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Jesień w Jaszowcu.                     Fot. W. Suchta

konFerencJa
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noWy Stadion

SeSJa 
rady miaSta

(cd. na str. 2)

Jaka jest różnica między pełnieniem roli radnego w dzielnicy 
i w centrum?
Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jestem radną 
po raz pierwszy i być może nie mam tak szerokiego spojrzenia jak 
radni z większym doświadczeniem. Oczywiście z innymi proble-
mami mamy do czynienia w centrum, z innymi w dzielnicach nieco 
oddalonych, skąd trzeba dojeżdżać do różnych instytucji, utrudnione 
jest korzystanie np. z oferty kulturalnej.
Jak ktoś chce skorzystać, to korzysta?
Mimo wszystko docierają do mnie głosy, że jednak to odda-
lenie jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Natomiast wracając 
do porównania pracy radnego z centrum i dzielnicy, to mój 
przykład jest dość dobry. Z jednej strony jestem wybrana  
w Nierodzimiu, z drugiej jestem przewodniczącą Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Turystyki RM, co wiąże się z działaniem na 
rzecz całego miasta. Jako przewodnicząca komisji staram się tę 
funkcję pełnić właściwie, a to oznacza np. wspieranie potrzeb 
wszystkich placówek oświatowych. Współpraca z administracją 
samorządową układa się dobrze. Od wielu lat działa się w ten 
sposób, że placówki oświatowe są sukcesywnie remontowane  
i krok po kroku są w coraz lepszym stanie. Nie musimy się wstydzić 
przed gminami ościennymi, a warunki do nauki naszych dzieci są 
właściwe.
Czego brakuje szkołom w Ustroniu?
Trzeba rozbudować infrastrukturę sportową przy szkołach, ale to 
już  zadanie dla rady przeszłej kadencji. Praktycznie rzecz biorąc, 
nie mamy przy żadnej szkole boiska z prawdziwego zdarzenia. 
Nie znaczy to, że gmina nie widzi tych potrzeb, bo w tej chwili 
jest realizowana wielomilionowa inwestycja - budowa sali przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu, która będzie służyła kilku 

Rozmowa z radną Bogusławą Rożnowicz

polityka  i  rada
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Natalia Pszczółka z Bażano-
wic jest bodaj najbardziej... 
mobilną biegaczką z naszego 
regionu. Startuje w zawodach 
po obu stronach Olzy i zdoby-
wa wiele nagród. W ubiegłym 
sezonie stawała na podium 
ponad 30 razy, w tym roku już 
blisko 20-krotnie. Ambitna za-
wodniczka bierze udział w bie-
gach ulicznych i przełajowych, 
ma na koncie także pokonanie 
trasy maratonu i półmaratonu. 
Być może zobaczymy ją na 
trasie Biegu Legionów.   

Ponad 15 lat działa Górnoślą-
skie Towarzystwo Literackie. 
Pośród założycieli był redaktor 
Kazimierz Kaszper związany  

z „Głosem Ziemi Cieszyń-
skiej”, obecnie naczelny za-
olziańskiego miesięcznika 
„Zwrot”. GTL skupia ponad 
140 członków, w tym kilkuna-
stu ze Śląska Cieszyńskiego.

Kolejny rok działalności koń-
czy Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa w Cieszynie. Po 
tym, jak z funkcji prezesa 
ustąpił Adam Krzywoń, który 
szefował TMO okrągłe 20 lat, 
organizacją kieruje teraz Ka-
rol Kubecki. W październiku 
rozstrzygnięty został kolejny 
konkurs pod hasłem „Cieszyn 
– miastem kwiatów i ziele-
ni”. Wyróżniono kilkanaście 
osób.

W Urzędzie Miejskim w Cie-
szynie funkcjonuje System 
Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej. Uła-
twia przepływ dokumentów  
i obsługę petentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Cieszynie przepro-
wadza się do... przedszkola. 
Na potrzeby MOPS-u zmoder-
nizowano część pomieszczeń, 
które stały puste w budynku 
przy ulicy Skrajnej. W obec-
nym lokum w centrum mia-
sta pozostanie tylko punkt dla 
petentów. W nowym miejscu 
MOPS rozpocznie funkcjono-
wanie na początku przyszłego 
tygodnia.                         (nik)

polityka  i  rada

Turystyczne Infokioski funk-
cjonują w Wiśle, Istebnej, Cie-
szynie, Ustroniu, Strumieniu, 
Skoczowie i Zebrzydowicach. 
Gminy podejmują działania, 
które zwiększą bezpłatny do-
stęp do internetu. Przykładowo 
w Wiśle przez całe wakacje 
posiadacze laptopów mogli 
surfować, przebywając na te-
renie placu Hoffa i parku koło 
amfiteatru. Podobnie jest na 
cieszyńskim rynku.

szkołom. To duży wysiłek finansowy gminy, ale zadanie jest reali-
zowane przy wsparciu funduszy unijnych. Natomiast nie powstał 
na terenie gminy żaden obiekt ze sztuczną nawierzchnią, nie ma 
w mieście bieżni lekkoatletycznej. Samorząd ma plany dotyczące 
modernizacji stadionu Kuźni Ustroń, tym niemniej to nie rozwiąże 
kwestii boisk przy szkołach.
Wróćmy do Nierodzimia. Na zebraniach mieszkańców tej dziel-
nicy dyskutowano o skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Skoczow-
skiej. Mówiono, że sprawa zostanie załatwiona przy remoncie 
dwupasmówki, tymczasem trudno to dostrzec.
Muszę od razu sprostować. Zapewnienia, że przy remoncie drogi 
powstaną światła, nigdy nie padły ze strony właściciela czyli 
władz województwa śląskiego. Od początku kadencji, czyli od 
końca 2006 r., staram się wraz z władzami miasta, ale także przy 
wsparciu członka Zarządu Województwa Karola Węglarzego  
i starosty Czesława Gluzy, by to skrzyżowanie było bezpieczne dla 
kierowców i pieszych. Mija trzeci rok zabiegów i w trakcie tego 
czasu proponowano różne rozwiązania. Po żmudnych negocjacjach  
z właścicielem drogi wyrażono zgodę na to, że gmina Ustroń zleci 
opracowanie koncepcji przebudowy tego skrzyżowania. To zostało 
zrealizowane, po czym zmieniły się władze wojewódzkie. Pojawiła 
się koncepcja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego, ale to bardzo 
kosztowna inwestycja. Chcieliśmy urealnić proces realizacji tego 
skrzyżowania. W końcu zgodzono się na skrzyżowanie z sygna-
lizacją świetlną i przejściem dla pieszych. Obecnie jesteśmy na 
etapie ogłoszenia przetargu na projekt techniczny. Mam nadzieję, że  
w końcu to skrzyżowanie stanie się dla mieszkańców Nierodzimia 
bezpieczne. Gdyby właścicielem tej drogi była gmina, zapewne 
dawno już ten problem byłby rozwiązany.
W wyborach do RM miała pani program. Co się udało wcielić 
w życie, wszyscy widzą, ale czego nie udało się zrealizować?

Do dziś mam ulotki wyborcze z zapisanym planem działania.  
A podstawowa sprawa, której nie wykonano do dziś, to właśnie to 
skrzyżowanie, o którym przed chwilą mówiłam. Druga porażka to 
zagospodarowanie brzegów Młynówki, które są w bardzo kiepskim 
stanie. Tu mam liczne skargi mieszkańców. Pomimo nacisków na 
spółkę wodną gospodarującą Młynówką nie udało się dokonać re-
montu zadowalającego mieszkańców. Jest to zresztą problem całej 
Młynówki płynącej przez miasto. Na początku kadencji została 
opracowana koncepcja rewitalizacji Bładniczki i Młynówki, roz-
mawiamy o tym, próbujemy szukać źródeł finansowania zewnętrz-
nego, ale tu chodzi o kilkanaście milionów złotych, a takiej sumy 
w chwili obecnej na ten cel nie wygospodarujemy. Dodatkowo 
wszystko komplikują zagmatwane stosunki własnościowe, często 
trudno porozumieć się z właścicielami działek przylegających do 
tych cieków. Wiem, że spółka wodna podjęła pewne kroki, aby 
uporządkować stan prawny.
Jest pani radną z Platformy Obywatelskiej. Co to oznacza  
w funkcjonowaniu radnej w ustrońskim samorządzie?
Wystartowałam z listy PO, a dopiero później przystąpiłam do tej 
partii i jestem jej członkiem. W Radzie Miasta jest trzech repre-
zentantów tej opcji, aczkolwiek to nie odbija się na naszym funk-
cjonowaniu w samorządzie. Współpraca z radnymi, niezależnie, 
z jakiej listy startowali, układa się dobrze. W naszych działaniach 
nie kierujemy się  poglądami politycznymi, a decyzje staramy się 
podejmować racjonalnie. Na szczęście polityka przez wielkie „P” 
w Ustroniu nie ma miejsca.
Ale przecież są zebrania PO, PSL, SLD. To chyba jednak trochę 
tej polityki jest?
Ale w sprawach miasta patrzymy na potrzeby mieszkańców. 
Przynależność partyjna nie ma znaczenia. Miasto dobrze funkcjo-
nuje, jeżeli są zaspokajane potrzeby mieszkańców, a nie ambicje 
polityczne liderów.
Za rok koniec kadencji. Co pani powie swym wyborcom po 
tych czterech latach?
Powiem też o tym, czego dokonano. Nie będę, jak to pan sugeruje, 
mówić wyłącznie o porażkach. Jednak kilka rzeczy udało się zro-
bić i to właściwie takich, które nie były ujęte w moim programie.   
W trakcie trzech lat w Nierodzimiu zrobiono trzy ulice, które 
przedtem były drogami bitymi, a mieszkańcy upominali się o te 
inwestycje od kilkunastu lat. Chodzi o ulicę Wiklinową, Czarny 
Las, poszerzoną Zabytkową. Drogi na terenie dzielnicy są na bie-
żąco remontowane jak np. ul. Boczna. Oprócz nielicznych miejsc, 
nie docierają do mnie sygnały o problemach z komunikacją. W tej 
chwili budowany jest chodnik na ul. Szerokiej. W ostatnim czasie 
powstało oświetlenie ul. Wiejskiej. Są nowe nitki kanalizacyjne na 
ulicach Harbutowickiej, Wąskiej, Bładnickiej, Potokowej i części 
Lipowskiej. Staram się też reagować na sprawy drobniejsze typu 
poprawa mostku, montaż balustrady, postawienie tablicy informa-
cyjnej. Dużo jest takich spraw i są one realizowane na bieżąco. 
Wiele z tych wniosków zgłaszali mieszkańcy na zebraniach osie-
dlowych. Na 2010 r. złożone zostały wnioski do budżetu i mam 
nadzieję na ich realizację.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

(cd. ze str. 1)

B rożnowicz.                                                                 Fot. W. Suchta

*    *    *
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�6.�0.�009 r.
W trakcie kontroli osób handlują-
cych na targowisku sprawdzano 
przestrzeganie regulaminu targo-
wiska i porządku publicznego.
�7.�0.�009 r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
w Hermanicach, Nierodzimiu, 
Lipowcu.
�0.�0.�009 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Katowic-
kiej w sprawie potrąconego psa. 
Padnięte zwierzę zostało zabra-
ne przez pogotowie sanitarne  
w Cieszynie.
��.�0.�009 r.
Interweniowano w sprawie bez-
pańskiego psa błąkającego się 
przy ul. M. Konopnickiej. Pies 

*    *    *

�4-�6.�0.�009 r.
Przy Alei Legionów skradziono 
paliwo z koparki.
�5-�7.�0.�009 r. 
Włamano się do automatów zręcz-
nościowych w barze przy ul. 
Partyzantów.
�7.�0.�009 r. 
Na ul. 3 Maja kierująca fiatem 
seicento mieszkanka Wisły niepra-
widłowo wyprzedzała autokar au-
tosan doprowadzając do kolizji.
�7-�9.�0.�009 r. 
Z terenu prywatnej posesji przy ul. 

Długiej skradziono rower górski. 
�0.�0.�009 r. 
Na ul. Grażyńskiego zatrzymano 
nietrzeźwego mieszkańca Ustro-
nia (0,62 promila), kierującego 
rowerem.
��.�0.�009 r.
Na ul. Daszyńskiego zatrzymano 
nietrzeźwą mieszkankę Ustronia 
(2,69 promila), kierującą rowe-
rem.
��.�0/0�.��.�009 r. 
Z ul. Brody zostały skradzione 
dwa zwoje peszli na kable tele-
komunikacyjne długości około 
500 metrów.

20.30 
co piątek muzyka na żywo

7.11. godz. 20.00  Sobotnie Duety
Janek Zachar (wokal) & Zbyszek Bałdys (gitara) - „Mężczyźni” 

 Wstęp wolny!

13.11 -  Piotr Mirecki & Jan Stachura

*    *    *
6.11 - Puste Biuro

Ośmioosobowy zespół soulowo - bluesowy. 4 śpiewające kobiety (Karolina Kidoń, Kasia Zarę-
ba, Justyna Cieślik, Monika Czaja), 4 grających facetów. Ponownie w Angel's!

*    *    *

PROMOCJA KALeNDARZA USTROńSKieGO
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają na 

promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na 2010 rok, która odbędzie 
się w Muzeum Ustrońskim w sobotę 21 listopada o godz. 15.00. 
Promocji dokona dr Maciej Kijowski, nauczyciel akademicki  
z Rzeszowa. Z programem muzycznym wystąpią Janusz Śliwka 
i Barbara Kaczmarzyk.

Marianna Kott  lat 83  ul. Potokowa 3
Ci, KTóRZy OD NAS ODeSZLi:

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 

śp. Bożenę Palowską
 wieloletniego pracownika 

Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A., 
uczynną, niezwykle cenioną pielęgniarkę.

Mężowi, Córkom i Rodzinie 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

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

ZeBRANie 
MieSZKAńCóW

Radna Bogusława Rożno-
wicz i przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Halina Kujawa 
serdecznie zapraszają na ze-
branie mieszkańców osiedla, 
które odbędzie się 13 listopada  
o godz 17 w Szkole Podstawo-
wej w Nierodzimiu. 

SPeKTAKL POeTyCKO-MUZyCZNy 
Parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu oraz Ewangelickie 

Stowarzyszenie Maria-Marta serdecznie zapraszają na spektakl 
poetycko-muzyczny w reżyserii Jana Nowickiego pt. „Z obło-
ków na ziemię”, który odbędzie się 14 listopada o godzinie 17   
w kościele ewangelickim  ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.

Wykonawcy: Jan Nowicki, Marek Stryszowski, Cezary Chmiel, 
Krzysztof Bodzoń.

W programie: poezje ks. Jana Twardowskiego, Bolesława 
Leśmiana i Jana Nowickiego.

LiSTOPADOWe śWięTA
9.11 godz.12.00 Uroczystość patriotyczna z okazji  
         65. rocznicy rozstrzelania �4 mieszkań- 
         ców Ustronia, pomnik przy G-1.
11.11 godz. 10.30  Nabożeństwo ekumeniczne w kościele 
         ewangelicko-augsburskim
11.11 godz. 11.30  Przemarsz pochodu z orkiestrą pod 
         Pomnik Pamięci Narodowej 
11.11 godz. 12.00  Uroczystość patriotyczna - święto Nie- 
         podległości, Pomnik Pamięci Narodowej 
        *    *    *

NAJLePSZe  żyCZeNiA  DLA  JUBiLATóW:
edward Baranowski  lat 80   ul. Grabowa 15
Wiktor Byczuk  lat 80   ul. M. Konopnickiej 28/1
Marian Janicki  lat 80   ul. Szeroka 6/16
Janina Kędzierska  lat 90   ul. Skoczowska 90
Władysław Majętny  lat 85   ul. Chabrów 6
Joanna Nowicka  lat 85   ul. Jaśminowa 18
Jadwiga Odehnal  lat 93   ul. 3 Maja 13/3
emilia Roman  lat 91  ul. Stellera 1
Justyna Pinkas  lat 96   ul. Daszyńskiego 52/9
Zuzanna Pinkas  lat 80   ul. Jastrzębia 10
Józef Skutella  lat 93   ul. Myśliwska 18
Andrzej Więcławek  lat 80   ul. Stalmacha 11
Bronisława żurek  lat 80   ul. Drozdów 1

ANDRZEJKI W ANGEL'S!  MUZYKA NA ŻYWO, PEŁNE MENU 
W CENIE BILETU - JEDYNIE 100 ZŁ

został zabrany do schroniska  
w Cieszynie. 
�.��.�009 r.
Strażnicy miejscy brali udział  
w policyjnej akcji „Znicz”. Dzięki 
temu lepiej udało się rozplanować 
patrole, które sprawdzały okolice 
wszystkich ustrońskich cmentarzy.                                  
                                             (mn)

Ustroń, ul Daszyńskiego 28, rezerwacja tel. 33 854-42-33
www.angelspub.pl
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uchWalono podatki
29 października odbyła się sesja Rady 

Miasta. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Stanisław Malina.

iNWeSTyCJe
Radnym przedstawiono informację do-

tyczącą realizacji inwestycji w tym roku. 
Wymieniono następujące zadania: 

1. Drogi gminne: Droga pod Skarpą - 
300.987 zł, remont ul. Słowików - 75.929 
zł, most na ul. Fabrycznej - 116.183 zł, re-
mont kładki na Wiśle - 48.190 zł, remonty 
ul. Uroczej - 171.566 zł, remont ul. Cisowej 
- 159.045 zł, remont ul. Gościradowiec 
- 219.717 zł, remont ciągów pieszych 
na ul. 3 Maja i ul. 9 Listopada - 194.879 
zł, budowa chodnika na ul. Szerokiej - 
240.793 zł.

2. Drogi powiatowe: remont ul. Lipow-
skiej - 646.475 zł, remont ul. 3 Maja - 
882.098 zł, remont ul. Wczasowej - 182.676 
zł, remont ul. Polańskiej - 208.576 zł.

3. Gospodarka wodno-ściekowa: ka-
nalizacja ulic: Nad Bładnicą i Długiej 
- 436.000 zł, ul. Skowronków - 531.000 zł, 
ul. Gościradowiec - 150.000 zł, ul. Lipow-
skiej - 33.000 zł, wodociągi: ul. Pasieczna 
- 50.000 zł, Nad Bładnicą i Długa - 110.000 
zł, ul. Wspólna - 119.000 zł, ul. Akacjowa - 
223.161 zł, ul. Asnyka - 14.000 zł, remonty 
oczyszczalni ścieków - 131.028 zł.

4. Oświetlenie: ul. Jodłowa - 23.110 zł, ul. 
Wiejska - 33.337 zł, ul. Staffa - 19.496 zł.

5. Obiekty kubaturowe: hala sportowa 
przy SP-1 - 5.591.266 zł, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 - 456.328 zł, remont amfiteatru 
i Parku Kuracyjnego - 5.757.115 zł, bu-
dowa parku zdrojowego - 4.116.081 zł, 
rewitalizacja MDK Prażakówka -  724.953 
zł, remont przedszkola w Hermanicach 
- 1.763.378 zł, remont przedszkola w Nie-
rodzimiu - 423.077 zł.

Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, że  
w tym roku miasto wykonuje 33 inwestycje 
finansowane z różnych źródeł. We wrze-
śniu otrzymano środki wynikające z opłaty 
uzdrowiskowej, co pozwoliło rozpocząć 
budowę oświetlenia ulic.

SPRAWOZDANie  OśWiATOWe
Radnym przedstawiono również infor-

macje o realizacji zadań oświatowych  

OPŁATy  i  PODATKi
Podjęto uchwały o opłatach i podat-

kach lokalnych w 2010 r. Obecny na 
sesji dyrektor Wodociągów Ziemi Cie-
szyńskiej Janusz Stec mówił o opłacie 
za odprowadzanie ścieków w 2010 r. 
Wynosić ona będzie 4,52 zł z VAT-em 
za m3 odprowadzanych ścieków. Jest to 
wzrost o 24 gr, czyli o 6%. Stawka jest 
taka sama dla wszystkich odbiorców  
i zależna jest od ilości zużytej wody.

O podatku od nieruchomości mówił 
burmistrz I. Szarzec. Jak stwierdził tak 
wczesne uchwalenie podatków jest moż-
liwe, gdyż Ministerstwo Finansów podało 
już górne stawki podatków. Wzrost podat-
ków wynosi od 0 do 7% przy czym żadna 
ze stawek nie przekracza maksymalnej 
stawki z 2009 r. Podniesiono szczególnie 
te stawki, które bardzo już odbiegały 
od maksymalnych. Ponadto burmistrz 
zaproponował, by uchwalić maksymalne 
stawki tych podatków, które w Ustroniu 
nie występują jak np. podatek od akwenów 
wodnych. W porównaniu z Cieszynem  
i Skoczowem generalnie Ustroń ma po-
datki niższe. Podatek od nieruchomości 
wzrasta. Zrobiono symulację i przy działce 
10-arowej i budynku 150 m2 ten wzrost 
rocznie wynosić będzie 24 zł. Natomiast 
piramidy będą płacić miesięcznie o 150 zł 
więcej, a sanatoria w piramidach więcej 
o 605 zł rocznie. Opłata uzdrowisko-
wa pozostaje na tym samym poziomie. 
Pozostaną zastosowane takie same ulgi  
i zwolnienia jak w roku ubiegłym. 

O opłacie targowej mówił naczelnik 
Michał Kozłowski. W latach 2008 i 2009 
stawka opłaty targowej była obniża-
na ze względu na prowadzone remon-
ty. Na nowym targu trzeba powrócić do 
normalnych opłat, gdyż obecnie obniżki 
byłyby nieuzasadnione. Jednakże opłaty  
w dni targowe podniesione zostają o kwotę 
symboliczną, w inne dni rosną o 25%.

Radni podjęli uchwały określające:
Taryfę za ścieki – 4,52 zł za m3.
Podatek od nieruchomości:

- od gruntów w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 0,74 zł za m2, 
od ogrodów zoologicznych, parków, kolei 
linowych – 0,35 zł za m2, pozostałych 0,28 
gr za m2,
- od budynków mieszkalnych 0,58 zł za  
1 m2, od budynków związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 18,50 
zł za 1 m2.
Zwolnień od podatku od nieruchomości  
i podatku rolnego,
Zwolnień od podatku rolnego,
Wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
Opłatę targową.

iNNe  UCHWAŁy
Radni podjęli uchwałę o dotacji pod-

miotowej do jednego egzemplarza 
Gazety Ustrońskiej w kwocie 2,01 zł  
co w przeliczeniu na cały rok daje dotację  
w wysokości 145.000 zł.

Podjęto też uchwałę o podwyższeniu ka-
pitału zakładowego Kolei Linowej „Czan-
toria” poprzez wniesienie do spółki mienia 
gminy, a są to dwie działki przy obwodnicy 
w miejscu gdzie jest główny zjazd pod ko-
lej linową. Działki te przeznaczone zostaną 
na parkingi.                    Wojsław Suchta

w roku szkolnym 2008-2009. Informacja 
zawiera dane dotyczące sieci placówek 
oświatowych, plan obwodów, z których 
dzieci chodzą do poszczególnych szkół, 
zatrudnienie i kwalifikacje pracowników 
oświaty, opis działalności opiekuńczo 
wychowawczej, działalność finansową, 
wynagrodzenia, remonty i inwestycje, 
programy pomocowe, bezpieczeństwo, 
efekty kształcenia. Informacje przedsta-
wiono radnym po raz pierwszy, a wynika 
to z nowelizacji ustawy o oświacie i po-
dobne sprawozdanie będzie przedstawiane 
co rok.

ZMiANy  W  BUDżeCie
Skarbnik Maria Komadowska przedsta-

wiła propozycje zmian w budżecie miasta. 
Zaproponowała by dochody zwiększyć  
o kwotę 446.631 zł, na co się składa:

- zwrot połowy kosztów od miasta Wi-
sła za remont kładki na Wiśle w Obłaźcu 
- 27.695 zł,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu - 56.000 zł,

- rekompensata z PEFRON za utracone 
wpływy w podatkach i opłatach lokalnych 
- 271.434 zł,

- dotacja z funduszu pracy na naukę 
zawodu młodocianych - 91.502 zł.

M. Komadowska zaproponowała rów-
nież by zwiększone dochody wydać na:

- akcję zimową - 171.434 zł,
- remonty bieżące dróg - 27.695 zł,
- zwrot pracodawcom kosztów nauki 

zawodu - 91.502 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgod-

nie z programem - 56.000 zł,
- oświetlenie ulic - 100.000 zł.
Zmiana w budżecie dotyczyła również 

zmniejszenia o 218.497 zł wynagrodzeń 
w Gimnazjum nr 2 w związku z mylnym 
zakwalifikowaniem niepełnosprawności 
uczniów przez dyrektora, a co za tym idzie 
zawyżeniu subwencji. O 400.000 zmniej-
szono dotację dla Szkoły Podstawowej 
nr 3, gdyż placówka ta  nie otrzymała 
planowanych środków z funduszy euro-
pejskich.

Radni przychylili się do propozycji  
i podjęli stosowną uchwałę.

powstaje chodnik nad Bładniczką.                                                                     Fot. W. Suchta
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o inwestycjach miejskich mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Na ostatniej sesji Rady Miasta przed-

stawiono informację o inwestycjach pro-
wadzonych przez miasto w tym roku,  
a jest to ponad trzydzieści różnego rodza-
ju przedsięwzięć. Ta liczba nie wynika  
z jednorazowego planu, ale jest wynikiem 
pewnej konsekwencji samorządu w tym 
zakresie. 

W pierwszej kolejności realizowane 
są inwestycje wspomagane finansowo  
z zewnątrz, przede wszystkim ze środków 
unijnych. Podpisywane są umowy na kon-
kretne zadania i to one muszą być wyko-
nane w pierwszej kolejności. Zazwyczaj 
jedno zadanie to okres dwóch-trzech lat, 
do czego trzeba dodać okres przygoto-
wań trwający minimum rok. Do naszych 
największych inwestycji wspomaganych  
z UE należą: realizowany w ramach projektu 
kluczowego amfiteatr, w ramach subregio-
nu Prażakówka, Muzeum, rewitalizacja 
budynku biblioteki, która rozpocznie się  
w przyszłym roku, ale także tak długo ocze-
kiwana modernizacja ul. Dominikańskiej 
realizowana przez samorząd powiatowy. 
Reszta to projekty rozstrzygane w konkur-
sach. Tu mamy modernizację przychodni 
zdrowia na ul. Mickiewicza, budowę hali 
przy SP-1.

Druga grupa inwestycji dotyczy dróg. 
Od kilku lat miasto posiada rozpisany  
w strategii harmonogram robót i w zależ-
ności od możliwości finansowych te inwe-
stycje są rozpoczynane lub kontynuowane. 
Wspomniałem o ul Dominikańskiej, a na 
podobnych zasadach realizowana będzie 
ul. Daszyńskiego oraz ul. 3 Maja od stawu 
kajakowego do przystanku na Brzegach.  
Z powiatem została zrealizowana ul. Polań-
ska, a także ul. Lipowska. 

Następna grupa inwestycji to chodniki 
robione przy wykorzystaniu dotacji uzdro-
wiskowej jak np. na ul. Gościradowiec. 
Kolejna grupa to inwestycje kanalizacyjne, 
obecnie realizowane w mniejszym zakresie, 
jednak bardzo potrzebne, często też trudne 
pod względem technicznym. Tu wspieramy 
się preferencyjnymi kredytami z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. W za-
kresie inwestycji wodociągowych pozostały 
mniejsze przedsięwzięcia sukcesywnie reali-
zowane. Inwestycje związane z oświetleniem  
w tym roku pokrywane są głównie z dotacji 
uzdrowiskowej i z funduszy własnych.

Obecny rok był szczególnie obfity  
w inwestycje i mimo kryzysu udało się 
nie wstrzymywać całego procesu. Jedynie 
budowa drogi Pod Skarpą została prze-
niesiona na następny rok. Wiemy, że przy-
szły rok będzie trudniejszy. Na pewno  
w pierwszej kolejności będą kontunuowane 
inwestycje wspomagane środkami unijnymi. 
O reszcie rozstrzygać będą możliwości fi-
nansowe miasta.                   Notował: (ws) 

kwesta na cmentarzu katolickim.                                                                       Fot. W. Suchta

Wraz z wiernymi tradycyjnie modlili 
się dominikanie: proboszcz Parafii Rzym-
skokatolickiej pod wezwaniem N. M. 
P. Królowej Polski o. Wojciech Ożóg,  
o. Michał Szałkowski, o. Krzysztof Ruszel, 
b. Paweł Ożóg oraz ksiądz Marcin Koniecz-
ny z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Ustroniu. Po nabożeństwie ekumenicz-
nym część wiernych Kościoła katolickiego 
przeszła w procesji dookoła cmentarza.

Lokalnym obyczajem stał się też hoj-
ny gest mieszkańców naszego miasta, 
którzy w tym dniu zadumy finansowo 
wspierają potrzebujących. Każdego roku 
przed cmentarzami zbierane są pieniądze 
na cele charytatywne. Kwestują dorośli  
i młodzież. 

Przed bramą cmentarza komunalnego 
spotkać można pracowników i wolonta-
riuszy związanych ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można In-
aczej”. W tym roku byli to: Rachela Luber, 
Marzena Szulc, Viktoria Gazurek, Elwira 
Krzok, Józef Procner, Klaudia Mojeścik, 
Dorota Gogółka, Joanna Świerc, Korolina 
Tulec, Dominika Skrzypczak, Agata Li-
bera, Kinga Skiba, Kasia Szalbot, Marek 
Jaworski, Mateusz Jaworski, Mateusz Ba-
nasiak, Żaneta Holeksa, Kinga Greń, Agata 
Hubczyk, Klaudia Pindor, Justyna Błahut, 
Justyna Kaczmarzyk, Basia Plinta, Dawid 
Siemiennik, Agata Werpachowska, Marcin 
Niedoba, Anna Gradka, Grażyna Tekielak, 
Iwona Werpachowska, Monika Zawada, 
Jolanta Jurzykowska, Alicja Karasek, 
Magdalena Kołoczek, Tomasz Jaworski, 
Katarzyna Rychlik. Zebrano 1.380,99 zł, 
które wspomogą działalność świetlicy 
prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Natomiast przed cmentarzem katolic-
kim i ewangelickim Towarzystwo Opieki 
nad Niepełnosprawnymi zebrało kwotę 
w wysokości: 5.974.98 zł, która wyko-
rzystana będzie w Ośrodku Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w 
Nierodzimiu. Kwestowali dorośli: Ger-
truda Malorny, Beata Powoda, Anna 
Śliwka, Witold Gawlas, Helena Odehnal, 
Anna Milaniuk, Jakub Paździora, Maciej 
Błanik, Magdalena Piechowiak, Anna 
Dyrda, Tomasz Dyrda, Ewa Rakowska, 
Marzena Szczotka, Ewa Paździora, Zofia 
Mikołajczyk, Magdalena Macura, Magda 
Noszczyk, Monika Rakowska-Kubik, 
Stanisław Malina, Krystyna Firla, Urszula 
Rakowska, Emilia Czembor oraz uczenni-
ce Gimnazjum nr 1: Monika Piechowiak, 
Paulina Heczko i Gimnazjum Nr 2: Mate-
usz Zdań, Bartosz Kołodziejczyk, Dawid 
Sztwiertnia, Andrzej Procent, Joanna 
Drozd, Sylwia Pilch, Marta Kosińska, 
Agnieszka Kossakowska, Katarzyna Wi-
sełka, Justyna Wisełka, Adriana Hojdysz, 
Karolina Stojda, Robert Troszok, Bartosz 
Cichowski, Mateusz Puchała, Mateusz 
Frajfelt, Ernest Wróblewski, Barbara 
Marcinkowska, Kacper Szalbot, Maciej 
Bojanowski, Ilona Gluza, Natalia Śliwka, 
Karolina Kołder, Estera Mojeścik, Grze-
gorz Słowik, Ireneusz Haratyk, Dorota 
Gogółka, Joanna Świerc, Żaneta Nawrat, 
Sonia Kluz, Bartłomiej Luber, Krzysztof 
Pacuła, Andrzej Procner, Dominik Ossow-
ski, Mateusz Puchała, Monika Martynek, 
Katarzyna Burcek, Małgorzata Goryczka, 
Magdalena Ficek, Anna Płaczkiewicz, 
Agnieszka Misiura, Katarzyna Wisełka, 
Justyna Wisełka.

WSpólna  modlitWa
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła w tym roku naszym wizytom 

na ustrońskich cmentarzach. Część mieszkańców miasta, ale również 
osoby przyjezdne, tak planuje dzień, by uczestniczyć w nabożeństwie 
ekumenicznym na cmenatrzu komunalnym. W tym roku odbyło się po raz 
jedenasty. 
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Znaczenie życia mierzy się nie czasem,
lecz głębią.                      Lew Tołstoj

Kiedy w maju bieżącego roku składałam 
kondolencje ks. Zbyszkowi żegnającemu 
na zawsze swoją jedyną, ukochaną siostrę 
Renatę Szlaur, nigdy w życiu nie pomy-
ślałabym, że ten przystojny, postawny, 
uduchowiony mężczyzna za dwa miesiące 
będzie także odprowadzany na miejsce 
wiecznego spoczynku, a dzień 1 listopada 
stanie się również Jego świętem. Spotka się 
tym samym  m.in. z moją zmarłą Mamą, 
zawsze przez Niego podziwianą i stawianą 
za wzór prawego człowieka.

 Przykre wiadomości o ciężkiej chorobie 

kolegi z ławy szkolnej, z którym 12 lat, 
jako jedyna ustronianka, uczęszczałam 
do tej samej klasy, potem o nieuchronnie 
zbliżającym się końcu, całkowicie mnie  
i moich znajomych załamały. Czekali-
śmy na cud uzdrowienia, modliliśmy się  
o wyrwanie Zbyszka z okrutnych szponów 
śmierci, bo jeszcze nie czas na odejście. 
Nie było to niestety ani w scenariuszu, ani 
w planach Najwyższego. Przecież tak dużo 
pozostało do zrobienia na ziemskim padole, 
tylu ludzi na Niego liczyło – tych z dalekiej 
Argentyny, księży, współwyznawców, przy-
jaciół. Księga  młodego życia bezwzględnie 
została na zawsze zamknięta. Chociaż faktu 
tego nie można ogarnąć ludzkim rozumem 
pozostaje wiara, iż Pan Bóg w jakimś celu 
powołał swojego sługę na wieki do siebie, 
a ci których opuścił dziedziczą przykład 
misjonarza miłości do naśladowania. Dla 
nas zostawił On cenne wskazówki jak żyć 
z pomocą Bożą, jak postępować, aby stale  
doskonalić się w napotykanych doświad-
czeniach, co ubogaca i pozwala służyć oraz 
pomagać bliźnim. Ks. Zbigniew Kozioł 
myślał już o swoim powołaniu do pracy mi-
syjnej od lat młodzieńczych. Wychowany 
w domu w atmosferze mocnej religijności, 
wzajemnego zrozumienia, poszanowania, 
miłości, ugruntowywał swoje przekonania 
w kierunku niesienia pomocy ludziom, 
chcąc kształtować przede wszystkim ich 
świadomość duchową. Ta bardzo przemy-
ślana decyzja podjęcia pracy na misjach 
w Argentynie pozwoliła Mu spoglądać na 
świat przez pryzmat pokory, wierności swo-
im  ideałom, wreszcie wdzięczności, która 

ludzie pióra W medalierStWie
Czytamy książki: powieści, poezję, 

pamiętniki. Oglądamy sztuki teatralne. 
Przeżywamy losy ich bohaterów zachwy-
camy się głębią myśli wielu strof pięknych 
wierszy. W dziełach tych znajdujemy też 
często wskazówki życiowe i materiał do 
przemyśleń i refleksji. Wielu bohaterów 
tych dzieł staje się symbolami dobra i zła, 
piękna i brzydoty.

Potrafimy recytować zapamiętane, może 
na zawsze, tak bliskie nam wiersze, a czę-
sto nawet urywki prozy. Postacie z wielu 
sztuk teatralnych towarzyszą nam w życiu. 
Czy również bliscy są nam ich twórcy? 
Ci, którzy dostarczają nam wielu prze-
żyć, skłaniają do przemyśleń, dają radość  
i wzruszenia. Czy dźwięk nazwiska autora 
budzi w nas konkretne skojarzenia? Czy 

zofia kossak-Szczucka   

w naszej wyobraźni widzimy jego oblicze 
lub postać?

Na wystawie prezentujemy na medalach 
i plakietach ponad dwieście portretów lu-
dzi pióra. Wykonane w większości przez 
znanych i cenionych polskich rzeźbiarzy 
– medalierów (Edward Gorol, Zygmunt 
Brachmański, Hanna Jelonek, Zygmunt 
Kaczor, Jerzy Jarnuszkiewicz, Stanisław 
Sikora, Józef Stasiński, Tadeusz Tchó-
rzewski, Stanisława Wątróbska i inni).

Na medalach sławy polskich pisarzy, ale 
są wśród nich i mniej znani, zapomniani, 
których nazwiska przeczytamy może po 
raz pierwszy. Jest też reprezentacja wybit-
nych twórców ze świata: Dante Alighieri, 
Anton Czechow, Johann Goethe, Fiodor 
Dostojewski, Victor Hugo, Franz Kafka, 
Aleksander Puszkin i inni. Medale uwia-
rygodniają nam oblicza twórców, choć na 
pewno nie są ich fotograficzną podobi-
zną.  Są bardzo zróżnicowane w swoim 
artystycznym wyrazie, ale nawet te arty-
stycznie słabsze budzą naszą wyobraźnię  
i skłaniają do zamyślenia i refleksji. Myślę, 
że i z tego punktu widzenia wystawa spełni 
swoje zadanie. 

Wspaniałą kolekcję Janusza Niem-
czynowicza  oglądać można codziennie  
w godz. 11-16  w  Muzeum Marii Skalic-
kiej  do grudnia.        irena Maliborska 

Stanisław Witkiewicz   

WSpomnienie 
o miSJonarzu miŁoŚci

zawsze była priorytetem w Jego pięknych 
kazaniach, listach, wspomnieniach, czy 
wypowiedziach.

Postać Zbyszka – osoby bardzo skrom-
nej, otwartej na ludzi i ich egzystencję, 
pogodnej, życzliwej, szczerej, szlachetnej, 
szeroko opisywano w różnych opracowa-
niach wielokrotnie. Podkreślano w licz-
nych artykułach Jego więź z Ustroniem 
jako rodzinnym miejscem. Dlatego też 
my ustroniacy winniśmy wyrazić Mu swą 
wdzięczność za wszystko co uczynił po-
przez uwiecznienie pamięci o Nim, nadając 
Szkole Podstawowej Nr 1, z której wyszedł, 
Jego imię. Dobrą okazją ku temu mogą 
być uroczyste obchody pierwszej rocznicy 
śmierci misjonarza. Ta inicjatywa niech 
będzie wspaniałym gestem utrwalenia oso-
bowości Zbyszka w środowisku, a ponad-
to udokumentowaniem działalności tego 
wielkiego duszpasterza, który pozostawił 
bezcenny testament  oparty na duchowym 
fundamencie wiary i człowieczeństwa.  
Znaczenie jego krótkiego, ale pracowitego 
życia nie da się zmierzyć czasem, lecz tylko 
głębią.                              elżbieta Sikora

 
śp. ks. Zbigniew KOZiOŁ
Urodził się 1 stycznia 1955 r. w Ustroniu 

jako syn Jana i Eugenii z domu Bubik. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 
1 podjął naukę w LO w Wiśle.  W 1979 
r. ukończył Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Krakowie. Posługę duszpa-
sterską spełniał w parafiach: św. Józefa  
w Załężu, św. Mikołaja w Lublińcu. Pracę 
misyjną ozpoczął w 1985 r. i pełnił przez 
ponad 24 lata. Był proboszczem w różnych 
parafiach diecezji San Roque de Presidencia 
Roque Saenz Pena w Argentynie. Zmarł 
3 lipca 2009 r. w szpitalu w Jaworznie, 
a pochowany został 11 lipca 2009 r. na 
cmentarzu katolickim w Ustroniu.

*    *    *
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Na fotografii z 16 października 1982 r. przedstawiono uczest-
ników zebrania sprawozdawczo-wyborczego miejskiego koła 
ZBoWiD w Ustroniu. 

Od lewej stoją: Juliusz Sadulski (prezes ZW ZBoWiD), NN, 
Tadeusz Chłopecki (sekr. ZG), Stanisław Hanas, Kazimierz Ste-
fański, Zenon Sadowski, Henryk Lupinek, Stanisław Głowacki  
i Ludwik Gembarzewski – prezes miejskiego koła ZBoWiD, 
który fotografię opisał.  

2 października podczas uroczystości w Sali Marmurowej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Monika Martynek 
i Karolina Stojda, uczennice klas frankofońskich Gimnazjum nr 
2 w Ustroniu w towarzystwie dyrektor Iwony Werpachowskiej  
i nauczycielki języka francuskiego Joanny Iskrzyckiej-Marianek, 
odebrały cyfrową tablicę interaktywną eBeam. Urządzenie to 
wręczali Konsul Generalny Francji w Krakowie Pascal Vagogne, 
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Śląski Kurator Oświaty 
Stanisław Faber. 

Ten nowoczesny sprzęt otrzymało 17 śląskich szkół. W całym 
kraju w ten sposób wyróżniono 100 szkół, które aktywnie włą-
czają się w promowanie i nauczanie języka francuskiego. Sprzęt 
ufundowała Ambasada Francji w Polsce. Wraz z tablicą szkoły 
otrzymały specjalne programy dydaktyczne do nauczania języka 
francuskiego na różnych poziomach gimnazjum. Nauczyciele 
z wyróżnionych placówek przejdą też szkolenia z obsługi tablicy 
interaktywnej.

Cyfrowa tablica interaktywna jest nowoczesna, łatwa do prze-
niesienia z jednego miejsca na drugie, poza tym ułatwia łączenie 
tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych. 
Tablica pozwala np. na wczytywanie notatek z tablicy do pamięci 
komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania 
notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, umożliwia pra-

eBeam 
W GimnazJum nr 2

cę z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. Żeby 
można było z niej korzystać wymaga podłączenia do komputera 
i multimedialnego rzutnika.

Tablica interaktywna zostanie efektywnie wykorzystana na 
lekcjach języków obcych i nie tylko.  Warto zauważyć, że zaan-
gażowanie Gimnazjum nr 2 w nauczanie i promocję języka fran-
cuskiego jest doceniane w regionie, jak również przynosi liczne 
korzyści szkole a przede wszystkim uczniom.                  (JiM)

konsul generalny i młodzież G-2.        
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Grunt  pod  Stadion

21 października w świetlicy Szkoły Pod-
stawowej nr 1 odbyło się walne zabranie 
Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń. Obrady 
prowadził prezes klubu Zbigniew Szczot-
ka, który przywitał zebranych, w tym 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodni-
czącego Rady Miasta Stanisława Malinę, 
wiceprzewodniczącą Marzenę Szczotkę, 
radnego Stefana Bałdysa. Podstawowym 
punktem obrad było podjęcie uchwały  
o darowiźnie na rzecz miasta działek po-
siadanych przez klub. 

Od kilku lat mówi się o modernizacji 
stadionu Kuźni. Plany były ambitne, li-
czono na uzyskanie środków zewnętrz-
nych. Wszystko jednak wskazuje na to, 
że modernizacja finansowana będzie ze 
środków miejskich. Miasto jednak może 
inwestować na własnych terenach, stąd 
projekt uchwały o darowiźnie.

Na wstępie głos zabrał burmistrz I. Sza-
rzec, który powiedział m.in.:
- Wraz z przyznaniem Polsce Euro 2012 
powstała koncepcja centrum pobytowego 
za prawie 40 milionów zł. Dziś już wiemy, 
że ani państwo, ani żadne inne instytucje 
zewnętrzne nie będą uczestniczyć w finan-
sowaniu takiego centrum, jakie pierwotnie 
planowano w Ustroniu. W związku z tym 
postanowiliśmy skorygować tę opcję i za-
stanowić się, co jest możliwe do realizacji 
za pieniądze miasta, czyli za kilka milio-
nów, a nie za kilkadziesiąt. W pierwotnej 
opcji były duże trybuny, dwa obiekty, 
dwa boiska w tym jedno z nawierzchnią 
sztuczną. Wszystko to miało powstać na 
terenie będącym w części w wieczystym 
użytkowaniu, a w części własnością Klubu 
Sportowego Kuźnia Ustroń. Jeszcze na 
przełomie roku rozmawialiśmy z różnymi 
instytucjami. Niestety nikt nie był w stanie 

zaproponować jakiegokolwiek współfinan-
sowania. Wszystkim się podobało miejsce, 
zaplecze hotelowe i z chęcią by tu przy-
jechali, ale jako goście. Podczas rozmów 
z marszałkiem województwa i wojewodą 
okazało się, że finansowanie jest możliwe 
tylko w istniejących programach funduszu 
sportu województwa śląskiego, przy czym 
to dofinansowanie byłoby w wysokości nie 
większej niż 2 miliony. Oczywiście takie 
dofinansowanie musi zatwierdzić Zarząd 
Województwa. Postanowiliśmy więc stwo-
rzyć koncepcję stadionu na nasze możli-
wości. Byłyby to dwa oświetlone boiska 
pełnowymiarowe, treningowe ze sztucz-
ną trawą, natomiast naturalne otoczone 
bieżnią i z infrastrukturą lekkoatletyczną. 
Do tego jedna trybuna na 1500 miejsc, 
zadaszona, a pod trybuną pomieszczenia 
gospodarcze, zaplecze, szatnie, toalety itp. 
Poza tym miejsca parkingowe. Wstępne 
zestawienie kosztów zakłada wydatek 
rzędu 7 milionów zł brutto. Taka kwota 
jest potencjalnie w zasięgu miasta. Można 
też będzie się starać o środki unijne, nie 
na zaplecze sportowe, ale na rewitaliza-
cję obszarów zdegradowanych. W tym 
kierunku podejmujemy pewne działania, 
co umożliwi aplikowanie o środki. Aby 
wszystko to realizować potrzebna jest 
uchwała walnego zgromadzenia człon-
ków klubu o przekazaniu miastu działek 
z prawem własności i działek będących 
w wieczystym użytkowaniu klubu. Jeżeli 
członkowie klubu podejmą taką decyzję, 
my będziemy mogli przedłożyć Radzie 
Miasta stosowną uchwałę o przyjęciu da-
rowizny i ewentualnie potem podejmować 
dalsze kroki co do realizacji.

Następnie dyskutowano, przy czym 
dyskusja nie dotyczyła darowizny, któ-

ra chyba była dla wszystkich członków 
oczywista. Zastanawiano się za to dość 
szczegółowo nad przyszłością klubu  
i stadionu. Pytano burmistrza jak dalej 
będzie funkcjonował klub. W odpowiedzi 
usłyszano, że tak jak do tej pory. Miasto 
nie zamierza tworzyć miejskiego ośrodka 
sportu i rekreacji. Po modernizacji sta-
dion zostanie wydzierżawiony klubowi. 
W przyszłości to miasto ponosić będzie 
koszty inwestycji. Następnie pytano, jak 
udało się zejść z kosztu 40 do 7 milionów. 
Burmistrz odpowiadał, że stało się tak 
przede wszystkim po rezygnacji z budowy 
dwóch obiektów, przy czym na razie są 
to tylko szacunki. Kolejne pytanie doty-
czyło terminu zakończenia modernizacji.  
I. Szarzec stwierdził, że jest to możliwe  
w przeciągu trzech lat. Na wiosnę 2012  
roku stadion powinien być gotowy, ale 
trzeba pamiętać, że o wszystkim zdecy-
duje Rada Miasta. S. Malina uzupełniał, 
że klimat w Radzie jest przychylny, a M. 
Szczotka zauważyła, że większość radnych 
w swych programach przedwyborczych 
postulowała rozwój sportu. Dłużej dysku-
towano nad ilością torów na bieżni. Kon-
cepcja zakłada cztery tory wokół i sześć na 
jednej z prostych. Zastanawiano się rów-
nież, czy oldboje TRS Siła będą mogli grać  
w piłkę na zmodernizowanym obiekcie.  
Z. Szczotka zapewniał, że wszystko będzie 
się odbywać na takich zasadach jak do tej 
pory. Interesowano się też, gdzie drużyna 
Kuźni będzie rozgrywać mecze podczas 
remontu stadionu. Odpowiadano, że są 
boiska w Hermanicach i Nierodzimiu. 
Padło też pytanie o wycinkę drzew na 
stadionie.

I. Szarzec podkreślał, że wszystkie de-
cyzje dotyczące klubu podejmuje jego 
zarząd. Natomiast intencją samorządu jest, 
by stadion służył ustroniakom. Dlatego 
prosił o wszelkie sugestie, tak by powstał 
nowoczesny funkcjonalny obiekt. Jednak 
ta dyskusja jest konieczna przed projek-
towaniem. Później, niestety, nawet słusz-
nych uwag nie będzie można uwzględnić. 
Dlatego przekazywanie uwag konieczne 
jest teraz.

Zebrani członkowie KS Kuźnia jedno-
głośnie podjęli uchwałę o przekazaniu mia-
stu działek będących własnością i w wie-
czystym użytkowaniu klubu.             (ws)

Wszystko wskazuje na to, że jest szansa na nowy stadion klubu 
Sportowego kuźnia ustroń. na walnym zgromadzeniu członków 
klubu podjęto uchwałę o przekazaniu terenu stadionu miastu.

koncepcja nowego stadionu.                                                                       
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aBy  Byli  Jedno
9 i 10 października w Ustroniu odbyła 

się konferencja ekumeniczna „Kościoły 
chrześcijańskie o sobie" zorganizowana 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Ekumeniczne w Ustroniu. Konferencja od-
była się w auli Gimnazjum nr 1, a patronat 
nad nią objęli ks. bp Paweł Anweiler, ks. 
bp Tadeusz Rakoczy i starosta cieszyński 
Czesław Gluza. Dobór zaproszonych 
Kościołów wynikał z ich zaangażowania 
w ruch ekumeniczny. Dlatego więc obok 
Kościoła rzymskokatolickiego i grecko-
katolickiego zaproszono przedstawicieli 
Kościołów tworzących Polską Radę Eku-
meniczną: Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, ewangelicko-
augsburskiego, ewangelicko-metodystycz-
nego, chrześcijan  baptystów, polskokato-
lickiego i starokatolickiego mariawitów. 
Ideą było by przedstawiciele Kościołów 
chrześcijańskich mówili o sobie, o swych 
Kościołach. W konferencji obok duchow-
nych uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych: radna powiatu Emilia 
Czembor, burmistrz Ireneusz Szarzec, 
zastępca burmistrza Jolanta Krajewska-
Gojny, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina, wiceprzewodnicząca 
RM Marzena Szczotka, radni: Bogusława 
Rożnowicz, Bogumił Suchy, Józef Zahraj. 
Był obecny ks. dziekan Rudolf Wojnar,  
ks. prof. Józef Budniak - kierownik Za-
kładu Teologii Ekumenicznej UŚ, ks. Piotr 
Wowry, prezes ChSE Arkadiusz Gawlik  
i to on poprosił o otwarcie obrad ks. bp. T. 
Rakoczego, który powiedział m.in.:
- Z pragnienia jedności w Kościele zro-
dziło się pięć lat temu Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. 
Utworzyli je katolicy i ewangelicy, świec-
cy oraz duchowni i podjęli wspólną pracę 
na rzecz jedności chrześcijan, wybudo-
wania krzyża jedności oraz wspierania 
działań ekumenicznych na terenie miasta 
powiatu i całego regionu. Pięć lat to 
niedługi okres, ale jakże twórczy. Dzięki 
staraniom Stowarzyszenia co roku w lipcu 
organizowany jest festiwal ekumeniczny. 
Członkowie stowarzyszenia stale inicju-
ją różnorakie modlitwy, nabożeństwa 
ekumeniczne, urządzają wielki koncert 
kolęd, wydają interesujący biuletyn „U 
stóp krzyża” i organizują konferencje na-
ukowe. (...) Śląsk Cieszyński od wieków 
jest miejscem szczególnego świadec-
twa ekumenicznego, od dawna, bowiem 
jest terenem harmonijnego współżycia 
wiernych Kościoła katolickiego, Ko-
ścioła ewangelickiego i intensywnego 
dialogu między nimi, oczywiście, pośród 
wszystkich trudności. Dialog ten prowa-
dzi się tutaj z głębokim przekonaniem, 
że tak wiele nas łączy. Wspólna wiara  
w Chrystusa, wspólna ojczyzna spra-
wiają, iż mimo różnic jesteśmy, braćmi 
i siostrami. To pozwala nam różnic się 
pięknie z oczami zwróconymi na Boga  
z sercem otwartym na siebie, z pragnie-
niem poznania się, zrozumienia i wstąpie-
nia na wspólną drogę wiodącą do Boga.  
A podjęte przez nas dzieło wielce radowa-
ło Jana Pawła II, który wielokrotnie, m.in. 

14 lat temu w Skoczowie, zachęcał do jego 
kontynuowania, do kontynuowania naszej 
drogi ekumenicznej. Byłoby pięknie, gdy-
byśmy w tym dziele nie ustawali, trwali 
w twórczym i owocnym dialogu zwróceni 
do siebie wzajemnie. Dialog ekumeniczny 
umożliwia poznawanie różnych punktów 
widzenia, porównywanie ich, a przede 
wszystkim analizowanie rozbieżności 
stanowiących przeszkodę na drodze do 
pełnej komunii chrześcijan. Umożliwia 
on także głębsze wzajemne poznanie, 
eliminowanie istniejących jeszcze tu  
i ówdzie dawnych uprzedzeń i zbliżenie 
się do siebie. Temu służy ta konferencja 
naukowa. Ma ona uświadamiać naszą 
odmienność, ale też wzbudzać wzajemny 
szacunek i przypomnieć, że winniśmy 
poszukiwać tego, co nas łączy. A jest tego 
wiele i może stanowić punkt wyjścia do 
następnych spotkań, inicjatyw i poszuki-
wań. Dzisiaj ludzie do siebie mówią, ale 
nie rozmawiają ze sobą. Wierzący w Boga 
i miłujący Chrystusa musimy być inni. 
Powinniśmy nie tylko do siebie mówić, 
ale rozmawiać w duchu szczerej brater-
skiej, siostrzanej miłości, poszanowania 
własnego sumienia i sumienia bliźniego 
z głęboką pokorą, umiłowaniem prawdy 
i zaufaniem do Boga.

Konferencję prowadzili wiceprzewod-
niczący ChSE ks. Henryk Czembor i ks. 
Antoni Sapota, przy czym pierwszego 
dnia obowiązki gospodarza przejął ks. 
 A. Sapota, drugiego ks. H. Czembor. 

O Kościele rzymskokatolickim mówił 
ks. prof. Jan Górski.  Referat  zatytuło-
wał  „Jestem w Kościele” a podsumował 
go słowami: „Kościół  to  przede  wszyst-
kim  tajemnica.  I  Kościół  można  prze-
żywać  tylko w duchu wiary, każdy w swo-
im Kościele, wszyscy razem, bo Kościół 
jest Chrystusem, który dzisiaj jest  obec-
ny  wśród nas”.

Bardzo entuzjastycznie o swoim Ko-
ściele – Polskim Autokefalicznym Ko-
ściele Prawosławnym opowiadał młody 

ksiądz Andrzej Jaroszuk. Stwierdził, że 
aby poznać ten Kościół, należy „przyjść 
i zobaczyć”, bo słowa nie mogą wszyst-
kiego wyjaśnić.

Prelekcję na temat Kościoła starokato-
lickiego mariawitów ks. Franciszek Kubik 
oparł głównie na ukazaniu historii życia  
i działalności założycielki Kościoła Marii 
Franciszki Kozłowskiej.

Referat nieobecnego ks. Bogdana Stefa-
na o Kościele greckokatolickim odczytał 
ks. Antoni Sapota.

W sobotę konferencję rozpoczął ks. bp 
Paweł Anweiler, który wypowiedział m.in. 
takie słowa: „Dzisiaj dobrze wiemy, że je-
den bez drugiego żyć nie powinien. Może, 
ale nie powinien. Bo takie jest zadanie 
Bożego świadectwa w nas, dla nas i dla 
każdej siostry i dla każdego brata. Przeto 
niech dusza moja strzeże tego cudownego 
świadectwa i niech dalej dzieją się cuda, 
które będziemy umieli rozstrzygać bez ja-
kichś zapyziałych emocji. Chrystus niech 
nam będzie przewodnikiem. Szczęść nam 
wszystkim Boże”.

W tym dniu głos zabierali kolejno: ks. 
dr Włodzimierz Nast z Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, ks. Roman Lipiński 
z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła 
metodystycznego oraz na koniec prof. Ta-
deusz Zieliński z Kościoła Baptystów.

Jak zauważył ks. dr Henryk Czembor, 
każdy z przedstawiających swój Kościół 
czynił to z własnego punktu widzenia  
i czasem to spojrzenie było dla słuchaczy 
czy nawet organizatorów nieco zaska-
kujące, ale stanowiło również pewne 
ubogacenie, że każdy widzi swój Kościół 
po swojemu.

Podsumowaniem konferencji mogą być 
słowa, iż żaden Kościół konfesyjny nie 
może sobie uzurpować prawa do wyłącz-
ności posiadania Bożej prawdy. 

Podobno starosta Cz. Gluza obiecał or-
ganizatorom pomoc w wydaniu odrębnej 
publikacji poświęconej konferencji. 

Wojsław Suchta
Korzystałem ze strony internrtowej 

parafii św. Klemensa

W kuluarach dyskutowano.                                                                                 Fot. W. Suchta
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLIcZNA  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

cZYTELNIA OGóLNA ORAZ WYPOŻYcZALNIA DLA DZIEcI I MŁODZIEŻY
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

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. 
„ZBIORY MARII SKALIcKIEJ” OddZIAŁ MUZEUM USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.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” w Muzeum Marii Skalickiej
 „Trochę wiosny jesienią” - prace Ewy Bąk, kompozycje z suszonych kwiatów i haft richelieu. 
 „Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. Wystawa czynna do końca 
grudnia.
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 pn do pt 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 
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance 
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
AEROBIK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.
JOGA - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWARZYSTWO KSZTAŁcENIA ARTYSTYcZNEGO - Ognisko Muzyczne   MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

USTROñSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOœcI
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    

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

policja, stra¿ miejska

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. 

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 W PRAŻAKóWcE
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

ŚWIETLIcA ŚRODOWISKOWA DLA DZIEcI I MŁODZIEŻY W HERMANIcAcH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.

MIEJSKA INFORMAcJA TURYSTYcZNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
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.

„Niechaj każdy z nas stara podobać się Bogu tam, gdzie go 
postawiono".

Parafia św. Klemensa - Ustroń, ul. Daszyńskiego �5
9.�� -  Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 godz. �9.00 
– Otwarcie wystawy – Malarstwo olejne w twórczości Mariana 
Knoblocha, występ poetki Urszuli Stefanii Korzonek. 
��.�� - Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
 godz. �9.00
– Nadanie tytułu „Członka honorowego Stowarzyszenia Czytelnia 
Katolicka”, występ Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica”. 
��.�� - Kościół św. Klemensa
 godz. �9.00
– Koncert muzyki organowej – Paweł Seligman.
�5.�� - Kościół św. Klemensa
 godz. ��.00 
– Uroczysta Suma Odpustowa - przewodniczy i kazanie wygłosi 
ks. dr Grzegorz Klaja, poświęcenie nowego ołtarza, śpiewa chór 
„Ave” pod dyr. Alicji Adamczyk.

Dzieci Maryi będą rozprowadzały własnoręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne.

 iX dni  
klemenSoWe
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZiOMO: �) grzyb na drzewie, 4) obok winy, 6) an-
gielska dwukółka, �) inna co sezon, 9) ciepłownicze lub 
kanalizacyjne, �0) ozdobna taca, ��) kompozytor polski,  
��) wieś z Powstania Listopadowego, ��) borówka,  
�4) część kościoła, �5) serdeczna opieka, �6) bóg sumeryjski, 
�7) na wieży kościelnej, ��) duża papuga, �9) córka Uranosa,  
�0) z szybami.
PiONOWO: �) pani z harfą, �) pieśń gondolierów,  
�) w stadninie, 4) atramentowy pojemnik, 5) gatunek kaktusa, 
6) szef wydziału, 7) córka brata, ��) bohater „Balladyny”, 
��) wódz Argonautów, �7) rosyjskie „tak”.

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4�

JeSieNNA SZARUGA
Nagrodę 30 zł otrzymuje elżbieta Puczek z Ustronia, 
ul. Pasieczna 15. Zapraszamy do redakcji.

Witejcie  ludkowie
Jako sie Wóm podobała ta walka stulecio, jak sie prali na 

arynie tyn Adamek z Gołotóm? Bo jo była ganc zdegustowano. 
Powiycie, że baba sie mo nie wymóndrzać, dyć tymu nie rozumiy, 
bo to przeca chłopski szport. Możne to i prowda, bo doista ni 
mógłach sie nadziwić jako poradziło w tej Łodzi zebrać sie tel-
kownych ludzi i to nie jyno chłopów. Nó, tela tysiyncy norodu sie 
zeszło, coby sie dziwać na taki marne mordobici? I jeszcze za to 
musieli słóno zapłacić. Na, dejcie spokuj. Jo aspóń se siedziała 
wygodnie przed telewizorym i pojodałach z mojim starym golónko 
z dynstowanóm kiszónóm kapustóm. Jo to umiym dobrze uwarzić, 
nó palce lizać. A kapuste móm swojóm i doista ni mógłach sie już 
doczkać aż sie ukisi.

Tóż ledwo my sie chycili jedzynio, tu hymn kozali zaśpiywać, 
co też mi bardzo nie pasowało do tego widowiska. Potym ledwo 
piyrszo runda sie zaczła, to Gołota zaroz leżoł na deskach. Mie go 
było doista żol, bo sie fórt nie poddowo – to je taki wielki przegra-
ny. Ale sie hónym pozbiyroł i zaś sie dali prali, a mój chłop jako 
znawca zaroski stwierdził, że nieroz na śćmiywku pod niejednóm 
ustróńskóm putykóm sóm ciekawsze widowiska. 

Potym musiałach iś hónym do aportu, i nie wiym czy skyrs tej 
tłóstej skóry z golónka coch jóm ze szmakiym spałaszowała, czy 
skwóla emocyji, kiere i mie babie, co szport nierada łoglóndo też 
sie jednakowoż udzielały. Śpiychałach sie naspadek. A tu ledwoch 
wlazła do izby, dziwóm sie, a mój chłop łoglóndo w telewizorze 
gołe paniczki. Tóż prawiym, psia krew, naszteluj pudło na tych 
bokserów! A tyn sie chichrze, że już po wszyckim. Jako po wszyc-
kim? Dyć mie nie było ze sztyry minuty! Teraz już przeca ludzie 
nie siedzóm w aporcie jako hańdowni, jak sie używało gazety, 
bo nie było haźlowego papióru. Dyć jeszcze czytali co ciekawsze 
kónski łostatni roz, tóż nie dziwota, że niejedyn w aporcie, nazy-
wanym też wychodkym, bo sie za potrzebóm wychodziło na pole, 
przesiedzioł jakisi czas. My kiejsi mieli aport przi chlywie, takóm 
murowanóm przibudówke. A jak ciotka budowali chałupe, a było 
to już po wojnie, to nielza ji było przekabacić, coby aport zrobili  
w środku budynku. Wadziła sie: „Co, taki smród bydym tu w nowej 
chałupie mieć?” Chciała też budować jako hańdowni wychodek 
przi chlywie. Nó, ale rozgodałach sie ło aportach, haźlach, czy 
wychodkach, a ganc zabyłach że miało być ło bokserach. No, ale 
tak to już isto musi być, bo tyn boks – to doista nima dlo takich 
bab jako jo.                                                                          Hela

Urząd Miasta informuje, 
że w dniu �0 października �009 r. na tablicy 

ogłoszeń został wywieszony na okres �� dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu 
na okres do trzech lat niezabudowanych lub zabu-
dowanych obiektami związanymi trwale z gruntem  
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

 
23 października po raz trzynasty w Goleszowie odbył się Regio-

nalny Konkurs Gwarowy „O Złotóm Przeposke” pod patronatem 
Starostwa Powiatowego Cieszynie i Urzędu Gminy w Goleszo-
wie. Wzięło w nim udział 11 drużyn ze szkół podstawowych  
i gimnazjów z całego powiatu w tym pięcio osobowa drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Uczniowie zmagali się  
z szeregiem gwarowych zadań między innymi: gawędą, reklamą 
telewizyjną, znajomością słówek, krzyżówką. W wyniku zmagań  
I miejsce „Złotóm Przeposke” zdobyła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Ustroniu w składzie: Magdalena Kłoda, Magdalena 
Hombek, Mikołaj Haratyk, Jan Śliwka, Adam Śliż.

Uczniów przygotowywała Krystyna Foltyn i Grażyna Pilch.

konkurS GWaroWy

Muzeum Ustrońskie i Towarzystwo Miłośników Ustronia 
zapraszają na spotkanie pt. „Czar przedwojennego uzdrowiska 
– willowe zakątki Ustronia”, które odbędzie się w piątek, 6 li-
stopada o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim. 

Temat przybliży Bożena Kubień – prezes TMU, redaktor Pa-
miętników Ustrońskich. W programie wspomnienia osób zwią-
zanych z dawnymi willami, m.in. Lidii Troszok i Anny Gluzianki 
(„Hanka”, „Brzezinka”, willa Blanków), Mariana Żyromskiego 
(pensjonat „Lotos”), a także prezentacja multimedialna unikal-
nych fotografii dawnych pensjonatów i wystawa „Dawne wille 
i pensjonaty Ustronia”. 

czar przedWoJenneGo 
uzdroWiSka
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APiNG MARViN - UZDROWiCieL Z FiLiPiN 
- uleczy cię nawet z raka oraz  innych chorób 

jeśli oczywiście i ty tego chcesz! 
Zapisy tel. 0��/�9�-57-�0, 050�-775-560

Zamiast z okazji Dnia edukacji Narodowej przyjmować 
kwiaty, czekoladki i życzenia, nauczyciele Gimnazjum nr  
� w Ustroniu przyjmują uwagi na swój temat. i to od uczniów. 
Wybrani mają zaszczyt otrzymać Złote Jedynki. 

Złote Jedynki przyznawane są w kategoriach, które co roku 
się zmieniają. Nauczyciele otrzymują tytuły za poprzedni rok. 
Plebiscyt organizuje Samorząd Szkolny, a głosują uczniowie 
klas II i III. Ze strony grona pedagogicznego nad całością czuwa 
Anna Sikora - pomysłodawczyni przedsięwzięcia. Pytamy, czy 
nauczycielka nie bała się reakcji ze strony kolegów?
- Bałam się w zeszłym roku, kiedy debiutowaliśmy. Wprawdzie 
nie ma negatywnych kategorii, ale może nie każdy chciałby zostać 
najbardziej wymagającym nauczycielem. Okazało się jednak, że 
koledzy mają do siebie dystans i potrafią bawić się w ten sposób 
z młodzieżą. Może traktują to jako impuls do zastanowienia się 
nad swoją pracą? Zaś uczniowie z wielką ochotą przystępują do 
oceniania swoich nauczycieli.  

13 października w auli Gimnazjum Nr 1 im. prof. Jana Szcze-
pańskiego zebrała się cała brać szkolna, żeby obserwować galę 
wręczenia Super Jedynek. Były fanfary, program muzyczny,  
a przede wszystkim napięcie i wyczekiwanie, kto zostanie wy-
różniony. Poniżej przedstawiamy zdobywców tych wyjątkowych 
tytułów - Złotych, Srebrnych i Brązowych Jedynek. 

Przyjaciel ucznia - nauczyciel, który poświęca dużo uwagi 
młodzieży, stara się ją zrozumieć i rozwiązywać problemy: 
1. Agnieszka Czyż, 2. Jolanta Chwastek, 3. Katarzyna Pobiegło.

Modniś roku - osoba zwracająca uwagę na ubiór, nie tylko 
swój, ale także innych, zawsze jest starannie ubrana, ma wszyst-
ko dopasowane i stylowe: 1. Bogusława Rożnowicz, 2. Jolanta 
Kamińska, 3. Agnieszka Czyż.

Pracuś roku - potrafi zrobić bardzo wiele w krótkim czasie, 
oczywiście pracowity, sumienny, nie straszna mu praca po go-
dzinach, najczęściej oddaje kartkówki i sprawdziany na czas:  
1. Olga Buczak, 2. Dorota Gluza, 3. Jolanta Kamińska.

Debiut roku - nowy członek Rady Pedagogicznej, który zdaniem 
uczniów zmienił swoim pojawieniem się najwięcej, wywarł naj-
większe wrażenie: 1. Agnieszka Czyż, 2. Małgorzata Samińska, 
3. Andrzej Borowiecki.

Chodziarz roku - nauczyciel o najszybszym sposobie chodzenia: 
1. Jolanta Kamińska, 2. ks. Andrzej Filapek, 3. Agnieszka Czyż.

Zdobywczynią Super Jedynki czyli tytułu Nauczyciela Roku dla  
najlepszego pedagoga została Agnieszka Czyż, nauczycielka języ-
ka angielskiego. Zapytaliśmy, czym jest dla niej wyróżnienie.
- To duża, ale i miła niespodzianka – mówiła A. Czyż. – Jestem 

zdziwiona, bo pracuję tu do-
piero drugi rok. Konkurs trak-
tuję jak zabawę i nie uważam 
się za najlepszego nauczyciela. 
Za co ten tytuł? Tak do koń-
ca nie wiem. Staram się na 
pewno przekazywać wiedzę  
i w miarę możliwości coś jesz-
cze. Jestem sobą i robię co do 
mnie należy. 

Gdy pytamy, jaki jest Na-
uczyciel Roku, A. Czyż od-
powiada:
- Nie należę do wymagają-
cych nauczycieli. Czasem 
myślę, że może jestem za 
mało ostra. Uczniowie mogą 
na mnie liczyć. Dystans 
musi być, ale też otwartość  
i życzliwość z naszej strony. 
                   Monika Niemiec

SuperJedynki

28 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu, po 
raz drugi odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego 
„The Best”.  Do „szóstki” wraz ze swoimi opiekunami przybyło 
16 uczniów z ustrońskich szkół, by dowiedzieć się,  kto z nich jest 
„the best” (najlepszy). W kategorii klas szóstych pierwsze miejsce 
zajęła Magdalena Kłoda, drugie Michał Dudys, a trzecie Mateusz 
Krysta – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 2. Zwycięska trójka 
przybyła na konkurs pod opieką Magdaleny Gregorskiej. Wśród 
piątoklasistów pierwsze miejsce wywalczył Adam Bajorek - 
również z „dwójki”. Drugie miejsce zajęła Ksymena Pawłowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 6, prowadzona przez Lucynę Raszkę. 
Trzecie miejsce zdobył Tomasz Bobola (Szkoła Podstawowa nr 
1), którego uczy Monika Grzywna.

Uczniowie wykazali się sporą wiedzą. Nauczyciele języka 
angielskiego cieszyli się z sukcesów swoich podopiecznych,  
a organizatorzy całego przedsięwzięcia zaprosili ich do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkursu – już za rok.                 (lur)

naJlepSi 
z anGielSkieGo

17 października 2009 roku, w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, od-
była się Konferencja dla Mężczyzn „Autorytet meżczyzny – Nowa 
jakość wpływu”, zorganizowana przez Chrześcijańską Fundację 
Życie i Misja. Dotychczas Konferencje dla Mężczyzn odbywały 
się w budynku Fundacji, ale ze względu na duże zainteresowanie 
mężczyzn z całej Polski konferencja została przeniesiona do więk-
szego obiektu, Hotelu Gołębiewski. W Konferencji uczestniczyło 
ponad 500 mężczyzn z Polski oraz z zagranicy, którzy przyjechali, 
aby dowiedzieć się, Jak być spełnionym mężczyzną, mężem, ojcem, 
pracownikiem, szefem czy liderem. Wykładowcami byli: Ashley 
Schmierer z Australii, Henryk Wieja i Paweł Wieja.

Czas spędzony na Konferencji był odnowieniem pasji dla Jezusa 
Chrystusa, zbliżeniem się do naszego Stwórcy i Przyjaciela oraz 
odebraniem wskazówek, jak być mężczyzną według Bożych stan-
dardów w różnych życiowych rolach: jako mąż, ojciec, pracownik 
czy szef. Wykłady z Konferencji będą dostępne na płytach: DVD, 
CD i MP3 w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja (www. ko-
inonia.org.pl). Dziękujemy bardzo sponsorom: firmie „Skawa”  
z Wadowic, „Naszym Inspiracjom” oraz Wydawnictwu Koinonia. 

konFerencJa 
dla mężczyzn

agnieszka czyż.  Fot. m. Walica              
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Rok temu po rundzie jesiennej  
w A-klasie Nierodzim mógł być drużyną 
niepokonaną. Przegrał jednak z Rudnikiem 
u siebie w ostatnim meczu jesieni i spadł na 
czwarte miejsce. W tym roku było znacz-
niej gorzej. Nierodzim w rundzie przegrał 
6 spotkań, w tym 4 razy na własnym bo-
isku, 4 zremisował i zaledwie 3 wygrał. 
Kilka spotkań Nierodzim przegrał dość 
pechowo, podobnie było z remisami. Długi 
czas nasza drużyna była na przedostatnim 
miejscu. Ostatni mecz w Pruchnej też był 
dotkliwą porażką. Kibice liczą na wiosnę, 
ale wszystko zależy od zawodników, jak 
przepracują przerwę zimową trwającą  
5 miesięcy.                                         (ws)

kiepSko

ustroniacy w akcji.                       Fot. W. Suchta

99 Pruchna - Nierodzim  �:0

1 LKS Wisła Strumień 32 34:10
2 TS Mieszko-Piast Kończyce W. 20 31:26
4 LKS Spójnia Górki Wielkie 20 30:23
5 LKS Victoria Hażlach 20 21:28
6 LKS Strażak dębowiec 19 23:25
7 LKS Orzeł Zabłocie 18 26:21
8 LKS 99 Pruchna 18 18:17
9 KKS Spójnia Zebrzydowice 16 27:34
10 LKS Rudnik 15 22:29
11 LKS Pogórze 14 18:18
12 KS Nierodzim 13 20:25
13 LKS Beskid Brenna 7 9:25
14 LKS Kończyce Małe 6 8:29

1 LKS Sokół Zabrzeg 31 33:9
2 TS Podbeskidzie II BB 28 20:13
3 GKS Morcinek Kaczyce 26 20:13
4 LKS Radziechowy 25 33:18
5 KS Spójnia Landek 24 24:18
6 TS Czarni-Góral Żywiec 23 23:13
7 LKS Tempo Puńców 20 29:25
8 TS Koszarawa Żywiec 20 18:17
9 LKS Świt Cięcina 20 15:19
10 LKS drzewiarz Jasienica 18 20:19
11 LKS Błyskawica drogomyśl 17 23:13
12 KS Wisła Ustronianka 16 15:16
13 RKS Cukrownik Chybie 14 15:26
14 KS Kuźnia Ustroń 11 15:24
15 LKS Bestwina 10 12:29
16 LKS Pasjonat dankowice 8 17:32
17 LKS Halny Przyborów 7 11:39

Sędzia  nie  reaGoWaŁ
Kuźnia Ustroń - Sokół Zabrzeg �:� (0:�)

Zaledwie kilkudziesięciu kibiców 
na stadionie Kuźni obserwowało mecz  
o mistrzostwo ligi okręgowej. Pogoda 
była dość dobra, ale wyniki Kuźni w tej 
rundzie nie zachęcają publiczności do 
chodzenia na mecze. Do tego trzeba do-
dać dominujące na boisku chamstwo, na 
które sędziowie kompletnie nie reagują. 
Przykładowo prowadzący mecz Kuźni  
z Sokołem sędzia Jarosław Bryl postano-
wił w pewnym momencie upomnieć kibica 
i skierować go w inny sektor widowni,  
a stało się to po ostrej wymianie zdań mię-
dzy tym kibicem a bramkarzem Sokoła. 
Oczywiście nie trzeba mówić, że bram-
karz używał wyłącznie słów powszechnie 
uważanych za obraźliwe. Wykrzykiwał je  
w kierunku widzów, a sędzia nawet na to 
nie zareagował. Potem piłkarze Sokoła 
klęli na sędziego, na siebie i na przeciw-
ników. Również bez reakcji. Gdy jednak  
w końcu, w drugiej połowie piłkarze 
Sokoła przeholowali, gwizdnął i pokazał 
żółtą kartkę. Wtedy usłyszał, co ma sobie 
z tym gwizdkiem zrobić. Arbiter udał, że 
nie słyszy. Poza tym, że przekleństwa na 
boisku były dla niego czymś normalnym, 
mecz prowadził poprawnie.

Kuźnia w tym meczu od początku prze-
ważała, jednak niefrasobliwość w obro-
nie spowodowała utratę bramki. Potem 
było kilka okazji, niestety ze sporymi 
kłopotami z wykończeniem i oddaniem 
strzału na bramkę. W sytuacji sam na sam  
z bramkarzem Dariusz Szpernol potyka się  
o piłkę. W drugiej połowie Sokół wyraźnie 
gra na utrzymanie wyniku, a Kuźnia nadal 
nie potrafi strzelić. Bramka pada dopiero  
w doliczonym czasie gry, gdy to zawodnik 
Sokoła traci piłkę w środku boiska. Kuźnia 
wyprowadza akcję, a na strzał z dystansu 

decyduje się Łukasz Tomala. Piłkę dość 
nieporadnie próbuje łapać bramkarz, ta 
jednak wpada do siatki.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Paweł Ma-
cura, Mateusz Tomala, Bartłomiej Wydra, 
Rafał Podżorski, Tomasz Jaworski, Adam 
Szlauer, Łukasz Tomala, Tomasz Czyż (od 
78 min. Przemysław Kożdoń), Dariusz 
Szpernol (od 90 min. Kamil Miedziak), 
Paweł Wydra, Damian Madzia 

Po meczu powiedzieli:
Trener Sokoła Zbigniew Sysło: - Nie 

ma o czym mówić. Jesteśmy w dołku. To 
nasz trzeci słaby mecz. Ostatnio udało 
się dowieźć trzy punkty, dzisiaj zabrakło 
szczęścia. W sumie wynik sprawiedliwy, 
bo dziś nie byliśmy żadną rewelacją. Nie 

było konsekwencji. Strata piłki w środku 
boiska, poszła kontra i kończy się stratą 
dwóch punktów.

Trener Kuźni Michał Kurzeja: - Szko-
da straconej bramki w pierwszej połowie. 
Mieliśmy przewagę, następuje jedna ak-
cja, nieporozumienie miedzy obrońcą  
i bramkarzem, po czym tracimy bram-
kę. Zabrzeg to drużyna doświadczo-
na, pilnowała wyniku do końca, grała  
w defensywie, a my byliśmy stroną domi-
nującą. Zdobyliśmy bramkę w końcówce 
i ten punkt nam się w tym meczu należał. 
Byłoby niesprawiedliwością, gdybyśmy 
przegrali. Trzeba się cieszyć z punktu, bo 
graliśmy z liderem. Jestem zadowolony  
z gry i z tego, że drużyna grała do końca. 
Jest progres, drużyna z meczu na mecz gra 
coraz lepiej i mam nadzieję, że w trzech 
meczach, które nam pozostały, zdobę-
dziemy punkty, a potem zimę możemy 
spokojnie przepracować.

                                   Wojsław Suchta
Zaległe spotkanie z 17 października  

z Puńcowem Kuźnia rozegra na własnym 
stadionie 14 listopada o godz. 14.
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To było niecodzienne wydarzenie. W czwartkowe popołudnie, 
28 października, w małym pokoju redakcyjnym gościliśmy dwóch 
wielkich ludzi. Najpierw przywitaliśmy Roberta Korzeniowskiego, 
mistrza olimpijskiego, świata i Europy w chodzie, a następnie 
Adama Makowicza, światowej sławy kompozytora i pianistę 
jazzowego wraz z małżonką. (…) Można by się zastanowić, co 
wspólnego mają ze sobą dwaj mistrzowie, poza oczywiście talen-
tem i wielkimi osiągnięciami. Okazuje się, że wiele. Już na wstępie 
wymienili kilka uwag na temat troski o swoje „narzędzia pracy”. 
R. Korzeniowski tłumaczył, że przebywa w Ustroniu na leczeniu 
sanatoryjnym, regenerując siły po sezonie, na co A. Makowicz 
przyznał, że też musi dbać o swoje dłonie. 

Z relacji ze spotkania z Lucyną Winnicką: Stworzyła wiele 
niezapomnianych kreacji aktorskich. Kinomani z pewnością pa-
miętają jej rolę w filmie „Matka Joanna od Aniołów”, za którą 
dostała nagrodę na festiwalu w Cannes, czy w filmie „Pociąg”, 
nagrodzoną na festiwalu w Wenecji. Mimo iż jej popularność nie 
malała, odeszła od aktorstwa. Otwarta na nowe ścieżki życia, 
jak sama się wyraziła, została rektorem Akademii Życia. Swoją 
umiejętność obserwacji i trafność spostrzeżeń wykorzystała  
w swojej pracy dziennikarskiej współpracując z „Przekrojem”, 
„Polityką”, „Argumentami”. Pisząc książkę „Dookoła świętej 
krowy” sprawdziła się jako pisarka, a obecnie promuje swoją 
nową książkę „W poczekalni nieba”.

Z wywiadu z Michałem Bożkiem, właścicielem „Ustronianki”: 
Czy woda „Ustronianka” jest dostępna w całym kraju? Roz-
szerzyliśmy rynki zbytu prawie na 3/4 kraju. Przede wszystkim 
związane jest to z rozwojem polskich sieci sprzedaży. Czy nie 
myślał pan o sprzedaży wody za granicę? Myślałem i raz już 
eksportowaliśmy wodę do sąsiedniego kraju. Przedsięwzięcie było 
udane. Niewykluczone, że powrócimy do eksportu. Czy trudno się 
dziś utrzymać na rynku? Jest już prawdziwa konkurencja, z którą 
trzeba współpracować. Ale i walczyć z nią? Nie jest zwolennikiem 
walki z konkurencją. Kto lepiej pracuje, powinien jak najwięcej 
na tym zyskiwać.                                        (mn)

www.ustron.pl

Promocja okien PCV f.h. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033 854-53-98.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki Lego. 607-912-559.

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, brykiet, 
transport. 0 518-201-189.

Pogotowie komputerowe, dojazd 
gratis. Tel. 514-79-69-09.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-
854-22-57. www.komandor-
ustron.pl.
 
Nowootwarty gabinet masażu 
leczniczego. 666-317-999. Ustroń, 
Rynek 3.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
33 854-71-37.

Szkoła Narciarska Live poszukuje 
instruktorów narty, snowbord oraz 
pracowników serwisu. Kontakt: 
601-93-18-46.

Malowanie, kafelkowanie, gładź, 
panele. 509-820-119.

Szkolenia dla pracowników  
w GMP, GHP, HACCP w siedzibie 
zamawiającego. 662-199-293.

Instalatorstwo elektryczne, po-
miary, agregaty prądotwórcze, 
ogrzewanie akumulacyjne, cer-
tyfikaty energetyczne budynków. 
665-695-889, 665-299-579.

Do sprzedaży nowy lokal na 
działalność gospodarczą. 693-
469-170.

Do wynajęcia - nowe lokale na 
parterze: 20m2 i 30m2 na dzia-
łalność gospodarczą przy ul. 
Konopnickiej. Dostępne parkingi. 
693-469-170.

Cięcie, łupanie drewna. 783-661-
123.

Sprzątanie domów, pensjonatów, 
pomieszczeń biurowych. 514-011-
677, 607-272-810.

Karczma Rzym pilnie zatrudni 
kelnerkę/barmankę (najlepiej 
studentkę). 508-387-120.

Potrzebna opiekunka do starszej 
pani na 2 tygodnie co miesiąc  
z koniecznością zamieszkania  
w tym czasie. Ustroń tel. 509-
44-88-17.

dziesięć  lat  temu

        KULTURA
6.11 godz 16.00  „Czar dawnych ustrońskich pensjonatów” 
         spotkanie prowadzi Bożena Kubień, Muzeum  
         Ustrońskie.  
6.11 godz. 18.00  Ustrońska Jesień Muzyczna – Zaczaro- 
         wany świat opery, operetki i musicalu  
         w wykonaniu zespołu „KARLiK”, MDK 
         „Prażakówka”.
9.11 godz. 12.00  Uroczystość patriotyczna - rocznica roz- 
         strzelania �4 mieszkańców Ustronia, 
         pomnik przy G-1.
11.11 godz. 12.00  Uroczystość patriotyczna - święto Nie- 
         podległości, Pomnik Pamięci Narodowej 
         przy Urzędzie Miasta Ustroń. 
 SPORT
7.11 godz. 11.00  XX. Bieg Legionów, start - stadion Ks Kuźnia 
         Ustroń.
11.11 godz. 14.00  Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS 
         Drzewiarz Jasienica, stadion Kuźni.
 KiNO 
2-5.11   godz. 18.20  W O J N A D O M O WA ,  k o m e d i a 
          romantyczna, 15 lat, W. Brytania.
2-5.11   godz. 19.50  PRZeRWANe OBJęCiA, dramat,  
          15 lat, Hiszpania. 

5-6.11   - na zawodziu  ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
7-8.11   - elba  ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
9-10.11  -  „111”  ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
11-12.11 - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
			Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

halloweenowy podryw.                                                Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

KONCeRT CHARyTATyWNy 
13 listopada o godz 17 w teatrze im. Adama Mickiewicza  

w Cieszynie odbędzie się koncert charytatywny na rzecz cho-
rych na stwardnienie rozsiane w ramach ogólnopolskiej akcji 
„SyMfonia Serc”. Gwiazdą wieczoru będzie,obchodząca 30- 
lecie istnienia kapela „Torka”, zespół „Krywań” a także teatr  
z Bukowiny Tatrzańskiej ze sztuką Moliera „Lekarz mimo woli” 
w gwarze podhalańskiej. 
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (54)

felieton
Tak sobie myślę

1. Na początku listopada nasze myśli 
kierujemy w stronę tych, którzy „odeszli w 
krainę śmierci”. Wspominamy zwłaszcza 
zmarłych nam bliskich: bliskich więzami 
rodzinnymi oraz bliskich postawą, którą 
uznajemy za wymagającą upamiętnienia 
i uhonorowania. Kościół rzymskokato-
licki w Ustroniu w tym roku szczególnie 
wspomina – gdyż podjęto starania o nada-
nie tytułu błogosławionych – czterech 
męczenników II wojny światowej, księży 
związanych z Ustroniem: Jana Baraba-
sza (ur. 16 V 1873 w Ustroniu, zmarł 
21 VI 1941 w obozie koncentracyjnym  
w Dachau), Alfonsa Latochę (ur. 7 X 1906 
w Ustroniu, zmarł 5 VI 1942 podczas 
transportu do Dachau), Józefa Balcerka 
(ur. 30 XII 1912 w Karwinie, mieszkał  
i dorastał w Ustroniu, w 1943 wywieziony 
do obozu koncentracyjnego Buchenwald, 
wrócił na rekonwalescencję do Ustronia 
w maju 1945, jednak na skutek pobytu  
w obozie zmarł 23 V 1946) i Erwina Dudę 
(ur. l IX 1911, od listopada 1939 wikarego 
w Ustroniu, 23 IV 1940 aresztowało go 
w Ustroniu gestapo, zesłany do obozu 
koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, 
następnie do Dachau; zmarł 3 II 1942  
w szpitalu obozowym w Dachau).

1.1. Publiczne przywołanie pamięci tych 
czterech męczenników II wojny światowej 
może być uznane za akt doniosły dla całej 
społeczności lokalnej i wydaje się warte 

namysłu ekumenicznego oraz – szerzej 
– namysłu humanistycznego. 

1.2. Przypomnienie męczenników  
czasu wojny wymaga refleksji etycznej nad 
rolą świadectwa męczenników w kształto-
waniu naszego doświadczenia moralnego. 
„Martyr”, niezłomny świadek prawdy, 
odgrywa – zwłaszcza w ujęciu ewange-
licznym – istotną rolę w etosie moralnym. 
Świadectwo męczenników skłania do 
rozpatrzenia pytań: O jakich wartościach 
świadczą męczennicy? Co akt męczeństwa 
odsłania z prawdy o człowieku? 

2. W związku z pracami II Soboru Wa-
tykańskiego (1962-1965), uczestniczący 
w nim świecki audytor Stefan Swieżawski 
(filozof i historyk filozofii) stwierdził, co 
wspomina biskup Bohdan Bejze (filozof), 
że soborową odnowę Kościoła przygoto-
wała „także ofiara tych, którzy zginęli jako 
męczennicy w obozach koncentracyjnych, 
zadręczeni częstokroć w najpiękniejszym 
okresie życia. Również dzięki ich ofierze, 
przyjętej przez Boga, nastała w Kościele 
soborowa wiosna”. Musiał to być pogląd 
nieczęsto spotykany, skoro odnotowano go 
jako odkrywczy. Myśl o „męczennikach 
w obozach” wydaje się bliska ideom ks. 
Konstantego Michalskiego (filozofa), który 
jako były więzień obozu – już pod koniec  
II wojny światowej – napisał książkę „Mię-
dzy heroizmem a bestialstwem” o doświad-
czeniu moralnym w warunkach obozu 
koncentracyjnego. Myśl o „męczennikach 
w obozach” jest też bliska odkrywaniu mę-
czenników za wiarę w XX wieku, którego 
promotorem był Jan Paweł II. 

3. Chociaż polskie chrześcijaństwo w XX 
wieku było naznaczone doświadczeniem 
męczeństwa, to refleksja teologów „nie 

nadążała” za świadectwem męczenników. 
W przedmowie do wyboru starożytnych 
tekstów chrześcijańskich p.t. „Męczenni-
cy” (Kraków 1991), Marek Starowieyski 
stwierdza: „Jest rzeczą zdumiewającą, 
że od przeszło siedemdziesięciu lat nie 
wydano w Polsce książki o męczeństwie 
i męczennikach poza dewocyjnymi bro-
szurkami”. Mimo wytkniętych w 1991 r. 
niedoborów, obecnie elementy dojrzałej 
teologii męczeństwa prezentują zwłaszcza 
dwie książki: Jacka Salija „Świadkowie 
Boga. O sensie i wartości cierpienia” 
(Kraków 2001) oraz Dariusza Karło-
wicza „Arcyparadoks śmierci. Męczeń-
stwo jako kategoria filozoficzna – pyta-
nie o dowodową wartość męczeństwa” 
(Warszawa 2007), dedykowana „Pamięci 
księdza Jerzego Popiełuszki, męczenni-
ka, patrona naszej wolności”; co istotne,  
męczeństwo rozpatruje się tu także jako 
kategorię filozoficzną. 

4. Postawę chrześcijańskich męczen-
ników w XX wieku interpretuje się jako 
postawę uniwersalnych świadków czło-
wieczeństwa i świadków jedności chrze-
ścijan. W XX wieku mamy do czynienia 
z „ekumenizmem męczenników”, który 
– jak ujmuje to Jan Paweł II – „mówi 
głośniej aniżeli podziały”; świadectwo 
męczenników jest bowiem „wspólnym 
dziedzictwem zarówno katolików, jak pra-
wosławnych, anglikanów i protestantów”. 
Dodać należy, iż chrześcijanie powinni być 
wrażliwi na świadectwo męczenników 
Żydów i Romów oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli. Na ekumenizm męczenników 
trzeba zwracać baczną uwagę w takich 
społecznościach lokalnych jak Ustroń.  

Cdn.                          Marek Rembierz

Przed laty studenci zorganizowali u nas 
w Ustroniu obóz młodzieżowy. Oprócz za-
jęć sportowych i rekreacyjnych zamierzali 
się podzielić z młodzieżą  swoją wiedzą. 
Temu służyły popołudniowe spotkania, na 
których studenci wygłaszali pogadanki na 
tematy, które im się wydawały szczególnie 
interesujące. Czynili to z różnym skutkiem. 
Jedna ze studentek przyszła do mnie rozża-
lona, że młodzież nie chciała jej słuchać. 
A przecież mówiła im o bardzo ciekawych 
rzeczach. A oni nie wykazali najmniejszego 
zainteresowania sprawami, które dla niej 
samej, były niezwykłe i ciekawe. A tematem 
jej pogadanki były: „Obrzędy pogrzebowe 
w starożytnym Egipcie za panowania XX 
dynastii”.

Przyznam, że usłyszawszy to, wcale nie 
dziwiłem się młodzieży. Wszak temat był in-
teresujący, ale… zapewne dla niewielu osób 
interesujących się starożytnym Egiptem czy 
obrządkami pogrzebowymi. Tłumaczyłem 
owej rozczarowanej studentce, że nie za-
wsze to, co dla nas jest interesujące jest 
takim też dla innych. A bywają też tematy, 
które tak naprawdę interesują tylko pojedyn-

cze osoby. Odradziłem jej też wygłaszanie 
następnego referatu o obrządkach pogrze-
bowych w Egipcie w czasie panowania 
kolejnych dynastii faraonów.

Przypomniała mi się ta historia, kiedy 
sam przeżyłem rozczarowanie z powodu 
braku zainteresowania tematem, który mnie 
samemu wydał się szczególnie interesują-
cy. Chodzi o temat niedawnej konferen-
cji zorganizowanej przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne. Chodzi  
o temat: „Kościoły chrześcijańskie – same 
o sobie”. O poszczególnych Kościołach 
mówili najlepiej zorientowani w temacie 
członkowie i przedstawiciele poszczegól-
nych Kościołów. I to nie tylko tych dobrze 
znanych na naszym terenie Kościołów: 
Rzymskokatolickiego czy Ewangelicko-
Augsburskiego, ale także mało znanych 
jak Starokatolicki Kościół Mariawitów czy 
Kościół Greckokatolicki.

Przed konferencją z wielu stron słyszałem 
potwierdzenie słuszności wyboru tematu. 
Zapewniano mnie, że temat jest naprawdę 
interesujący, a także sposób jego przedsta-
wienia zapewne okaże się bardzo ciekawy. 
Pewnie więc nie zabraknie na tej konferencji 
słuchaczy; starszych i młodszych, uczniów 
i nauczycieli a szczególnie katechetów, czy 
po prostu ludzi zainteresowanych tożsamo-
ścią i stanem poszczególnych Kościołów.

O konferencji informowały plakaty  
i ogłoszenia z ambon ustrońskich ko-

ściołów, notatki w Gazecie Ustrońskiej  
i w Głosie Ziemi Cieszyńskiej. Rozdano też 
i rozesłano liczne zaproszenia do sąsiednich 
miejscowości. Okazało się jednak, ze inte-
resujący temat tak naprawdę zainteresował 
tylko nieliczną grupę ludzi. W auli Gimna-
zjum nr 1 więcej było pustych krzeseł niż 
zajętych…

Czyżby więc temat był naprawdę nie-
trafiony i nieinteresujący? Czyżby w błąd 
wprowadzili nas ci, którzy zapewniali, 
że jest on ciekawy i na pewno spotka się  
z dużym zainteresowaniem?

Zapewne niełatwo jest ściągnąć więk-
sze grono słuchaczy na konferencję czy 
sympozjum popularno-naukowe. Więcej, 
często okazuje się, że to, co organizatorom 
wydaje się czymś niezwykłym, ważnym  
i interesującym, jest takim tylko dla ograni-
czonej liczby osób. Dotyczy to zresztą nie 
tylko spotkań o charakterze odczytowym, 
ale także innych imprez. Niewielkie za-
interesowanie słuchaczy przynosi rozcza-
rowanie organizatorom. Bywa też tak, że 
ci, którzy z różnych powodów nie wzięli 
udziału w danej imprezie, żałują później, że 
tego nie uczynili. Organizatorom pozostaje 
zaś do rozstrzygnięcia trudny dylemat: Czy 
próbować jeszcze raz organizować podobną 
imprezę licząc na to, że za kolejnym razem 
będzie lepiej z zainteresowaniem i frekwen-
cją czy dać sobie spokój z organizowaniem 
podobnych imprez?                   Jerzy Bór

Co kogo interesuje?
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przeGrana  z  liderem

1 KS AZS Politechnika Śl. Gliwice  23
2 SV MOSiR Zabrze   16
3 TRS Siła Ustroń   14
4 MOSiR Czechowice dziedzice  12
5 SK Górnik Radlin   12
6 KS Halny Węgierska Górka  8
7 GKS „KOMBUd” Tychy ‘71  5
8 UKS Metalik Radziechowy  0

Były kłopoty z przebiciem się przez blok gliwiczan.                                         Fot. W. Suchta

Aż 9 punktów w trzech ostatnich me-
czach stracili siatkarze TRS „Siła” Ustroń. 
W rozgrywkach III ligi zdecydowanie 
dominuje drużyna KS AZS Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach i to ona dwukrotnie 
w minionym tygodniu wygrała z Siłą. 
Inne drużyny też nie rezygnują. W ostatni 
weekend zwyciężali siatkarze z Zabrza  
i Tychów i Siła spadła na trzecie miejsce  
w tabeli. Poza górującą nad innymi dru-
żyną z Gliwic, wydaje się, że rywalizacja  
o trzy pozostałe miejsca premiowane awan-
sem będzie trwała do końca rozgrywek. 
Przypomnijmy, że na Śląsku trzecia liga 
podzielona jest na dwie grupy i po cztery 
najlepsze zespoły z grup będą toczyć dal-
sze rozgrywki. Następnie dwa najlepsze 
wystąpią w turnieju makroregionu, skąd 
zwycięzca awansuje do II ligi.

27 października Siła grała w Gliwicach 
zaległy mecz z pierwszej kolejki. Mecz 
był bardzo wyrównany. Co prawda nasz 
zespół przegrywa pierwszego seta do 20, 
ale w dwóch następnych o zwycięstwie 
decyduje gra na przewagi. Drugiego seta 
Gliwice wygrywają 26:24, ale trzeciego 
przegrywają 27:29. Same wyniki świadczą 
o wyrównanej grze. Niestety w czwartym 
secie nasi przegrywają do 18.

Po czterech dniach w sobotę 31 paź-
dziernika Siła podejmowała AZS Gliwice 
w sali gimnastycznej SP-2. Pierwszego 
seta udaje się wygrać do 23 i wszyscy kibi-
ce myśleli, że to Siła będzie tryumfowała. 
Potwierdza to poczatek drugiego seta,  
w którym Siła prowadzi 10:6. Niestety po-
tem następuje załamanie i kolejne trzy sety 
przegrywamy do 20, 20, 16. Nasi siatkarze 
kompletnie nie radzili sobie z blokiem 
rywali. Grali zbyt czytelnie, nie mówiąc 
o stratach zagrywek, czy niepotrzebnych 

autowych atakach. W trzecim i czwar-
tym secie AZS już na początku zdobywa 
kilkupunktową przewagę i niezagrożony 
pewnie wygrywa.

Po meczu powiedzieli:
Trener AZS Krzysztof Czapla: - Pierw-

szy mecz wygraliśmy i muszę powiedzieć, 
że nie było łatwo. Dzisiaj nie miałem 
wszystkich zawodników, bo część wyje-
chała do domu, ale mecz też był zacięty. 
To czołówka trzeciej ligi. Wasz zespół jest 
dobry i gdyby nie mieli takich załamań, 
byliby groźni. W grupie finałowej już się 
nie spotkamy, bo te dwa mecze będą zali-
czone, ale myślę, że Siła może zamieszać 
i niektórzy się bardzo zdziwią. Dzisiejszy 
mecz był ładny i oba zespoły pokazały 
fajną grę. Muszę powiedzieć, że nie spo-
dziewałem się po Sile tak dobrej gry. Jak 
już powiedziałem przeszkadzają im błędy 
seryjne. Zresztą tak to w siatkówce bywa. 
Cieszę się, że moja drużyna wytrzymała do 
końca, bo graliśmy na wyjeździe, a własna 
sala zawsze pomaga. Ustroniowi wypada 
pogratulować, że ma taki zespół i kibice 
mogą oglądać ładną siatkówkę.

Trener Siły Zbigniew Gruszczyk: - 
Mieliśmy ten mecz wygrać. Potrzebne 
były nam punkty właśnie z tym zespołem. 
Na wyjeździe zagraliśmy z nimi bardzo 
dobry mecz, co prawda przegrany, ale 
wyrównany. U siebie zagraliśmy słabiej. 
W trzecim i czwartym secie zbyt dużo 
własnych błędów. Graliśmy cały czas 
na podwójnym bloku i ciężko było koń-
czyć piłki. Może zdecydował brak wiary  
w zwycięstwo. Trudno powiedzieć, ale 
trzeba pamiętać, że graliśmy z liderem. 
Błędy w siatkówce to rzecz normalna, 
ale my ich popełniliśmy zbyt dużo. Nie 
widzę załamania formy, ale w spotkaniach 
z dobrymi zespołami troszkę brakuje nam 
zimnej głowy.           Wojsław Suchta

śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu 
ogłasza przetarg na

dzierżawę terenu pod parking oraz organizację i pro-
wadzenie parkingu dla ŚCR Ustroń. Warunki przetargu 
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona  na  stronie www. scr-ustron.com.pl.

Termin składania ofert – �0.��.�009 r. do godz. ��.�0 
w siedzibie śCR Ustroń.

XX. BieG leGionóW
7 listopada dla uczczenia Święta Niepod-

ległości odbędzie się XX. Bieg Legionów. 
Bieg zostanie rozegrany na dystansie 10 
km. Start o godz. 11.00 na stadionie KS 
„Kuźnia” w Ustroniu. Trasa biegu: lewym 
brzegiem Wisły do mostu w Nierodzimiu, 
przez most i prawym brzegiem Wisły do 
stadionu. Startować mogą zawodniczki  
i zawodnicy od 16 roku życia. Klasyfikacja 
w czterech grupach wiekowych kobiet  
i siedmiu mężczyzn. Zgłoszenia: (33) 857-
93-28, e-mail: um–turystyka@ustron.pl lub 
w dniu imprezy od godz. 9.00 do 10. 45 
 w biurze zawodów – stadion. Wpisowe 10 zł  
do 5.11, 15 zł w dniu imprezy.


