdy się zajmuje 
przedostatnie miejsce, trudno nie cieszyć 
się z wygranej na wyjeździe i to z zespo-
łem, który kilka dni temu wygrał wysoko 
 z zespołem z czołówki. Mecz moim zda-
niem na słabym poziomie. Drużyny nie po-
kazały dobrego futbolu, ale wygrywa ten, 
co strzela bramki. Mecz się od początku 
dla nas dobrze ułożył. Kuźnia chyba była 
w euforii po ostatnim zwycięstwie, grała 
na za dużym luzie, a my byliśmy zdetermi-

nowani po porażce. Teraz życzymy sobie 
spokojnej wiosny i walczymy o utrzyma-
nie. Ja z drużyny jestem zadowolony, bo 
gra zdecydowanie lepiej niż wskazywałoby 
na to miejsce w tabeli. Mają możliwości  
i to trzeba z nich wykrzesać.

Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Moż-
na mieć pretensje do drużyny za postawę. 
Nie wiem czy mieli to zakodowane, ze 
to drużyna z przedostatniego miejsca, bo 
grali na stojąco. W Drogomyślu zagrali-
śmy bardzo dobrze, tu kompromitująco  
i o to mam pretensje. Dużo strat w strefie 
środkowej i po tym padły bramki. W szatni 
wszystko wyglądało dobrze, a reakcja od-
wrotna i zimny prysznic. Tu się wszystko 
rozegrało w sferze mentalnej. Przed nami 
okres zimowy. Niezbędna jest w drużynie 
świeża krew, by była większa rywalizacja. 
Dziś jest to 15 zawodników do grania  
i to trochę za mało. Przede wszystkim ktoś 
powinien w środku boiska pociągnąć grę. 
Wchodzą młodzi zawodnicy, ale oni po-
trzebują jeszcze trochę czasu, na to, by być 
zawodnikami pełnowartościowymi.

                                    Wojsław Suchta

piłkarze Świtu walczyli o każdą piłkę, nawet faulując.                           fot.  w. suchta 1 TS Czarni-Góral Żywiec 31 35:11
2 MRKS Czechowice-dziedzice 30 27:13
3 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 29 27:13
4 LKS Błyskawica drogomyśl 26 33:26
5 KS Wisła Ustronianka 26 26:14
6 RKS Cukrownik Chybie 24 17:22
7 LKS drzewiarz Jasienica 23 19:16
8 GKS Morcinek Kaczyce 22 25:24
9 LKS Radziechowy 21 24:30
10 LKS Zapora Wapienica 17 31:36
11 LKS Pasjonat dankowice 15 22:27
12 kS kuźnia Ustroń 15 19:27
13 KS Spójnia Landek 14 21:27
14 TS Mieszko-Piast Cieszyn 14 22:38
15 LKS Świt Cięcina 12 17:28
16 LKS Sokół Zabrzeg 9 20:33

Kuźnia Ustroń - świt Cięcina 0:� (0:�)

zadymiarze kuźni.                                          fot.  w. suchta


