
25 października 2012 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   �

		Nr	43	(1091)   25 października 2012 r.   2,10 zł	(w tym 5% Vat)     Nakład: 1350 egzemplarzy			ISSN 1231-9651
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(cd. na str. 9)

Rozmowa z Ewą Matuszyńską, 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
Rok szkolny trwa już na dobre. Czy do szkoły uczęszcza kom-
plet uczniów, czy były jakieś kłopoty z naborem?
Nie było większych problemów z liczbą chętnych, bardziej 	
z ich punktacją. Ostatecznie została utworzona klasa technikum, 
licząca 28 osób. Do zawodu technik informatyk przygotowuje się 
15 uczniów, a 13 w zawodzie technik mechanik. Bez problemu 
otworzyliśmy klasę zawodową, obecnie liczy 43 uczniów i czekam 
na informację, czy będzie ją można podzielić na dwa oddziały.
Czy w porównaniu do lat poprzednich liczba uczniów się 
zwiększyła czy zmniejszyła?
Mamy coraz więcej uczniów, mimo niżu demograficznego. Jako 
jednej z nielicznych szkół w powiecie cieszyńskim przybywa 
nam uczniów.
Pani szkoła jest dowodem na to, że jeśli straci się dobrą opinię, 
ciężko ją odbudować.

TERENY  PRYWATNE
- Przestańcie się państwo zajmować terenami prywatnymi. Wy 
próbujecie podjąć uchwałę dotyczącą terenów prywatnych. 
Decyzja, co na terenach prywatnych ma być i co będzie, na-
leży do właścicieli i zostawmy im w tym zakresie możliwość 	
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Burmistrz Cieszyna Mieczysław 
Szczurek i burmistrz Czeskiego 
Cieszyna Vit Slovacek zostali 
zaproszeni w ubiegłym tygo-
dniu do Warszawy na uroczysty 
obiad wydany na cześć prezy-
denta Czech Vaclava Klausa 
przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego.
	
Ukazał się czwarty tom „Rocz-
nika Wiślańskiego”. Wydanie 
datowane na 2012 rok zawie-

ra wiele ciekawych artykułów 	
z przeszłości „perły Beskidów”, 
która w tym roku obchodzi 50-
lecie nadania praw miejskich.

Nie maleje zainteresowanie 
czytelnictwem w nadolziań-
skim grodzie. Biblioteka Miej-
ska działa od 1946 roku. Ma 
zarejestrowanych ponad 10,5 
tysiąca czytelników. Co cieka-
we, rekrutują się oni z obu stron 
Olzy. Przeważającą grupę sta-
nowią dzieci i młodzież. Zbiory 
biblioteczne są skatalogowane 
elektronicznie. 

Wisła ma pięciu honorowych 
obywateli miasta. Te zaszczyt-
ne tytuły przyznano dotąd (w 
kolejności): Ignacemu Mo-

ścickiemu – prezydentowi RP 
(1931), Michałowi Grażyńskie-
mu – wojewodzie śląskiemu 
(1932), prof. Stanisławowi Ha-
dynie – założycielowi Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” (1999), 
Aleksandrowi Kwaśniewskie-
mu – prezydentowi RP (2005) 
i Jerzemu Buzkowi - przewod-
niczącemu Parlamentu Europej-
skiego (2009).

Kamienica przy ulicy Bóżni-
czej w Cieszynie wróciła do 
prawowitych właścicieli, czyli 
do Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej. W okresie przedwo-
jennym w budynku tym mieścił 
się zarząd Gminy Żydowskiej. 
Po drugiej stronie ulicy stała 
synagoga, którą zniszczył nie-

miecki okupant. Obecnie w tym 
miejscu jest boisko szkolne.

Trzynasty rok (od jesieni 1999) 
cieszyński oddział ZUS ma 
siedzibę przy ulicy Bielskiej. 
Obiekt jest przestronny i no-
woczesny architektonicznie. 
Niektórzy pokpiwają jednak, że 
to nie przypadek, iż stoi akurat 
naprzeciwko cmentarza...

Wystartowały rozgrywki III 
ligi siatkówki kobiet. Region 
cieszyński reprezentują zespoły 
Dębowianki Dębowiec i Victorii-
MOSiR Cieszyn. Celem siatkarek 
z Dębowca jest walka o awans do 
drugiej ligi, a drużyna znad Olzy 
chce uniknąć baraży o utrzyma-
nie się w III lidze. 	 	 	 	 	 	 	 (nik) 
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Nasza szkoła ma tradycje, wypuściła w świat wielu uczniów, 
którzy pokończyli studia, są dobrymi pracownikami. Wśród ab-
solwentów są przedstawiciele różnych zawodów, nawet profeso-
rowie. W pewnym momencie jej poziom się obniżył i teraz ciężko 
pracujemy na odbudowanie zaufania. Te działania prowadzone 
są już od lat i opierają się na konkretnych osiągnięciach. Mamy 
dobrych nauczycieli, dobre warunki pracy i nauki. Społeczność 
powiatu coraz częściej to dostrzega. 
Od kilku lat prowadzony jest nabór na technika informatyka, 
w jakich warunkach kształcą się przyszli „komputerowcy”?
Mamy dwie pracownie informatyczne, czekamy na trzecią. Prak-
tycznie każdy uczeń ma swoje stanowisko pracy, czyli komputer 
do dyspozycji. Również nauczyciele innych przedmiotów mogą 
korzystać z udogodnień, jakie dają komputery i multimedialne 
wyposażenie pracowni. W dzisiejszym, skomputeryzowanym 
świecie jest to ogromnie ważne ze względu na poziom nauczania 
i atrakcyjność zajęć dla młodych ludzi. Funkcjonuje też centrum 
multimedialne, w którym uczniowie mają dostęp do komputerów, 
internetu, faksu, ksero. Do dyspozycji nauczycieli już wkrótce 
będzie tablica multimedialna.
Co z praktycznym zapleczem dla techników mechaników, czyli 
szkolnymi warsztatami?
Mimo iż nasze warsztaty zostały filią CKP - Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bażanowicach, to dalej funkcjonują w budynku 
szkoły, więc uczniowie nie muszą nigdzie dojeżdżać. Są również 
bardzo dobrze wyposażone w starsze, ale też nowoczesne maszyny. 
Nasi uczniowie są poszukiwani przez pracodawców, bo są świetnie 
przygotowani od strony praktycznej do zawodu. Niektórzy wła-
ściciele firm dzwonią i mówią wprost, że chcą zatrudnić naszego 
absolwenta albo ucznia, który kończy szkołę. 
Czy w warsztatach dalej prowadzona jest produkcja na 
sprzedaż?

Niestety nie, jednak dalej młodzi ludzie mogą wyprodukować 
konkretną rzecz i to od fazy projektu po ostateczne wykonanie. 
Nie oglądają w książkach, jak wygląda tokarka, tylko na niej pra-
cują. Mamy dwie nowoczesne maszyny numeryczne. Uczniowie 
najpierw wprowadzają dane do programu komputerowego, który 
generuje kod numeryczny, wprowadzany później do maszyny, 	
i od razu widać, jaki jest efekt pracy. Stawiamy na bardzo mocne 
połączenie teorii z praktyką. 
Czy dużo uczniów zdaje końcowe egzaminy zawodowe?
Nie ma przymusu zdawania tego egzaminu, ale od lat staramy 
się, żeby jak największa liczba uczniów do niego przystępowała. 
W technikum odbywa się on pod koniec czwartej klasy, czyli 
niemal w tym samym czasie, co matura. Nasi uczniowie muszą 
się przygotować do dwóch ważnych egzaminów i stąd czasem 
wybierają maturę, a nie egzamin zawodowy. Jednak jeśli chcą być 
nie tylko absolwentami technikum, ale technikami informatykami 
czy mechanikami, muszą zdać egzamin zawodowy. W przypadku 
mechaników 100 procent uczniów podchodzi do tego końcowego 
sprawdzianu, informatycy są mniej chętni, bo część stwierdza, że 
ważniejsza jest dla nich dobrze zdana matura. Egzaminy zdają też 
uczniowie szkoły zawodowej, a dzieje się to albo w drugim albo 
w trzecim roku nauki, w zależności od tego, ile trwa kształcenie. 
Ci nie mają dylematu: podejść czy nie podejść do egzaminu. 
Jak wygląda taki egzamin?
Podobnie jak w przypadku matury, jest to egzamin państwowy, 
czyli uczniowie w całej Polsce otrzymują takie same pytania 	
i zadania. W technikum w części teoretycznej uczniowie odpo-
wiadają na 50 pytań związanych z zawodem i 30 pytań z podstaw 
przedsiębiorczości. Żeby zdać, trzeba mieć z pierwszej części 50 
procent poprawnych odpowiedzi, z drugiej 30 procent. W części 
praktycznej trzeba zdobyć 75 procent punktów. Przypomnę, 	
że w przypadku matury jest to 30 procent. 
Jakie wyniki osiągają uczniowie ustrońskiego technikum?
Patrząc na ogólnopolskie wyniki tegorocznych egzaminów, wi-
dać, że nie jest łatwo je zdać. Nasza młodzież spisała się bardzo 
dobrze. Również dzięki temu, że nasi nauczyciele mają upraw-
nienia egzaminatorów, żeby lepiej przygotowywać uczniów do 
egzaminów. W tym roku, jeśli chodzi o technika mechanika, to 
w województwie śląskim zdawalność wyniosła 38,96 procent, 
a nasza szkoła osiągnęła wynik 75 procent. O skali trudności 
egzaminu świadczy fakt, że w powiecie bielskim zdawalność 
wyniosła 7,7 procenta, w samym Bielsku: 27,1, w Bytomiu: 	
10, w powiecie będzińskim: 11.  Bardzo dobre wyniki uzyska-
liśmy również w zawodzie sprzedawca, w którym zdawalność 	
w naszej szkole wyniosła 87,5 procent, przy średniej wojewódzkiej 
82,2% i powiatowej 85,2%. Tak więc również i w tym zawodzie 
jesteśmy w ścisłej czołówce szkół województwa śląskiego. 	
Po raz pierwszy odbył się w naszej szkole egzamin zawodowy 	
w zawodzie technik informatyk, a uzyskana zdawalność na pozio-
mie 65% stanowi również dobry wynik, chociaż jest nieco niższa 
od średniej wojewódzkiej i powiatowej.
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

e. Matuszyńska.                                                           Fot. M. Niemiec   

teorIa z Praktyką

*    *    *
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tel. 854 34 83, 604 55 83 21

ZAkłAD POGRZEbOWY
Leszek kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

16 X 2012 r.
Interweniowano w jednym z 
bloków na os. Manhatan, gdzie 
porządek zakłócał pijany miesz-
kaniec Ustronia.
16 X 2012 r.
Prowadzono kontrolę porządkową 
nieruchomości w Poniwcu.
17 X 2012 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji.
17 X 2012 r.
Interweniowano na os. Cieszyń-
skim w sprawie spożywania al-
koholu w miejscu publicznym. 
Jedną osobę ukarano mandatem 
w wys. 100 zł.
18 X 2012 r.
Otrzymano informację o zanie-
czyszczeniu ciekłym betonem 
skrzyżowania ul. Katowickiej 
z Cieszyńską. Ustalono osobę 
odpowiedzialną, jezdnia szybko 
została posprzątana. 
20 X 2012 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny na ul. Skoczowskiej. 
Pogotowie sanitarne zabrało zwie-
rzę do utylizacji.
20 X 2012 r.
Przeprowadzono kontrolę wywozu 
odpadów komunalnych ciekłych i 
stałych na ul. Pod Grapą. 
20 X 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia zajęto 
się sprawą bezpańskiego psa, 
który wałęsał się na ul. 3 Maja. 
Ostatecznie zabrali go pracownicy 
schroniska w Cieszynie. 

NA  śLUbNYM  kObiERCU  STANęLi
Estera Cienciała z Ustronia i kazimierz Florek z Wisły

*    *    *

POLiCJA  tel. 856 38 10
15 X 2012 r.	
Około godz. 17.30 miał miej-
sce pożar w budynku przy ul. 3 
Maja.
17 X 2012 r.
O godz. 14.00 w punkcie handlo-
wym przy ul. Cieszyńskiej trzy 
kobiety zamówiły kurczaka za który 
zapłaciły banknotem 200 zł. Sprze-
dawca wydał resztę, gdy kurczak 
był podawany kobieta stwierdziła, 
iż nie chce kurczaka, żądając zwrotu 
pieniędzy. Zostały zwrócone pie-
niądze w kwocie 200 zł natomiast 
w przekazanej sprzedawcy reszcie, 
brakowało 100 zł.
Jeżeli osoba wycofuje się z trans-
akcji zwłaszcza przy płatnościach 
banknotami o wyższych nomi-
nałach, zażądać zwrotu przeka-
zanych pieniędzy - przeliczyć, 
następnie zwrócić przekazany 
banknot. 
17-19 X 2012 r. 
Z parkingu przy sanatorium Rów-
nica skradziono samochód audi 
A6.

	

Elżbieta Szłapka  lat 91 ul. Krzywaniec
Jerzy Macura   lat 58 ul. Leśna

Ci, kTóRZY OD NAS ODESZLi:

*    *    *

NAbóR DO PRZEDSZkOLA MUZYCZNEGO 
Ognisko Muzyczne Towarzystwa Kształcenia Artystycznego 

przy MDK „Prażakówka” w Ustroniu prowadzi nadal nabór do 
przedszkola muzycznego (zajęcia muzyczno-ruchowe), w ramach 
którego lekcje odbywają się w piątki o godz. 16.00. Czesne wynosi 
50 zł miesięcznie. Zapisy przyjmuje nauczyciel Ogniska - Justyna 
Malarz, nr telefonu komórkowego 664 934 296.

ZWALCZAMY RAkA 
Polski Komitet Zwalczania Raka – oddział w Ustroniu, 

serdecznie zaprasza na wykład dr. n. med. Stanisława Mikołaj-
czyka na temat: „Rak jelita grubego”. Spotkanie odbędzie się 
26 października o godz. 16.00 w Czytelni Katolickiej, Ustroń, 
ul. Daszyńskiego 15. Przed wykładem będzie można wykonać 
bezpłatne badania profilaktyczne.

księdzu Dziekanowi Tadeuszowi Serwotce 
wyrazy szczerego współczucia 
w związku ze śmiercią mamy 

śp. krystyny Serwotki 
składają 

rodziny Waszek i śliwka.

	

Muł węglowy, flot
raty - sprzedaż, transport
Ustroń, ul. Skoczowska 23, 

tel. 33/852 32 12, 507 30 22 29

SZTUkA i JEJ iNTERPRETACJA 
WEDłUG PROF. PORębSkiEGO

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na kolejny wykład 
dr hab. Marka Rembierza, który odbędzie się we wtorek - 30 
października o godz. 17.00. Tym razem przypomnimy postać 
jednego z najwybitniejszych postaci współczesnej polskiej hu-
manistyki - krytyka, teoretyka i historyka sztuki. Towarzyszył 
polskiej sztuce od dziesięcioleci, współtworzył jej historię. 
Nazywany był przyjacielem artystów i poetów. Uczył rozumieć 
i przeżywać sztukę. W czerwcu br. w Teatrze Muzycznym ogło-
szono tegorocznych laureatów Nagrody Literackiej Gdynia. Laury 	
w kategoriach: poezja, proza i esej przyznano już po raz siódmy. 
Specjalną „Nagrodę Osobną” przyznano prof. Mieczysławowi 
Porębskiemu (odbierał ją syn – Jerzy Porębski) za Spotkanie 	
z Ablem. Jest to ostatni czwarty tom pism wybranych profesora, 
który dopełnia portretu wielkiego badacza sztuki, świetnego 
pisarza, myśliciela. W jego twórczości niezrównane znawstwo 
wyraża się w kapitalnym, czytelnym, eleganckim, a zarazem in-
dywidualnym języku. Książka ta, ważna dla badaczy i krytyków, 
jest też atrakcyjna i pożyteczna dla amatorów.

*    *    *

*    *    *

NASZE MUZEUM W TV SiLESiA
Ekipa realizująca cykliczny program „Śląskie od kuchni” na an-

tenie TV Silesia tym razem trafiła do naszego miasta. Odcinek krę-
cono w Muzeum Ustrońskim, ponieważ ideą jest prezentowanie 
kolejnych punktów na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego. Program z Ustronia zostanie wyemitowany w niedzielę 
28 października o 17.15. A warto go obejrzeć, bo oprócz rozmowy 
na tematy historyczno-regionalne z Lidią Szkaradnik pokazywać 
będzie, jak w zabytkowych murach muzeum gotuje sam Wiesław 
Ambros - prezes Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej. Rozmowa 
z prowadzącym program Piotrem Jezutkiem, góralem z Zawoi, 
w najbliższym numerze GU.

Wyrażamy wielką wdzięczność i podziękowania 
jednostkom JRG i OSP Ustroń 

za przeprowadzenie skutecznych 
działań ratowniczo-gaśniczych na naszej posesji 

w dniu 15.10.2012 r.
Rodzina Kaczmarzyk

21 X 2012 r.
Mandatem ukarano kierowcę, któ-
ry niszczył zieleń na ul. Okólnej.	
21 X 2012 r.
Strażnicy rozładowywali ruch 	
w wielu miejscach w mieście, bo z 
powodu niespotykanego najazdu 
turystów, tworzyły się korki i za-
tory. Między innymi prawie dwie 
godziny przywracali przejezdność 
drogi prowadzącej do Leśne-
go Parku Niespodzianek. (mn) 
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dWorce W PakIecIe
podjęcia decyzji. Dlatego proszę o od-
powiedź, dlaczego ten temat od kuchni 
próbowany jest do cichego załatwienia 
- mówił na wstępie zebrania osiedla Ustroń 
Górny przedstawiciel osiedla mieszkanio-
wego Zeta Park. 
- Szczegółowy projekt architektury prze-
widywał wjazd od ul. Pod Skarpą i taki był 
zatwierdzony - mówił inny mieszkaniec 
tego osiedla.
- Na jakiej podstawie, wy jako rada, pró-
bujecie narzucić swoje zdanie właścicie-
lom terenów prywatnych - dodawał ten 
pierwszy.
- Chcemy, byście na swój teren prywatny 
dojeżdżali drogą zgodnie z założeniem 
projektowym na początku budowy osiedla. 
A założeniem było, że wjeżdżacie od ul. 
Pod Skarpą. A zajmujemy się tym dlatego, 
że interes mieszkańców os. Banszlówka 
jest nam bardzo bliski. To nie jest sprawa 
tylko waszej prywatnej własności. Ko-
rzystacie z wąskich dróg osiedlowych, 
mając możliwość korzystania z szerokiej 
drogi - tłumaczył przewodniczący Za-
rządu Osiedla Ustroń Górny Arkadiusz 
Gawlik, a miało to miejsce na zebraniu 
mieszkańców osiedla Ustroń Górny 18 
października w świetlicy Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Przybyło 44 mieszkańców 
osiedla, radna Elżbieta Sikora i burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

Przez zebraniem mieszkańcom osiedla 
rozesłano biuletyn informacyjny. W biule-
tynie zamieszczono odpowiedź burmistrza 
na wnioski mieszkańców sformułowane 
na poprzednim zebraniu. Odnośnie pkt. 
2 czytamy:

Pismem nr IGG 7234 1 82 2012 TJ wy-
stąpiono do firmy Zeta-Park o połączenie 
wewnętrznych dróg osiedlowych do wyko-
nanego zjazdu z drogi Pod Skarpą. 

To właśnie to sformułowanie wzbudziło 
taki niepokój o ingerowanie we własność 
prywatną. Chodzi chyba o to, że mieszkań-
cy tego osiedla nie do końca zgadzają się 
z układem komunikacyjnym. Jedni chcą 
jeździć wyłącznie ul. Staffa, co oczywiście 
nie podoba się mieszkającym przy tej uli-

cy, bo to milej, gdy ruch jest mniejszy. 
A. Gawlik tłumaczył, że nie jest zamia-

rem naruszanie świętego prawa własności, 
więc najlepiej, gdy w tej sprawie spotka-
ją się wszystkie zainteresowane strony. 
Po początkowych pomrukach niechęci, 
propozycji skierowania sprawy na tory 
prawne, wszyscy zgodzili się przystać na 
takie rozwiązanie.

WNiOSki  MiESZkAŃCóW
Kolejny punkt z odpowiedzi burmistrza 

dotyczył głośnych imprez.
- Dwie, trzy głośne imprezy w roku 	
w amfiteatrze, więc skąd problem - mówił 
jeden z zebranych.
- To tu chyba są ludzie lubiący hałas - od-
powiadał inny.

A. Gawlik wyjaśniał, że hałas w amfi-
teatrze to sprawa przewijająca się na ze-
braniach mieszkańców od lat. Zebrani na-
tomiast w większości twierdzili, że zakup 
urządzenia do ciągłego pomiaru natężenia 
dźwięku z jednoczesną możliwością regu-
lacji urządzeń nagłaśniających to wydatek 
bez sensu. Wystarczy, by ptak usiadł na 
takim urządzeniu i zaśpiewał, a koncert 	
w amfiteatrze zostanie przerwany.

Sformułowano wnioski do budżetu na 
2013 r. Dotyczą one ulic Myśliwskiej	
i Partyzantów, oświetlenia, wodocią-
gu, kanalizacji, ogrodzenia Gimnazjum 	
nr 1. Obecni do tej listy dołączyli remont 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nową na-
wierzchnię na ul. Jana Kochanowskiego 
wraz z oświetleniem, oświetlenie ul. Pod 
Skarpą, zmianę tła pomnika prof. Jana 
Szczepańskiego, odbudowę placu zabaw 
przy ul. Partyzantów. Kontrowersje budzi-
ło ogrodzenie G-1. Okazało się, że to wy-
móg Sanepidu. Przegłosowano wnioski do 
budżetu poza jednym, dotyczącym pomia-
ry hałasu w amfiteatrze. Większość uznała, 
że to zbędne wydawanie pieniędzy.

bEZPiECZEŃSTWO
Pytano o skuteczność monitoringu.

- Wrzaski rozlegają się o 3. w nocy - 
mówiła jedna z mieszkanek. Generalnie 
zarzucano brak pieszych patroli straży 
miejskiej i policji.

W zabraniu uczestniczyło 44 mieszkańców.                                                 Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)

- To się zaczyna wymykać spod kontroli 
- dodawał ktoś inny.

Mówiono o włamaniu, pobiciu, tak jak-
by nie było policji. A. Gawlik wyjaśniał, że 
podgląd monitoringu ma straż miejska.

Zwracano również uwagę na niebez-
pieczne schody prowadzące z ul. Hutniczej 
do amfiteatru. Strażnicy miejscy powinni 
kontrolować posesje, z których unosi się 
śmierdzący dym. To łatwo stwierdzić.

DWORZEC
- Ustroń Zdrój to Amber Zdrój. Zaczęło 
się od tego, że wykolegowali jednego 
pana, tłumacząc, że sprzedaje tam piwo. 
A już było czuć, że komuś zależało na 
tym, żeby ten obiekt sprzedać, puścić 	
w prywatne ręce - mówił o budynku dwor-
ca Ustroń Zdrój Józef Szymaniak. - Chcę 
zaznaczyć, że mam mnóstwo dowodów na 
to, że kłamią, na czym świat stoi. Pierwsze, 
co zrobili, to ukradli żyrandole, które były 
darowane przez mieszkańców Ustronia. 
Jestem zdeterminowany i mam podstawy 
prawne do tego, że tu jest przekręt. Jeżeli 
tu nie uzyskam odpowiedzi, zgłaszam to 
do prokuratury i jestem pewien, że zosta-
ną winni wyłapani. To jest złodziejstwo 	
w moim odczuciu. Ten przystanek ukra-
dziono, przefrymarczono, dla korzyści 
własnych. Sprawa jest prawnie przegrana 
dla tych panów.
- Dlaczego koło dworca chodzicie jak 
koło zgniłego jaja? - pytał Korneliusz 
Świątek.

Burmistrz I. Szarzec poinformował, że 
17 września spotkał się z przedstawicie-
lami PKP, którzy poinformowali, że są 
zainteresowani sprzedażą trzech dworców 
w Ustroniu w pakiecie. Miasta na to nie 
stać, z drugiej strony wszyscy widzą, jak te 
dworce niszczeją i władze samorządowe są 
przyparte do muru. Obowiązujące prawo 
wytycza wokół torów strefę eksterytorial-
ną. Tam nie można budować, prowadzić 
normalnej działalności. Dlatego miasto 
pyta PKP, jakie są warunki nabycia trzech 
dworców, jaką działalność tam będzie 
można prowadzić, jaka jest wycena. Wszy-
scy spodziewają się, że jeżeli przejmie to 
miasto, będzie to nadal dworzec. Warto tu 
zadać sobie pytanie, ile jeszcze zadań od 
władz centralnych musi przejąć samorząd. 
Wszystko wskazuje na to, że miasto będzie 
musiało przejąć te dworce.

GDZiE  NA  SANki
Pytano też, czy dla małych dzieci, po-

wstanie stok, czy jakaś mała górka do 
jazdy na sankach.          Wojsław Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

o placach zabaw mówi burmistrz Ire-
neusz Szarzec.

*    *    *
Miasto co roku ponosi nakłady na bu-

dowę, remonty lub modernizację placów 
zabaw dla dzieci. Place te w centrum 
zlokalizowane są głównie na miejskich 
terenach zielonych, natomiast w dziel-
nicach w miejscach tradycyjnie do tego 
przeznaczonych, albo wskazanych przez 
rady osiedli.

W ostatnich latach, głównie dzięki 
zaangażowaniu środków pochodzących 	
z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii tworzone są alternatywne 
miejsca spędzania wolnego czasu. Po-
wstało wiele nowych instalacji, parków 
i placów zabaw. Ta substancja naturalnie 
się zużywa, więc co roku przeznacza się 
odpowiednie środki na jej utrzymanie. 
Obecnie w każdej dzielnicy znajduje się 
plac zabaw dla dzieci.

Oprócz placów zabaw ogólnodostępnych 
są te, znajdujące się przy każdym przed-
szkolu jako tereny zamknięte. Podobnie 
jest w ustrońskich szkołach podstawo-
wych. Wraz z rządowym projektem obni-
żenia wieku obowiązkowego nauczania 	
w życie weszły przepisy stanowiące, że przy 
każdej szkole mają znaleźć się place zabaw 
dla sześciolatków. Mają być ogrodzone, 
zabezpieczone i funkcjonalne. Takie place 
zabaw powstają ze wsparciem z pieniędzy 
rządowych. W ubiegłym roku nasza gmi-
na zrealizowała dwa place przy naszych 
największych szkołach, czyli SP-1 i SP-2. 	
W tym roku realizowany jest plac zabaw 
przy szkole w Lipowcu, a w przyszłym roku 
przy szkołach w Nierodzimiu i Polanie.

Można powiedzieć, że liczba placów 
zabaw w naszym mieście jest dość spora, 
jednakże oczekiwania są większe i wycho-
dząc im na przeciw, będą tworzone nowe 	
i modernizowane już istniejące. Poza tym, 
że pojawiają się nowe pomysły, nowe 
rozwiązania, trzeba utrzymywać bezpie-
czeństwo i odpowiednie standardy na już 
istniejących, zwłaszcza na tych ogólnodo-
stępnych. Zmieniają się też prawne uwa-
runkowania dotyczące bezpieczeństwa czy 
jakości urządzeń. Niestety użytkowanie, 	
a czasem nawet dewastacje, prowadzą do 
tego, że na bieżąco trzeba sporymi nakła-
dami remontować place zabaw.

Dodatkowo na terenach zielonych in-
stalowane są urządzenia rekreacyjne dla 
dorosłych, jak w parku Zdrojowym i parku 
Kuracyjnym. Korzystają z nich całe rodzi-
ny, także goście odwiedzający Ustroń, co 
mogliśmy obserwować w ostatni pogodny 
weekend.

W interesie nas wszystkich jest, by dbać 
i zwracać uwagę na to, w jaki sposób ko-
rzysta się z placów zabaw, tak aby mogły 
służyć naszym dzieciom i były zawsze 
bezpieczne.                        Notował: (ws)

W końcu zgoda StaroStWa
Kolejny poważny wypadek miał miejsce 
na skrzyżowaniu w Nierodzimiu. W tej 
dzielnicy mamy niejedno skrzyżowanie, 
ale nawet nie trzeba uściślać, że chodzi 
o Skoczowską i Wiejską, bo tylko w tym 
miejscu zginęło i zostało rannych aż tylu 
kierowców, pasażerów i pieszych. 21 paź-
dziernika doszło do zderzenia szybkiego 
motocykla z fordem, prowadzonym przez 
mieszkańca naszego powiatu. Dwie osoby 
odniosły obrażenia, kobietę do szpitala 
zabrał helikopter. 
Może w końcu doczekamy się przebudo-
wy tego skrzyżowania i założenia sygna-
lizacji, zwłaszcza że Starostwo Powiatowe 
wydało już decyzję o zezwoleniu na reali-
zację tej inwestycji drogowej. Stało się to 
5 października. Wniosek został złożony 
początkiem lipca i od tego czasu Starostwo 
miało 3 miesiące na wydanie pozwolenia. 
Wykorzystało dozwolony czas niemal co 
do dnia, co nie pokrywa się z wcześniej-

szymi deklaracjami, że będzie to sprawa 
priorytetowa, które składane były, gdy 
mieszkańcy Nierodzimia grozili blokowa-
niem drogi wojewódzkiej. Ważne, że jest 
decyzja na przebudowę drogi wojewódz-
kiej 941, ulic Skoczowskiej i Wiejskiej, 
drogi serwisowej, na budowę chodnika, 
kanalizacji deszczowej, przebudowę ist-
niejących zjazdów, przepustów i sieci 
gazowej. Jednak zainteresowani nie mogą 
jeszcze spać spokojnie, bo jeden z miesz-
kańców dzielnicy grozi, że oprotestuje 
decyzję starosty, ponieważ droga będzie 
przebiegać za blisko jego domu. Zgodnie 
z prawem jedna osoba może zablokować 
wielomilionową inwestycję, a przynajm-
niej odsunąć w czasie jej rozpoczęcie. 
Z treścią decyzji można się zapoznać 	
w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. 
Szeroka 13, pokój 330, tel. 33 4777435, mail: 
wb@powiat.cieszyn.pl.                         (mn) 

W poniedziałek wieczorem w domu prywatnym przy ul. 3 Maja wybuchł pożar. Naprzeciw-
ko siedziby Nadleśnictwa ustroń zjawiło się kilka ochotniczych i zawodowych jednostek 
ustrońskiej straży pożarnej. gaszenie ognia trwało kilka godzin i miało dramatyczny przebieg. 
ciężko poparzona została kobieta – mieszkanka domu. Pogotowie odwiozło ją do szpitala. 
Badane są przyczyny wybuchu pożaru.                                                              Fot. W. herda

akcja ratunkowa w Nierodzimiu.                         Fot. W. herda
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ruFiJoki		i		koroNki

szydełkują, tworzą, a swoimi pracami zdobią nowocześnie pro-
wadzone domy, zachowując wierność tradycji.

T. Waszut wnikliwie omówiła eksponowane w muzeum przy-
kłady rękodzieła uprawianego przez poszczególne panie (nie tylko 
„Przocielki”) oraz bodaj jednego pana, który wyrabia z drewna 
m.in. gry zręcznościowe i zabawki. Na uwagę zasługuje swoisty 
zryw, jaki nastąpił w związku z 700-leciem wioski: Józef Golec 
dał wówczas impuls do odrodzenia koronczarstwa; zaprojektował 
koronki jubileuszowe m.in. z herbem Cisownicy, a pomysłowe 
cisowniczanki podchwyciły inspirację. Tak powstały pierwsze 
w Polsce koronkowe ekslibrisy, tak rozkwitła tam też trudna 
technika koronki klockowej, frywolitki czy haftu igiełkowego. 
Spod szydełek i igieł wyszły m.in. wizerunki kościoła, szkoły 	
i wybitnych postaci, a cisownickie dzieła przyjęto z zachwytem 	
w wielu miejscach Polski (np. kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 	
w Olsztynie) i Europy (gdzie zawitały dzięki wyjazdom chórów). 

Jednak na wystawie w muzeum – czynnej do 25.11. – znaj-
dziemy także ażurowe kraszanki, płaskorzeźby wyobrażające 
wnętrza starych chałup czy warsztatów, fantazyjne kompozycje 
z takich materiałów, jak korek, szyszki, makaron, lub nawet… 
stare pończochy. Ponadto stroje cieszyńskie dla lalek, biżuterię, 
wyplatane koszyki i patery, ozdoby choinkowe, gobeliny, zwie-
rzątka z kolorowego papieru, wyroby wełniane, kwiaty z bibuły 
itp. Kto ma mniej talentu albo czasu na podobne hobby, część 
tych cudeniek może tu zakupić w przystępnych cenach.

O bliskich związkach Cisownicy z Ustroniem świadczy choćby 
śpiewana przez „Przocielki” pieśń „Mała Ojczyzna”, do której 
słowa napisała Wanda Mider. Urywek brzmi: „Tu sąsiad sąsiada 
traktuje jak brat, / stąd z naszą pieśniczką idziemy przez świat, 
/ gdzie serca otwarte biją w jeden ton, / to Cisownica – rodzin-
ny dom”. W miniony piątek sporo tej braterskości, otwartości 	
i oczywiście pieśniczek wnieśli cisowniczanie w mury naszego 
muzeum.                                                katarzyna Szkaradnik

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
 Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl. 

Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć 
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

P R Z Y G A R N I J  
z w i e r z a k a !

MaSzka
Maszka trafiła do schroniska kilka dni temu. Jest przeraźliwie wychudzona,  

i przez pierwsze dni rzucała się na każdą ilość jedzenia. Teraz już trochę spokojniej 
reaguje na widok miski i nabiera pewności, że w schronisku nie będzie głodna. Jest 
niedużą, drobnej budowy suczką o wielkich, ufnych oczach. Ma około dwa lata, 
i na pewno będzie najwspanialszą i najbardziej oddaną przyjaciółką. Potrzebuje 
teraz opieki, dokarmienia i dobrych ludzi wokół siebie, którzy pomogą jej zapomnieć  
o złej przeszłości. W schronisku można pytać o nią pod numerem ewidencyjnym 
517/2012.

Choć Muzeum Ustrońskie z założenia skupia się na promo-
waniu działalności ustroniaków, co pewien czas otwiera swe 
podwoje dla twórczości spoza naszego miasta. Obecnie, nie po 
raz pierwszy, zagościła w nim wystawa rękodzieła z sąsiedniej 
Cisownicy. Podczas otwarcia 19 października z regionalnym 
repertuarem prezentowały się tamtejsze „Przocielki”, a dowcipną 
scenkę „Łożyń sie przeca” odegrał kabaret „Rufijoki”. Członkinie 
pierwszego zespołu – pod kierunkiem Eugenii Larysz – nie tylko 
razem śpiewają, ale również tworzą manualnie, czego efekty mo-
żemy właśnie oglądać. Młodzi aktorzy pod wymownym szyldem 
„Rufijoków” od 2000 r. zdążyli zaś udowodnić (m.in. na dożyn-
kach w Ustroniu), że swoimi skeczami potrafią rozbawić do łez. 
Ich opiekunka Danuta Brańczyk wystąpiła tego wieczoru w kilku 
rolach – w przedstawieniu, lecz także jako kierownik Świetlicy 
Gminnej w Cisownicy. A to nie jedyna instytucja uaktywniająca 
tam lokalną społeczność; dorzućmy Izbę Regionalną u Brzezinów 
czy Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy. Mieszkańcy udziela-
ją się też w goleszowskim GOK, którego dyrektor Lidię Lankocz 
razem z sołtysem Franciszkiem Gieckiem oraz licznie przybyłymi 
cisowniczanami przywitała Lidia Szkaradnik. Stwierdziła, że 
należy podziwiać taki zapał w niewielkiej wiosce, podobnie jak 
podziwu warte są pokazywane prace.

- Wystawa rękodzieła, tak różnorodna, świadcząca o kunszcie 
wykonawców, każe kłaniać się ludziom, którzy w życiu codzien-
nym potrafią wyrażać przywiązanie do swej małej ojczyzny 
– przekonywała Teresa Waszut, poetka i animatorka kultury, 
przez szereg lat prowadząca Klub Propozycji w Cisownicy. - Rę-
kodzieło nie przestało wskazywać na umiejętności i upodobania 
mieszkańców. Choć koronkowe narzuty, firanki ręcznej roboty, 
powijaki dla niemowląt, które oglądamy w Izbie Regionalnej, 
nie znajdują już zastosowania, to cisowniczanki nadal haftują, 

o twórcach z cisownicy mówiła teresa Waszut.       Fot. W. Suchta

cisownickie rękodzieło.                                   Fot. k. Szkaradnik
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droga na równicę - początek XX w. (obecnie ul. grażyńskie-
go, przed przejazdem kolejowym ustroń zdrój).
książkę „dawny ustroń w grafice Bogusława heczki” moż-
na nabyć w Informacji turystycznej na rynku i w galerii 
rynek.

Przedstawiamy kolejną fotografię wykonaną w 1964 r. w hotelu 
„Czantoria” w Ustroniu Polanie. Utrwalono na niej personel tam-
tejszej restauracji, którą wówczas zarządzały Beskidzkie Zakłady 
Gastronomiczne. Od lewej strony: Jan Śliwka senior – kierownik 
restauracji, Elfryda Tomica, Rudolf Knapik, Leon Smolarz – ku-
charz. Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego śp. Jana Śliwki 
juniora z Gliwic, natomiast pomocą w rozpoznaniu osób służyli 
mieszkańcy Wisły – państwo Knapikowie, a także Danuta Szczypka 
i Wanda Kuczera, za co bardzo dziękuję.      bożena kubień

ZbiERAMY USTROŃSkiE NAZWY MiEJSCOWE
W związku z przygotowywaniem nazw obiektów fizjograficz-

nych do państwowego rejestru nazw geograficznych Urząd Miasta 
Ustroń wraz z Muzeum Ustrońskim serdecznie proszą mieszkań-
ców naszej miejscowości o przekazywanie wszystkich zachowa-
nych jeszcze w pamięci nazw miejscowych w celu uchronienia ich 
przed zapomnieniem. Nazwy prosimy przekazywać do Muzeum 
Ustrońskiego (nr tel. 338542996, e-mail: muzeumustronskie@
op.pl). Bardzo liczymy na szeroki odzew.        Alicja Michałek

CHEMIA NIEMIECKA

Ustroń, ul. 9 Listopada 3, Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

Od 2.11.2012 r. sklep czynny 
od Pn do Pt od godz. 10.00 – 17.00, Sb 9.00 – 13.00
Proszki do prania: Persie, Ariel, OMO, W.Riese, Dix.
Płyny do płukania: Lenor, Softlan, Cocolino, Silan.
Żele do prania: Persie, Ariel, Dix.
Skarpetki thermo damskie i męskie.        ZaPrasZam

WYSTAWA MASEk AFRYkAŃSkiCH 
Z kOLEkCJi GWiNEJSkiEJ AGNiESZki JANAREk

Otwarciu tej oryginalnej wystawy to-
warzyszyć będzie równie pasjonujące 
spotkanie z podróżnikami i naukowcami 
Katarzyną Podymą i Lucjanem Buchali-
kiem - w ilustrowanej prelekcji Podróże 
bez Herodota. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych podróżami 
i odkryciami w poniedziałek 5 listopada 
o godz.15.00 do Muzeum Zbiory Marii 
Skalickiej.

*    *    *

Kwiaciarnia „Róża”
Wyprzedaż towaru - 30%

Ustroń, ul. 3 Maja 44  (naprzeciw Policji)
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trzech  teNoróW
naszego kraju. Ja wstałem wcześniej niż 
koledzy, poszedłem na spacer, jako jedyny 
byłem już tutaj i wiedziałem, dokąd pójść 
po śniadanie. Zjedliśmy je w ogrodzie 
i przez cały dzień mieliśmy możliwość 
podziwiania tej niezwykłej miejscowości 
– mówił solista. I dorzucił z przymruże-
niem oka: - Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to 
pani dyrektor domu kultury jest osobą 
absolutnie najlepiej zorientowaną, co się 
dzieje w mieście, ponieważ o 12.30 dosta-
łem od niej wiadomość, że widziano nas 	
w dużym czarnym samochodzie i wie, że 
już jesteśmy na miejscu.

Pogodny, swobodny nastrój – niezależnie 
od absolutnego profesjonalizmu i poloru 
artystów – panował też między występują-
cymi; widać było, że świetnie się w swoim 
towarzystwie czują. B. Kuczyk rozbawiał 
zgromadzonych żartobliwie ironicznymi 
uwagami na temat kolegów:

- Zwrócili Państwo zapewne uwagę, jak 
Włodzimierz subtelnie porusza się po sce-

nie. Jest on żywym przykładem, jak można 
poszerzyć horyzonty w swojej profesji, i to 
wyłącznie dzięki opiece naszego państwa. 
Do niedawna istniał w Polsce dyskry-
minowany zawód – tancerze. Tancerki 	
w wieku lat 40, tancerze 45 przechodzili 
na zawodową emeryturę. Gdy dostrzeżono 
tę dyskryminację, zmieniono przepis: pa-
nie tańczyły do 60., panowie do 65. roku 
życia. A po ostatniej reformie jesteśmy 
pierwszym krajem świata, gdzie zarówno 
tancerki, jak i tancerze występują do lat 67. 
Wobec tego Włodzimierz postanowił, że 	
w tzw. drugiej części swojej kariery będzie 
nie tylko śpiewać, ale też zachwycać tań-
cem. W tym celu nabył i ukończył pierwszy 
zeszyt korespondencyjnego kursu tańca 
Katarzyny Cichopek, czego efekty Państwo 
właśnie zobaczyli. A ostrzegam, że on się 
w miarę upływu czasu rozgrzewa!

W istocie rozgrzewała się jedynie pu-
bliczność, gdyż tenorzy od pierwszych 
chwil imponowali nie tylko wybitnymi 
zdolnościami wokalnymi: B. Kuczyk 
akompaniował także na fortepianie, zaś 
W. Kalemba z precyzją i w zawrotnym 
tempie opowiedział śląską wersję „Pawła 	
i Gawła” („Uwe a Willi”), co dla poznania-
ka stanowiło nieliche wyzwanie. Słuchacze 
mieli szansę na urozmaicone doznania 
estetyczne. Nie dość, że przeplatały się 
utwory klasyczne i „klasyczne inaczej” (np. 
„My way” Sinatry, który zaśpiewał – jak 
go zapowiedział konferansjer – „Mirek 
Niewiadomski, najśliczniejszy tenor Pol-
ski”), to jeszcze tenorzy występowali solo, 	
w duetach (B. Kulczyk: - Ten duet jest o tyle 
ciekawy, że normalnie śpiewa go siedmiu 
solistów, więc gdyby coś poszło nie tak, to 
proszę winić tych, których tu dzisiaj nie 
ma) i oczywiście „w komplecie”. Było też 
zróżnicowanie emocjonalne: od beztroski 
po melancholię. Koncert nie przebiegłby 
tak sprawnie, gdyby nie obsługa technicz-
no-akustyczna MDK, której artyści nie 
omieszkali serdecznie podziękować.

Operetkowe hity słyszeliśmy u siebie 
nieraz, niemniej w wykonaniu takich wir-
tuozów cieszą się wciąż zasłużonym powo-
dzeniem. Miejmy nadzieję, że otrzymane 

M. Niewiadomski.                                                                                                 Fot. W. Suchta

Popisowe trio.                                                                                                        Fot. W. Suchta

Gdy pada hasło „trzech tenorów”, nasza 
myśl odruchowo kieruje się ku niezastąpio-
nemu triu Carreras–Domingo–Pavarotti. 
Tym razem mowa jednak o Bartoszu Ku-
czyku, Włodzimierzu Kalembie i Mirosła-
wie Niewiadomskim, których występ 20 
października zainaugurował XIII Ustroń-
ską Jesień Muzyczną. Przybyli z daleka 
artyści (dwaj pierwsi związani są z Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu, trzeci z Teatrem 
Wielkim w Łodzi) zrobili wszelako na 
zebranej w „Prażakówce” publiczności 
wrażenie bodaj nie mniejsze niż trójka 
wspomniana na początku, o czym świadczy 
żywiołowy aplauz na stojąco oraz fakt, że 
dwie godziny, zamiast się dłużyć, minęły 
jak z bicza strzelił. Soliści zaprezentowali 
zresztą także utwory z repertuaru Dominga 
(„Quiéreme mucho”) czy Pavarottiego 
(„Mamma, son tanto felice”). Zdziwił się 
jednak ten, kto przygotowany był wyłącz-
nie na operetkowe hity w stylu: „Twoim 
jest serce me”, „Lat 20 miał mój dziad”, 
„Wielka sława to żart”, „Graj, Cyganie”, 
bądź na szlagiery typowe dla tego rodzaju 
gal, jak „Brunetki, blondynki”, które były 
klamrą otwierającą i spinającą koncert 
na bis. Ową niespodzianką okazały się 
głównie przeboje Presleya, a czarujący 
M. Niewiadomski wykonał „Can’t help 
falling in love” oraz „Always on my mind” 
w sposób, jakiego sam Król Rock’n’Rolla 
nie mógłby się wstydzić. Przy „Blue suede 
shoes” zamienił frak na strój nieco mniej 
oficjalny, a porywająca muzyka podbiła 
serca słuchaczy – przyjęli ją entuzjastycz-
nym „Łuuuu”, mogącym zdumiewać z racji 
ich nie najniższej średniej wieku.

O nawiązanie fantastycznego kontaktu 
z widownią od początku zadbał B. Ku-
czyk, pełniący też rolę konferansjera. 
Nie szczędził komplementów Ustroniowi 	
i ustroniakom. - Było nam dane przeżyć 
wspaniały dzień w Państwa miejscowo-
ści. Przyjechaliśmy nocą, poszukiwanie 
miejsca, gdzie nocowaliśmy, było niemałą 
przygodą, ale udało się i mogliśmy się 
obudzić w jednym z piękniejszych miast 
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„Ustroniaczki” będą w dalekim świecie 
przypominać solistom o naszym mieście 
i skłonią ich, by jeszcze tu zawitali. Jak 
zdradziła dyrektor MDK Barbara Nawro-
tek-Żmijewska, B. Kuczyka ponownie 
będziemy gościć już na Koncercie No-
worocznym. Oby tylko przejazd nie był 
równie wyczerpujący co ten, który artysta 
ubrał w następującą anegdotę:
- Tak się składa, że w poniedziałek obcho-
dziłem 20 lat pracy w Teatrze Muzycz-
nym. Wczoraj po południu dawaliśmy 
jeszcze koncert w Poznaniu, a o 19., mając 
420 km do przejechania, zatankowaliśmy 	
i wsiadłem do samochodu, chcąc zakomu-
nikować kolegom, kto do którego miejsca 
prowadzi na tej trasie. I wiecie Państwo, 
jak się wzruszyłem? Nie wyobrażacie 
sobie. Oni wznieśli toast z okazji mojego 
jubileuszu. Wypili po drinku i powiedzieli, 
że to za moje zdrowie. 

W imieniu trzech tenorów odpowiadał 
na moje pytania – jakżeby inaczej! – elo-
kwentny, choć niewątpliwie trochę zmę-
czony dwugodzinnym występem Bartosz 
Kuczyk:
byłam przekonana, że przyjechali Pa-
nowie na śląsk na nieco dłużej, może na 
jeszcze jakiś koncert w okolicy, tymcza-
sem Panowie już wracają. Nie dało się 
tego zorganizować inaczej?
Gdyby wcześniej zaplanowane koncerty 
można przełożyć, wyglądałoby to ina-
czej, ale jutro każdy z nas występuje już 
gdzie indziej: Mirek w Lesznie, Włodek 	
w Poznaniu, ja w Zielonej Górze. Koncert 
Trzech Tenorów to tylko jedna z naszych 
produkcji i kiedy my koncertujemy razem, 
to inni – w teatrach czy w agencji arty-
stycznej – „stoją”. Prawie codziennie je-
steśmy w innym mieście, poza tym mamy 
etaty w teatrze, jednak gdybyśmy mogli, 	
z przyjemnością byśmy tu dłużej zostali.
Czy zatem mieli Panowie szansę, by 
rozejrzeć się po naszym mieście?
Cały dzień tu „rozrabialiśmy”, zwiedzili-
śmy Muzeum Motocykli – niesamowity 
człowiek je prowadzi; zjedliśmy pyszny 
obiad. Pięknie ta jesień wygląda tutaj 	
w górach. Mirek jest w Ustroniu pierwszy 
raz. [- Tak! – dorzuca M. Niewiadomski. 
- Chłonąłem, ile mogłem!]. 
Coś jeszcze zapadło Panom w pamięć?
Banner ogromny, reklamujący nasz kon-
cert. Nie mieliśmy czasu, żeby się rozej-
rzeć szczegółowo, musieliśmy jeszcze 
zrobić próbę. Ale że jesteśmy pasjonatami 
motoryzacji, to koniecznie chcieliśmy 
zobaczyć to muzeum.
Pan gości już w Ustroniu kolejny raz. 
Od kogo wyszła inicjatywa dzisiejszego 
koncertu?
Nasza menedżerka skontaktowała się 	
z panią dyrektor MDK. Ja tutaj pierwszy 
raz byłem rok temu, też podczas Jesieni 
Muzycznej, z dwiema dziewczynami i parą 
baletową. Potem duży koncert w amfite-
atrze na początku sierpnia: „Zaczarowany 
Świat Operetki i Musicalu”, trzy pary bale-
towe i czwórka solistów. I mam nadzieję, 
że następne produkcje będziemy Państwu 
prezentować. Koncert Trzech Tenorów jest 
najbardziej „kozacki”, bo my znakomicie 
razem się bawimy i publiczność chyba to 

czuje. Poza tym pomagamy sobie nawza-
jem. Ponieważ za kulisami nie ma kobiet, 
bywa nam łatwiej. Gdyby pani posłuchała, 
co tu lata czasami, to tak różowo nie jest. 
Ale przeważnie np. mówimy jeden dru-
giemu, żeby poszedł metr w prawo czy 	
w lewo, bo każda scena ma swoją specyfi-
kę; nawet tutaj, choć akustycy są świetni, 
istnieją martwe pola, gdzie jak się stanie, 
to człowiek słyszy tylko siebie. Zazwyczaj, 
kiedy artyści jeżdżą wspólnie na koncerty, 
jeden drugiemu podkłada girę – to noga 
po poznańsku – stara się udowodnić, że 
jest lepszy. My akurat zupełnie inaczej 
funkcjonujemy, my się po prostu razem 
trzymamy i chyba widać na scenie, że 
się lubimy. Dzięki temu ten koncert żyje 
swoim życiem. 
Gdzie zatem Panowie się poznali i skąd 
pomysł na wspólne występy?
My z Włodkiem pracujemy w poznańskim 
Teatrze Muzycznym, a jego dyrektor reży-
serował kiedyś „Hrabinę Maricę” w Łodzi, 
gdzie ten [wskazuje M. Niewiadomskiego] 
nieopierzony wówczas młodzik, student 
VI roku, śpiewał spektakl dyplomowy. 
Pojechaliśmy, żeby sprawdzić, jak oni 	
w ogóle grają tam ten spektakl, i akurat 	
w obsadzie był Mirek. Ja wtedy namówi-
łem szefa, że trzeba go zaimportować do 
Poznania, bo to idealny partner dla jednej	
z naszych solistek. Przyjechał i tak jakoś 
zostało, że przyjeżdża. Zawsze, kiedy ra-
zem koncertujemy, mieszka u nas w domu 
– on z Łodzi jest, jemu trzeba wiele wy-
baczyć – i tak wyszło, zupełny przypadek. 
Jesteśmy razem świetnie zgrani.
A jak Panowie ogarniają te tak liczne 
projekty?
Mamy jedną osobę, która to wszystko 
kontroluje, Olę Kamińską. Ma ponad 60 
lat, a mówię to tylko dlatego, że niepraw-
da, jakoby najlepszymi menadżerami byli 
ludzie młodzi. Ona wstaje o 6. i pracuje 
nieraz do 23. O, już jest afera, czemu nie 
zadzwoniłem po koncercie. Ona wykonuje 
tę najcięższą robotę, a my dostajemy tylko 
wiadomość: tu jedziecie, tam jedziecie… 
To także nie jest proste, bo czasami jed-
nego dnia odbywają się trzy koncerty, my 

jesteśmy tu, a w Lidzbarku Warmińskim 
druga ekipa, która właśnie skończyła wy-
stęp. Spotkamy się w Poznaniu pewnie 	
o drugiej, przepakujemy się i każdy pojedzie 
dalej. Nie jest lekko, ale fajnie, kiedy panuje 
taka atmosfera jak tutaj, bo gdy potem 
jedziemy, jest beczka śmiechu i ciągle coś 
się w tym samochodzie dzieje. Najgorzej, 
jeśli ludzie, którzy występują razem, robią 
to na siłę i tylko dla pieniędzy. Osobiście 
uważam, że najpierw musi być zabawa – z 
zachowaniem profesjonalizmu oczywiście, 
żeby widz miał satysfakcję – bo są różne 
sytuacje, w których jeśli nie ma zabawy, to 
zostaje irytacja, wszystko się wali.
Poda Pan jakiś przykład? 
Odkryję pani jedną kulisę. Wydawało-
by się niemożliwe, żeby ktoś z takim 
doświadczeniem wykonał taki numer: 
każdy z nas wie, że jedyne, czego nie 
wolno zrobić w trakcie koncertu, to się 
napić przegotowanej wody. I co zrobiłem? 
Oczywiście się jej napiłem i przed „Twoim 
jest serce me” myślałem, że mi oczy na 
wierzch wyjdą. Mirek się tylko śmiał w 
kulisach, bo widział, że po prostu „oddy-
cham rękawami”, i jeszcze słyszałem: „No, 
daje, daje, ruszy, nie ruszy, o, ruszył!”. 	
I na tym to polega, musi być w tym wszyst-
kim feeling, jak nie ma radochy, to nic 
nie wychodzi. Wielokrotnie jeździłem na 
koncerty, gdzie ludzie z nazwiskami jeden 
przez drugiego się przepychali i nic z tego 
nie wynikało. Bo co, że człowiek stanie i 
będzie się wydzierał wniebogłosy, jeden 
zejdzie, drugi wejdzie, nie o to chodzi. 
I trzeba się wspierać. Dzisiaj mamy fart, 
ponieważ wszyscy jesteśmy zdrowi, ale 
zdarza się, że jedziemy we trójkę, a komuś 
gardło odmawia posłuszeństwa. Wówczas 
zdrowi biorą ciężar na siebie, natomiast ten 
chory jest, jak my to mówimy, „wieziony”. 
Wtedy też częściej wychodzimy w trójkę, 
bo wiadomo, że się tego trzeciego jakoś 
tam przemyca środkiem. Nie jest to ze 
szkodą dla publiczności, bo każdy z nas 
zna co najmniej 80% repertuaru z koncertu 
sam, żebyśmy w razie czego mogli się 
nawzajem zastąpić. I taki partnerski układ 
się sprawdza.     katarzyna Szkaradnik 

B. kuczyk.                                                                                                              Fot. W. Suchta

*    *    *
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WalczyMy o Byt tego SzPItala

O całej sprawie rozmawiamy z Bożeną 
Boberek, przewodniczącą Zakładowej 
Organizacji Zawodowej Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek 	
i Położnych, Oddziałową Oddziału Reha-
bilitacji i pielęgniarką epidemiologiczną 
dla całego szpitala
Ostatnio głośno jest o planach połą-
czenia ustrońskiego szpitala reumato-
logicznego z Wojewódzkim Szpitalem 
Chirurgii Urazowej w Piekarach ślą-
skich, dlaczego związki zawodowe są 
temu przeciwne?
Nie tylko członkowie związków zawo-
dowych. Na 200 pracowników szpitala 
174 opowiedziało się przeciw i podpisały 
się również osoby spoza związku. Nie 
znaczy to, że reszta pracowników jest 
za. Po prostu nie do wszystkich udało się 
dotrzeć. Sprzeciw wyrażają też pacjenci 
zebraliśmy ponad 200 podpisów. A wszy-
scy jesteśmy przeciwni temu połączeniu, 
bo nie przemawiają za nim żadne logiczne, 
zdroworozsądkowe argumenty. Grozi nam 
utracenie szpitala, suwerenności, mienia, 
zasobów ludzkich, dorobku życia wielu, 
wielu ustroniaków i ludzi z tego regionu, 
którzy pracowali na dobre imię tego szpi-
tala. Generał Ziętek przyjeżdżał wołgą 
doglądać budowy, profesor Zbigniew 
Gburek poświęcił życie tej placówce. 
Chyba się teraz przewracają w grobie. 
Kiedy zostaniemy włączeni w struktury 
szpitala w Piekarach, przestaniemy istnieć, 
staniemy się jakimś tam oddziałem. Zosta-
niemy wykreśleni z rejestru i znikniemy 	
z mapy placówek zdrowia. 
ktoś mógłby powiedzieć, że trzeba zosta-

wić sentymenty, kwestie nazwy, może po-
trzeba naszemu szpitalowi partnera?
Nie chodzi o nazwę, chodzi o majątek, 
ludzi, prowadzoną działalność. Jeśli całe 
pokolenia pracowały na wysoką pozycję 
szpitala, to dlaczego ma z tego korzystać 
piekarska urazówka? Pracuję tutaj niemal 
od momentu powstania szpitala, od 1976 
roku. Szpital został oddany do użytku 	
w roku 1975. Wypracowaliśmy renomę 
jako szpital reumatologiczny, jednak za-
wsze świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne 
dla naszych pacjentów, więc w pewnym 
momencie rozszerzyliśmy nazwę i ofe-
rowane usługi. Wypracowaliśmy kapitał 
własny w wysokości 5,5 miliona zł, nie 
mamy żadnych długów. Co więcej każdy 
rok zamykamy dodatnim wynikiem finan-
sowym. Zarobione pieniądze są inwesto-
wane. Czy to są argumenty za likwidacją 
szpitala? Czym sobie zasłużyliśmy na 
takie traktowanie? Co to za logika, żeby 
unicestwiać bardzo dobrze funkcjonujący 
szpital? Naszym zdaniem nie ma żadnego 
powodu do przeprowadzania fuzji. 
Może szpital w Piekarach odniesie 
korzyści?
Według oficjalnych informacji publikowa-
nych w Biuletynie Informacji Publicznej, 
placówka nie posiada własnego kapitału, 
za to ma 200 mln zł długu. Obawiamy 
się, że przejęcie nas ma poprawić kon-
dycję finansową szpitala w Piekarach. 
Już w 2010 roku marszałek Sejmiku 
Województwa Śląskiego zobligował 
tamtejszego dyrektora do wdrożenia 	
w urazówce finansowego planu napraw-
czego. Do dzisiaj nie został on zrealizo-

wany i obawiam się, że wchłonięcie nas 
to jedyny pomysł na poprawienie sytuacji 
finansowej w Piekarach. Bardzo prosty 
– przejąć majątek, coroczne zyski, które 
ktoś ciężką pracą wypracował. Szpital 
mamy wyremontowany, ogrzewany przy 
pomocy nowoczesnego systemu kompute-
rowego, częściowo energią z kolektorów 
słonecznych, bardzo nowoczesne zaple-
cze rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne 	
z doskonałym sprzętem. Nasi pracownicy 
są bardzo dobrze wykształceni, pracują 
wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki, 
personel pozamedyczny, cały czas dosko-
nalą swoje umiejętności, dokształcają się. 
To nie jest kwestia jednego, czy dwóch lat. 
Ciężko pracowaliśmy na te osiągnięcia, 
które potwierdzają pacjenci, chcący leczyć 
się właśnie u nas. Wyobraźmy sobie, że ma 
pani pieniądze i dobrze prosperującą firmę, 
a ja same długi, i nagle ktoś postanawia, 
że przejmę pani przedsiębiorstwo, majątek 	
i przyszłe zyski. Czy to ma sens?
Czego obawiacie się w związku z profi-
lem szpitala?
Na początku byliśmy szpitalem reumato-
logicznym, mamy wspaniałych lekarzy 	
i personel tej specjalizacji. Według zamie-
rzeń pomysłodawców połączenia, mamy 
się skupić na rehabilitacji. Podawane są 
dane statystyczne pochodzące z Niemiec, 
według których pacjenci ze schorzeniami 
reumatologicznymi będą leczeni ambu-
latoryjnie. Nie tylko polskie statystyki 
są różne od niemieckich, ale nawet dane 	
z innych krajów europejskich, np. z Fran-
cji. Według naszych informacji, jeszcze 
wiele, wiele lat szpital reumatologiczny 

W poniedziałek, 29 października o godz. 14 na parkingu przed Śląskim Szpitalem reumatologiczno-rehabilitacyjnym 
im. gen. j. ziętka odbędzie się pikieta pracowników, którzy zaprotestują przeciw planom połączenia ustrońskiego szpitala 	
z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem chirurgii urazowej im. dr. janusza daaba w Piekarach Śląskich. 

organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców ustronia, osoby wspierające szpital, ceniące jego poziom, pacjentów 
byłych, obecnych, przyszłych, ich rodziny i wszystkich, którym drogi jest dorobek ustrońskiego „reumatologa”. 

ustrońskie szpitale miały szczęście do dyrektorów. dr karol grzybowski stworzył „równicę”, prof. zbigniew gburek - „reumatologa”. teraz 
dzieło życia prof. gburka może zniknąć z rejestru placówek medycznych…                                                                                Fot. W. Suchta
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będzie potrzebny, zwłaszcza szpital na 
tak wysokim poziomie. Na dowód można 
powiedzieć, że w tej chwili w wielu miej-
scach w Polsce pacjenci ze schorzeniami 
reumatologicznymi są przyjmowani na 
oddziały internistyczne, bo nie ma odpo-
wiednich dla nich oddziałów. Połączenie 
z Piekarami spowoduje likwidację reuma-
tologii, bo oni mówią tylko i wyłącznie 
o rehabilitacji. Obecnie prowadzimy 	
4 oddziały, mówi się, że zostaną 2, choć 
pacjenci muszą czekać na miejsce i dłu-
gość kolejek się nie zmniejsza. 
Jak Piekary wykorzystają ustroński 
szpital?
Chcą tutaj przewozić pacjentów po ope-
racjach, żeby prowadzić rehabilitację 
pooperacyjną. Nie ma to żadnego sensu. 
Po pierwsze jest to odległość 102 kilo-
metrów, co dla obolałego pacjenta jest 
bardzo niekomfortowe, po drugie generuje 
duże koszty. U nas pacjent skorzysta tylko 	
i wyłącznie z wczesnej rehabilitacji po-
operacyjnej, przyłóżkowej. Jest obolały, 
ze świeżymi ranami, więc jedyne co my 
możemy zrobić, to nauczyć go wstawać 
z łóżka, chodzić do toalety, chodzić 	
o kulach. 
Gdzieś musi się tego nauczyć.
Oczywiście, ale szpital w Piekarach dys-
ponuje oddziałem rehabilitacyjnym ze 
120 łóżkami, który jest wykorzystywany 
tylko w 60%. Mają potencjał i z niego 
nie korzystają, czy to dobrze świadczy 	
o placówce? Po co im jeszcze nasze łóżka 
na rehabilitacji? 
Może skorzysta na tym pacjent?
Pacjent, który skorzysta z wczesnej reha-
bilitacji, zamyka sobie drogę do bezpłatnej 
pełnej rehabilitacji, którą powinien zacząć 
około 3 miesiące do pół roku po operacji. 
Jest ona zagwarantowana przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia i pacjenci są na 
nią przyjmowani poza kolejnością. Jeżeli 
pacjent zostanie przywieziony z Piekar 	
i skorzysta z tej pierwszej rehabilitacji, na 
tą drugą będzie musiał czekać w kolejce, 
ewentualnie za nią zapłacić. Na pewno 
nie będzie to dobre dla pacjentów. Tą 
podstawową rehabilitację przyłóżkową 
powinno się przeprowadzać w szpitalu, 
który wykonuje operację, a później może 

być do nas przyjęty i skorzystać z całej 
bogatej oferty zabiegów prowadzonych 
przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę. 
Jest to wszystko bardzo dziwne, nie doszu-
kaliśmy się żadnych argumentów za likwi-
dacją naszego szpitala. Żadnych plusów 
dla personelu, dla naszych pacjentów, ani 
nawet dla pacjentów z Piekar. Zwłaszcza 
że jeśli jest taka potrzeba, przyjmujemy 
pacjentów z innych placówek, np. ze 
szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Bia-
łej. Nie widzę też przeciwwskazań, żeby 
współpracować z Piekarami, nie trzeba nas 
od razu likwidować. 
Dyrektor szpitala w Ustroniu, Ryszard 
Wąsik jest za połączeniem z Piekarami, 
jak to argumentuje?
Uważa, że dzięki połączeniu z urazówką, 
będziemy mieć więcej pracy. Jednak pracą 
dzieli NFZ, a nie Piekary. Argumenty, że 
duży może więcej, też do nas nie przema-
wiają. Wystarczy popatrzeć na sytuację 
finansową Centrum Zdrowia Dziecka 	
w Warszawie – długi wynoszą kilkadzie-
siąt milionów złotych. Szpital w Piekarach 
ma około 300 łóżek, nasz około 220. Są to 
więc porównywalne placówki. Łatwiej jest 
prowadzić mniejszą palcówkę niż molo-
cha, więc może gdyby Piekary opracowały 
sensowną strategię, wyszłyby z długów. 
Albo może zlikwidujmy tamten szpital 	
i włączmy go do naszego. Czy ktoś widział 
takie ekonomiczne posunięcia, żeby spół-
ka z problemami finansowymi pochłaniała 
spółkę dobrze prosperującą? Jeśli już, to 
chyba powinno się zrobić odwrotnie.  Chcę 
zaznaczyć, że jedynie dyrektor Wąsik 
opowiada się za fuzją, dyrektor do spraw 
lecznictwa Danuta Kapołka, tak samo jak 
my zdaje sobie sprawę z konsekwencji, 
jakie przyniesie połączenie z Piekarami,	
i razem z pracownikami walczy o byt tego 
szpitala. 
Czy prosili państwo o wsparcie władze 
miasta i jak  one się ustosunkowują do 
sytuacji?
Rozmawialiśmy z burmistrzem i przedsta-
wicielami rady miasta. Oczywiście władze 
samorządowe nie są tu stroną, ale zdają 
sobie sprawę z wartości szpitala, jego do-
konań, pozycji i są dumne, że funkcjonuje 
na terenie Ustronia. Zdają sobie sprawę 	
z tego, ilu ustroniaków było i jest zwią-
zanych z tą placówką. Z ratusza wysłano 
list do marszałka województwa, w którym 
władze Ustronia popierają nasze dążenia 
do utrzymania suwerenności, nie widzą 
powodów do połączenia z Piekarami. 
23 października dyrektor D. kapołka  
i przedstawiciele załogi spotkali się z wła-
dzami powiatowymi, co dały rozmowy? 

Powiat również nie jest stroną w sprawie, 
ale ma prawo wystosować oświadcze-
nie, przedstawiające swoje stanowisko. 
Spotkaliśmy się z przewodniczącym 
Rady Powiatu Stanisławem Kubiciusem 
i przewodniczącą Komisji Zdrowia RP 
Anną Suchanek. Przekonaliśmy ich do 
naszych racji i obiecali, że oświadczenie 
z negatywną opinią na temat połączenia 
szpitali, zostanie przesłane na ręce pana 
marszałka. 24 października ma dojść do 
spotkania z członkami komisji zdrowia, 
na którym będziemy odpowiadać na do-
datkowe pytania. 
Jakie jest zdanie radnego sejmiku wo-
jewództwa, dyrektora cieszyńskiego 
Pogotowia Jana kawuloka?
Oczywiście opowiada się przeciw połą-
czeniu szpitali i robi na forum sejmiku, 
co tylko może, żeby wytłumaczyć sytu-
ację, zagrożenia i przekonać radnych, 
że to posunięcie nie ma sensu. Można 
powiedzieć, że wszyscy są przeciw ta-
kiemu rozwiązaniu, a opowiada się za 
nim tylko koalicja: marszałek sejmiku, 
dyrektor szpitala w Piekarach i dyrektor 
naszego szpitala. Wpadli na pomysł, nie 
mający żadnego uzasadnienia, postawili 
wszystkich pod ścianą i musimy się 
bronić. Nie ma żadnych analiz, żadnych 
wyliczeń. Jak można planować tak 
wielkie przedsięwzięcie, nie podając ani 
jednej liczby? Nikt nie mówi nawet, ile 
to będzie kosztowało. Nie rozumiemy 
przyspieszenia nadanego całej sprawie 	
i atmosfery tajności, jaka je otacza. 
Gdyby nie to, że pan marszałek zgodnie 
z ustawą musiał wystąpić o opinię do 
związków zawodowych, to w ogóle by-
śmy się nie dowiedzieli o tych planach. 
Opinie mamy już prawie przygotowaną, 
oczywiście jest negatywna, uzupełniamy 
jeszcze uzasadnienie. Złożymy ją do 9 li-
stopada, bo taki mamy ustawowy termin. 
Pan marszałek niestety nie ma obowiązku 
brać jej pod uwagę. 
Pracownicy boją się zwolnień?
Według planów zostaniemy przejęci 
zgodnie z punktem 23 kodeksu pracy, 
czyli będziemy mieć zagwarantowane 
dotychczasowe warunki pracy i płacy 
przez trzy miesiące, a przyszłość będzie 
już wielką niewiadomą. Pan marszałek 	
i dyrektor szpitala w Piekarach mówią 	
w mediach, że nie będzie zwolnień, może 
i nie będzie, choć obietnice może składać 
każdy, ale co zrobią nasi pracownicy, jak 
z dnia na dzień dostaną propozycję pracy 
w Piekarach? 
Dziękuję za rozmowę.			
                Rozmawiała: Monika Niemiec
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Było cIePło

ul. cieszyńska godz. 14.                                                                                      Fot. W. Suchta

Po południu na bulwarach.                                                                                  Fot. W. Suchta

Nie brakowało amatorów lodów.                                                                         Fot. W. Suchta

Z Wodzisławia, Rybnika czy Jastrzębia 
jedzie się do Ustronia około godziny. 
Rejestracje samochodowe tych miast do-
minują w pogodne weekendy w Ustroniu. 
Wystarczy przecież wsiąść w samochód 	
i już można zachwycać się górami, space-
rować nad Wisłą czy korzystać z różnych 
atrakcji naszego miasta. 

Ostatni weekend był szczególny. Naj-
starsi górale nie pamiętają tak ciepłych 
dni pod koniec października. Tempera-
tura w cieniu przekraczała 22oC, do tego 
bezwietrznie i słonecznie. Na plażach nad 
Wisłą ludzie się opalali, dzieci brodziły w 
rzece. A wszędzie tłumy. Dziarsko prze-
mieszczali się natomiast rowerzyści nad 
Wisłą. Mimo licznych spacerowiczów, 	
a właściwie można mówić o tłumie, wszy-
scy karnie szli pasem dla pieszych.  

W sobotę i niedzielę koleją linową na 
Czantorię wyjechało ponad 7 tys. osób. 
Jeśli cofniemy się wstecz, to okazuje się, 
że były lata, gdy przez cały październik nie 
przekroczono tej liczby. W Leśnym Parku 
Niespodzianek sporo odwiedzających, 
ale nie była to rekordowa frekwencja. 
Jak wyjaśnia szef parku Paweł Mach-
nowski, akurat remontowana jest droga 
dojazdowa i wiele osób zrezygnowało 	
z podziwiania zwierzątek. Na liczbę gości 
jednak nie narzeka, bo jak na tę porę roku 
była bardzo dobra. Równica tradycyjnie 
nie narzeka na chcących tam wyjechać 
samochodem. Pełno samochodów przy 
polach biwakowych. 

Oblężenie przeżywały lokale gastro-
nomiczne. Przed niektórymi ustawiały 
się kolejki. Nie brakowało chętnych do 
raczenia się lodami. Podobnie w punktach 
sprzedaży gofrów czy innych przekąsek. 
Otwarte były też niektóre sklepy, normal-
nie zamknięte w niedzielę.

W lasach pełno amatorów grzybów. 
Jedni zadowalają się podpieńkami, inni 
wynoszą siatki wypełnione gatunkami 
bardziej szlachetnymi. Nie dość, że szuka-
ją grzybów, to dodatkowo wyposażeni są 
w kijki do nordic walking. Czy to akurat 
pomaga w zbieraniu? W lesie powyżej 
sanatorium „Równica” grzybiarz na grzy-
biarzu. W każdym zagajniku zbieracze. 
Oczywiście ci znający grzybowe miejsca 
na pytania innych, gdzie znaleźli tak 
okazałe prawdziwki, odpowiadają trady-
cyjnie: „W lesie”. 

Wszystkie parkingi wypełnione. Na 
ul. Nadrzecznej parkowało około 300 
samochodów. W parking zmieniły się 
ulice Sportowa i Hutnicza. A dotrzeć tego 
dnia w południe samochodem do centrum 
miasta nie było łatwo. Od skrzyżowania 
ul. Cieszyńskiej z ul. Katowicką samo-
chody poruszały się w ślimaczym tempie. 
Oba ronda zakorkowane. Parking na ul. 
Słonecznej chyba po raz pierwszy się 
wypełnił. Na obwodnicy korek zaczynał 
się od os. Manhatan. Przyjeżdżający 	
z Wisły opowiadali o horrorze komuni-
kacyjnym.

A wszystko to przez troszkę lata u progu 
zimy.                             Wojsław Suchta
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SzóSta WygraNa
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran 	
z zespołu Lotos Dynamic zdominowa-
li tegoroczne Rajdowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski. Tytuł mistrzowski 
zapewnili sobie na dwie rundy przed koń-
cem mistrzostw. Później był Rajd Poski 	
w okolicach Mikołajek, dość pechowy 
dla rajdowca z Ustronia. Czekaliśmy, co 
mistrz pokaże na zakończenie tegorocznej 
edycji RSMP w Rajdzie Dolnośląskim.
- Kocham rajdy i rywalizację. Pasja po-
woduje, że już przed zawodami przeży-
wam niezwykłe emocje, które wywołują 
we mnie pełną mobilizację – mówi K. 
Kajetanowicz. - Poziom motywacji przed 
każdym rajdem nabiera nowego znaczenia, 
szczególnie teraz, gdy jesteśmy pewni, 
że mistrzowski tytuł zostaje w naszych 
rękach. Przed Rajdem Dolnośląskim by-
łem zmotywowany nie tylko z powodu 
kibiców, którzy licznie dopingują nas przy 
odcinkach specjalnych, nie tylko dlatego, 
że to już ostatnia runda w sezonie, ale 
przede wszystkim dlatego, że lubię wal-
czyć w trudnych warunkach.
- Mam wrażenie, że czas biegnie za szyb-
ko. Zaledwie „wczoraj” startowaliśmy do 
Rajdu Lotos Baltic Cup - pierwszej rundy 
tegorocznych Mistrzostw, a za nami ostatni 
ich akcent - mówi J. Baran. - Rajd Dolno-
śląski to kilka doskonale sprawdzonych 
odcinków, począwszy od zwariowanych 
10 kilometrów na trasie z Nowej By-
strzycy do Mostowic. Na dokładkę były 
„stare – nowe” odcinki Wilkanów i Do-
maszków, które częściowo pamiętalismy 
z ośnieżonej scenerii zimowego Rajdu 
Dolnośląskiego. 

Jako że limit pecha kierowca z Ustronia 
wykorzystał już w poprzednim rajdzie, na 
trasach Rajdu Dolnośląskiego znowu był 
najlepszy. Nikomu jeszcze nie udało się 
wygrać tylu rajdów w jednym sezonie.

W Kotlinie Kłodzkiej K. Kajetanowicz 
już na pierwszym odcinku specjalnym 
uzyskał najlepszy czas w stawce. Tempo 
podczas dwóch kolejnych prób - w tym na 
najdłuższym w rajdzie i nowym odcinku 
Domaszków - także wyznaczała załoga 
LOTOS Dynamic Rally Team. Aktualni 
mistrzowie Polski, jadący jako pierwsi 
zawodnicy na trasie, wygrali wszystkie 
oesy pierwszej pętli.
- Dzień rozpoczął się po naszej myśli - wy-
graliśmy wszystkie trzy odcinki specjalne 
- nie krył zadowolenia K. Kajetanowicz. 
- Cieszę się, że dobrze dobraliśmy opony, 
choć była to odważna decyzja. To były 
trudne warunki, a jazda na slicku na wil-
gotnych partiach przy prędkości często 
powyżej 140-150 km/h, sprawiała sporo 
radości. Najdłuższy odcinek w rajdzie 
bardzo fajny, nie było nawet kawałka 
miejsca na odpoczynek. Na początku 
trzeciego oesu wpadł nam na szybę owad, 
jakiś mutant. Wypsikałem cały płyn, żeby 
to usunąć. Trochę mnie to zdekoncentro-
wało, ale obyśmy zawsze mieli tylko takie 
problemy. 

Przez cały rajd K. Kajetanowicz utrzy-
muje przewagę i pewnie wygrywa. Występ 
w ostatniej odsłonie tegorocznego cyklu 

RSMP był doskonałym podsumowaniem 
sezonu 2012. Załoga Lotos Dynamic Ral-
ly Team od startu do finiszu prowadziła 	
w klasyfikacji generalnej, wygrała zdecy-
dowaną większość odcinków specjalnych 
i na mecie, wśród fajerwerków uświetnia-
jących finał tej rundy, triumfowała z dużą 
przewagą czasową. Starty w roku 2012 
po raz kolejny zaprezentowały olbrzy-
mie możliwości teamu i jego kierowcy 
- Kajetana Kajetanowicza, który dzisiaj, 
szóstym zwycięstwem na siedem rozegra-
nych eliminacji, zakończył fenomenalny 
sezon, podkreślając jednocześnie swoją 
pozycję w awangardzie polskiego świata 
sportów motorowych. W tym sezonie, 
oprócz zdobycia najważniejszego w Polsce 
tytułu mistrzów Polski w klasyfikacji gene-
ralnej, do okazałych trofeów będą mogli 
dodać również te za mistrzostwo w klasie 	
2. Dzięki doskonałym wynikom załogi 
także Lotos Dynamic Rally Team triumfo-
wał w klasyfikacji zespołów sponsorskich. 
Niezwykłe sukcesy, wygrane odcinki, całe 
rajdy, a także mistrzostwa to tylko suche 
dane wśród morza emocji i wrażeń, jakich 
doświadczyliśmy, obserwując starty Kaje-
tana Kajetanowicza i jego teamu.
- Rozpiera mnie radość z sukcesów, jakie 
stały się naszym udziałem – mówi K. Ka-
jetanowicz. - Sezon, który właśnie zakoń-
czyliśmy, był udany pod każdym względem 
i choć osiągnięcia wykuwaliśmy naprawdę 
ciężką i intensywną pracą, a los stawiał 
wyzwania, to zwyciężyliśmy nie tylko 	
w licznych klasyfikacjach, ale też mentalnie 

- jako prawdziwie zgrana drużyna ludzi 
oddanych swojej pasji. Tak naprawdę za 
każdym przejechanym kilometrem, poko-
nanym na granicy przyczepności zakrętem, 
wygranym rajdem, stoi wysiłek całego 
zespołu, ludzkie zaangażowanie i talent. 
Współpraca, ciężka praca i motywacja są 
najważniejsze w rajdach i udało nam się je 
osiągnąć właśnie pod szyldem Lotos Dy-
namic Rally Team, dzięki pomocy naszych 
partnerów - firm: Lotos Paliwa, Lotos Oil, 
STP i Cube, dzięki kibicom oraz oczywiście 
rodzinie, której wsparcie czuję cały czas. 
- Za nami ostatnia meta tegorocznych mi-
strzostw - bardzo zresztą udanych – twier-
dzi J. Baran. - Cały zespół spisał się fan-
tastycznie. Nam nie pozostało nic innego, 
jak po raz kolejny w tym sezonie postawić 
„kropkę nad i” - i zrobiliśmy to! W tym 
ostatnim rajdzie, jak to często okazuje się 
w sporcie, nigdy nie można być do koń-
ca pewnym wyników - byli tacy, którzy 	
w połowie dzisiejszego dnia mówili: „nic 
się nie dzieje” i wykrakali - mieliśmy 
trochę pracy, ale szczęśliwie zdobyta 
wcześniej przewaga była na tyle duża, 
że pozwoliła nam obronić zwycięstwo 	
w tym rajdzie - szczególnym, bo koń-
czącym sezon. W ten rajdowy weekend 
mieliśmy rocznicę urodzin Janusza Kuliga, 
zbliża się też Dzień Wszystkich Świętych 
i mam nadzieję, że my wszyscy, którzy Ja-
nusza ceniliśmy i pamiętamy, spotkamy się 	
w Łapanowie.

Partnerami zespołu w sezonie 2012 są: 
producent paliw LOTOS Dynamic oraz 
producent olejów LOTOS, a także STP 
– producent dodatków i CUBE. Corporate 
Release.                                              (ws)
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25-lecIe koła PrzeWodNIkóW 
BeSkIdzkIch I tereNoWych

Na Równicy w Dworze Skibówki  6 paź-
dziernika 2012 roku Koło Przewodników 
Beskidzkich z Wisły świętowało jubileusz 
25-lecia swej działalności, powstało bo-
wiem w 1987 roku przy Oddziale PTTK 
„Wisła” w Wiśle. Jest to jedno z najlicz-
niejszych kół przewodnickich w Polsce. 
Jubileusz, na który złożyła się sesja po-
pularnonaukowa i biesiada przewodnicka, 
wsparli finansowo Starostwo Powiatowe w 
Cieszynie i Urząd Miasta Wisły.

Na początku uroczystości historię 
Koła okraszoną prezentacją multime-
dialną przedstawił prezes Cezary Molin. 
Uczestnicy spotkania oglądali archiwalne 
fotografie oraz rysunki Jerzego Chmiela 
dokumentujące szkoleniowe wyprawy 
przewodników w różne strony Beskidów. 
Wspominano również kolegów, którzy na 
zawsze odeszli z przewodnickiego grona. 
Następnie najbardziej zasłużonym człon-
kom Koła wręczono odznaczenia „Zasłu-
żony przewodnik PTTK”. Otrzymali je: 
Bogumiła Czyż-Tomiczek, Maria Michnik, 

Gustaw Czyż, Edward Stec, Stefan Doroc-
ki i Józef Ładoś. Kolejne osoby uhonoro-
wano odznaką „Zasłużony w pracy PTTK 
wśród Młodzieży” w stopniu srebrnym, 
a byli to Mariola Szymańska-Kukuczka, 
Krystyna Samiec, Halina Jurczyńska i Jan 
Jurczyński oraz „Za Zasługi dla Oddziału 
PTTK Wisła”: Elżbieta Hołysz, Gabriela 
Wybraniec, Zbigniew Magnowski, Tade-
usz Leżański. Wręczono także kilka listów 
gratulacyjnych – wyróżnień od Samorzą-
du Przewodników Turystycznych PTTK 
Województwa Śląskiego, które otrzymali: 
Renata Czyż, Ewa Długosz, Anita Binek, 
Sebastian Bestrzyński, Janusz Pochopień 
i Jerzy Chmiel.

Życzenia składali zaproszeni goście, 
a wśród nich starosta cieszyński Jerzy 
Nogowczyk, burmistrz Ustronia Ireneusz 
Szarzec, kierownik Rezydencji Prezydenta 
RP Zamek w Wiśle Otto Cymerman, prze-
wodniczący Komisji Przewodnickiej Za-
rządu Głównego PTTK i przewodniczący 
Samorządu Przewodników Turystycznych 

PTTK Stanisław Kawęcki, przewodniczą-
cy Rady Samorządu Przewodników tury-
stycznych PTTK Województwa Śląskiego 
Ryszard Ziernicki oraz prezes Oddziału 
PTTK „Wisła” Helena Skorupa. W jubi-
leuszu uczestniczyli przedstawiciele za-
przyjaźnionych kół przewodnickich, grupa 
koleżanek i kolegów z Cieszyna wraz 
z najstarszym przewodnikiem na ziemi 
cieszyńskiej Lucjanem Jurysem (95 lat). 
Gratulacje „na wesoło” złożył Janusz Ma-
coszek, czyli znany i powszechnie lubiany 
Janko z Chaty Kawuloka z Istebnej.

Następnie rozpoczęła się sesja popu-
larnonaukowa złożona z referatów przy-
gotowanych przez wiślańskich prze-
wodników, którzy przedstawili ciekawe, 	
a mało znane tematy. Tekst o ezoterykach 
w Wiśle autorstwa Franciszka Drewnioka 
odczytała Maria Michnik. Prelekcję na 
temat wiślańskich wód: potoków, rzek 	
i zapór wygłosił Zbigniew Cienciała, 	
a o wyprawach literatów do źródeł Wisły 
na Baraniej Górze opowiedziała Renata 
Czyż. Każdy uczestnik spotkania otrzymał 
także niewielką książeczkę, gdyż przygo-
towane wcześniej referaty wraz z historią 
Koła wydano w postaci okolicznościowej 
publikacji pt. „Wiślańskie zapiski”.

Następnie do Koła, liczącego dotąd 80 
członków, przyjęto kolejnych 20 osób, 
które pomyślnie zdały egzaminy i zade-
klarowały chęć przystąpienia do grona 
wiślańskich przewodników. Warto podkre-
ślić, że Koło zrzesza nie tylko mieszkań-
ców Wisły, ale też Ustronia, Goleszowa, 
Skoczowa, Trójwsi Beskidzkiej oraz Kęt, 
Bielska-Białej i Zabrza. Kandydaci złożyli 
przysięgę przewodnicką i otrzymali od-
znakę wiślańskiego Koła przedstawiającą 
głuszca, a zaprojektowaną przez przewod-
nika i artystę plastyka Edwarda Steca.

Po części oficjalnej prezes Koła Cezary 
Molin podziękował organizatorom jubile-
uszu, którymi byli członkowie obecnego 
Zarządu. Gromkimi brawami nagrodzono 
osoby i firmy, które wsparły organizację 
imprezy, a byli to Piotr Skiba, Piotr Kohut, 
Nadleśnictwo Wisła, Hotel „Gołębiewski”, 
Galeria na Gojach Kazimierza Heczki, Pie-
karnia z Nowej Osady, Biuro Turystyczne 
„Gazela” i Biuro Turystyczne „Watra” 
wraz z kapelą, przy muzyce której bawiono 
się wyśmienicie.                 Renata Czyż

Organizatorem imprezy jest ustroniak, 
Jacek Menes, kapitan Czantorii, któremu 
udało się zaprosić na turniej znakomitych 
zawodników. Zaprezentują swoje umie-
jętności w hali Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wystąpią drużyny: BKS Oldboys Bochnia, 
Lwy Jasia Łaziska, ULKS Grom Jasienica 

i ustrońska Czantoria. Wśród zawodników 
zobaczymy gwiazdy pierwszoligowe, 
drugoligowe sprzed lat, królów strzelców, 
reprezentantów Polski, olimpijczyków, 
uczestników mistrzostw świata, Europy 
oraz tegorocznych mistrzostw Europy 
oldbojów, które odbyły się w Lublanie. 

O godz. 9.40 Oldboys Bochnia zmierzą 
się z gospodarzami, o godz. 10.20 Łazi-
ska z Jasienicą, o godz. 11.30 Bochnia 
z Jasienicą. Po przerwie o godz. 13.10 
podejmiemy Łaziska, a o godz. 14.10 
Jasienicę. Ostatni mecz o godz. 14.45 
rozegrają Łaziska z Bochnią. 

Piłka ręczna była niemal narodowym 
sportem ustroniaków, a przynajmniej tych 
związanych z „jedynką”, których trenował 
Jerzy Kowalczyk i nieżyjąca Renata Mik-
sa-Rottermund. Dyscyplina wraca do łask, 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem, a podopieczni Piotra Bejnara z MKS 
Ustroń gromią rywali w Śląskiej Lidze 
Młodzików. Turniej będzie okazją, żeby 
obejrzeć szczypiorniaka w najlepszym 
wydaniu.                  (mn)

turNIej SzczyPIorNIaka
IM. reNaty MIkSa-rotterMuNd	

zawodnicy czantorii ustroń zapraszają na I turniej im. renaty Miksa-
rottermund o Puchar Burmistrza Miasta ustroń w piłce ręcznej oldbojów, 
który odbędzie się w sobotę, 27 października. Początek o godz. 9. 
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

BiBlioteka   poleca:

NOWOśCi:
Magdalena Zimny – Louis – „Pola”
Tosia Pogorzelska jest pełną werwy i energii miłośniczką egzo-

tycznych mieszanek herbat. Obdarzona została ponadto ogromną 
mądrością życiową, dowcipem i... ciętym językiem. Tytułowa 
Pola to natomiast  postać rodem z przedwojennych powieści - 
ciotka, która wpłynęła na losy Tosi  i jej rodziny, i za którą wszyscy 
tęsknią, poszukując własnej recepty na szczęście...

Andrzej blarowski, Marek śniegoń – „Przyroda be-
skidu śląskiego”

Bogaty materiał fotograficzny, autorstwa Marka Śniegonia, 
ukazujący najbardziej charakterystyczne obiekty przyrodnicze 
Beskidu Śląskiego. Fotografie uzupełniono opisem Andrzeja 
Blarowskiego.

POZiOMO: 1) ryba z kolcem, 4) straszy na zamku, 	
6) głos węża, 8) kuzynka fasoli, 9) 12.12.2012, 10) zarośla, 
11) spis nazwisk, 12) na spodniach generała, 13) imię żeńskie, 
14) pociecha dziadka, 15) w zakonnej rodzinie, 16) mocny 
argument, 17) Indianin z Meksyku, 18) Agata zdrobniale,  
19) pierwiastek chemiczny, 20) filmowa fotka.

PiONOWO: 1) trwała na głowie, 2) widzi świat na ró-
żowo, 3) konkursowy występ, 4) choroba kolorów, 5) dużo 
nałożnic, 6) ciasto z jabłkami, 7) nieszczęśliwy 7-letni okres, 
11) barwny ptak z Meksyku (wspak), 13) zbiornik wodny, 	
14) zagranie koszykarskie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 2 listopada.

	 	Rozwiązanie krzyżówki z nr 41

bAbiE LATO
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskie-
go wydawnictwa Koinonia otrzymuje Józef Heczko  
z Ustronia, ul. M. Reja 7. Zapraszamy do redakcji. 

Chociaż to dopiero październik, już zachęcam Państwa do 
zapoznania się z propozycjami w najbliższych miesiącach No-
wego Roku 2013. 

W piątek 4 stycznia zapraszam na tradycyjny Koncert No-
woroczny. Utrzymane w wesołym, optymistycznym klimacie 
najpiękniejsze arie i duety miłosne ucieszą z pewnością wielbi-
cieli tego gatunku, których w naszym mieście i okolicach jest 
niemało. Koncert ten odwiedza coraz więcej ludzi młodych, co 
bardzo cieszy organizatorów. Nic dziwnego – można zachwycić 
się aparycją i głosami śpiewaków a także popatrzeć na prawdziwy 
balet, co w Ustroniu rzadko się zdarza. A wszelkie rodzaje tańca 
są aktualnie na topie. Jeśli całe przedsięwzięcie firmuje Teatr 
Muzyczny z Poznania większość z nas jest pewna występu na 
bardzo dobrym poziomie.

Nie inaczej będzie 14 lutego na Koncercie Walentynkowym.
Tym razem wystąpi dla Państwa Grupa MoCarta. Ci sympa-

tyczni, utalentowani muzycy wymyślili rozrywkową, żeby nie 
powiedzieć komiczną, formę przekazu muzyki klasycznej.

Prezentując ją w zabawny sposób zaskarbili sobie szerokie 
grono widzów bez norm wiekowych. Ich występom towarzyszy 
zapach elegancji i wirtuozerii, złamany nutką kabaretową na 
najwyższym poziomie.

Bilety na obydwa koncerty można już rezerwować w Miejskim 
Domu Kultury „Prażakówka” ( tel.: 33 854 29 06 ) a do odebrania 
będą od połowy listopada.          dyrektor MDK „Prazakówka”

																																										 barbara Nawrotek - Żmijewska

	 	 AGENCJA	
	 	 BUDOWLANA	
	 	 KOMPLEKSOWA	OBSŁUGA

Nieruchomości, iNwestycje, remoNty, 
roboty wykończeNiowe

POMOC NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI
- sprawy formalne   - projektowanie  - wyceny

- wykonawstwo robót  - zaopatrzenie
- finansowanie  - doradztwo

NowośĆ serwis NA GoDziNy
„Złota Rączka”- wszystkie branże

tel.33 855 3464 , 669 204 207, www. ab.cieszynski.info

koNcert NoWoroczNy
 I WaleNtyNkoWy

Niedziela u jonka na kępie.                                        Fot. W. Suchta
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gatunkowej - są białe. Od środka rurkowata korona kwiatów jest 
owłosiona i zdecydowanie jaśniejsza, bladoróżowa, a na tym 
tle wyraźnie odcinają się ciemniejsze plamki z białą obwódką. 
Charakterystyczny jest rozwój kwiatów - najpierw rozwijają się te 
najniżej rosnące, a potem te wyrastające coraz wyżej. Regułą więc 
jest, że spotykamy naparstnice, które jednocześnie mają kwiaty 	
w pełni rozwinięte oraz zupełnie jeszcze „śpiące” w pączkach 
na szczycie grona. Kwitnienie przypada na okres od czerwca do 
sierpnia, czasem aż do września, ale widać tegoroczna pogoda, 	
a przede wszystkim susza, niejedno w przyrodzie poplątała, skoro 
w drugiej połowie października sporo naparstnic postanowiło 
zakwitnąć, nieśmiało konkurując swoimi purpurowymi kwiata-

mi z kolorowymi liśćmi buków 	
i klonów. Duże kwiaty wyma-
gają dużych owadów zapylają-
cych - w przypadku naparstnic 
w tej roli świetnie sprawdzają 
się zwłaszcza trzmiele, czyli 
mówiąc potocznie bąki. Po 
przekwitnięciu miejsce kwia-
tów zajmują jajowatego kształtu 
owoce. Kiedy owoce te dojrzeją, 
podłużnie pękają i wysypuje 
się z nich mnóstwo drobnych, 
czarnych nasion. Naparstnice 
zaliczamy do tak zwanych ro-
ślin dwuletnich. W pierwszym 
roku wyrasta jedynie przyziem-
na różyczka liści, a dopiero 	
w kolejnym rozwija się łodyga, 
przyozdobiona na szczycie gro-
nem kwiatów.

Napartnica preferuje miejsca 
słoneczne lub nieco tylko ocie-
nione. Spotkać ją więc można 	
w widnych lasach i zaroślach, 
na obrzeżach lasów, śródle-
śnych polanach oraz na zrębach; 	
w górach naparstnica jest także 
rośliną ziołorośli, hal, a w Ta-
trach można ją także spotkać 	
w kosodrzewinie. Jest to gatunek 
subatlantycki, czyli występu-
je dziko głównie w zachodniej 
Europie oraz w północno-za-
chodniej Afryce. Naparstnica 
spontanicznie rozprzestrzenia 
się z centrum swego występo-
wania w kierunku wschodnim, 
kolonizując przy tym Europę 
środkową. Jednak z prawdo-

podobieństwem graniczącym z pewnością botanicy twierdzą, 
że na ziemach polskich gatunek ten najpierw pojawił się jako 
roślina ozdobna, a dopiero później - samodzielnie lub specjalnie 
rozsiewany - zajął naturalne siedliska, głównie w zachodniej po-
łówce naszego kraju. W Beskidzie Śląskim naparstnica purpurowa 
pojawiła się w połowie XIX wieku, kiedy to została wysiana na 
Klimczoku i Szyndzielni. Chyba jej się tu spodobało, bo szybko 
zajęła spory obszar naszych Beskidów, a ilość jej stanowisk 	
i liczebność sprawia, że naparstnica z powodzeniem może 
pretendować do miana rośliny-symbolu naszego regionu (obok 
cieszynianki oczywiście!).

Naparstnica purpurowa należy do jednych z najstarszych 
roślin leczniczych. Zawiera m.in. saponiny, śluzy, a przede 
wszytskim glikozydy o działaniu nasercowym - digininę, di-
gitalinę, digitoksynę, gitalinę i gitoksynę. Medykamenty przy-
gotowywane z ziela naparstnicy stosuje się przede wszystkim 
w różnych chorobach serca i układu krążenia, a gatunek ten 
doceniła zarówno medycyna zwana ludową, jak i medycyna 
konwencjonalna. Jeśli przyjrzeć się uważnie nazwom gliko-
zydów naparstnicy, uwagę zwracają te, które zawierają słowo 
„toksyna” - naparstnica jest rośliną silnie, wręcz śmiertelnie 
trującą. Ale z pewnością nie jest toksyczne i niebezpieczne dla 
zdrowia podziwianie naparstnicy czy to gdzieś pod lasem, czy też 	
w ogrodzie!                                 Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

	

Kto ma oczy do patrzenia i choćby odrobinę wrażliwości na 
piękno otaczającej nas przyrody, ten w ostatni weekend mógł 
poczuć swego rodzaju „kolorowy zawrót głowy”. (Czy ktoś 
jeszcze pamięta, że  przyrodnikom i ekologom ten zwrot przed 
ponad 20 lat niezbyt dobrze się kojarzył?) Wystarczyło wyjść	
na krótki spacer, aby dostać wręcz oczopląsu od atakujących nas 
zewsząd barw. To była taka prawdziwie i z pewnością polska złota 
jesień, chociaż mam wrażenie, że to wcale nie kolor złoty (żółty) 
był dominujący. Ach, te wszystkie czerwienie, brązy, żółcie, beże 
w niezliczonych odcieniach i różnorakim natężeniu! Można było 
odnieść wrażenie, że wszystkie buki i klony umówiły się, żeby 
akurat w ciągu kilku ostatnich dni rywalizować o miano najbardziej 
kolorowych drzew (cóż, chyba 
w tej konkurencji ciut lepsze są 
klony). Jednak wśród nieustają-
cego zachwytu nad kolorowymi 
koronami drzew i pstrokatymi 
dywanami liści pod stopami, 
moją uwagę przykuły barwy, 
których w zasadzie o tej porze 
być już nie powinno. Oto gdzieś 
tuż przy ziemi, skromniutko, 
jakby nieśmiało i trochę w za-
wstydzeniu przy pyszniących 
się ferią barw drzewach, kwitło 
sobie to tu, to tam kilka naparst-
nic purpurowych.

Naparstnice purpurowe znamy 
chyba wszyscy. Nie dość, że jest 
to roślina często i licznie wystę-
pująca w naszym regionie, zwra-
cająca uwagę swoimi rozmiara-
mi, ilością i barwą kwiatów, to 
znana bywa również z ogrodów. 
Dla mnie naparstnica niezmien-
nie kojarzy się z ogrodami, któ-
re nazywam na własny użytek 
ogródkami babci. To „proste” 	
w założeniu ogrody, w których 
nie króluje równo przycięta 
trawka i równie poprzycinane 
iglaki różnych rodzajów, ga-
tunków i odmian, którym oczy-
wiście nie wolno wyróść na-
zby wysoko. Nie, to dawny typ 
ogrodu przydomowego (czasem 
przez specjalistów określany 
naturalistycznym lub wiejskim), 	
w którym jest miejsce i na cień 
rzucany przez dorodnego orze-
cha, czereśnię lub miododajną 
lipę, ale także na grządkę warzyw i ziół, a równie sporo miejsca 
zajmują przyjemnie dla oka kolorowo kwitnące malwy, lilie, maki, 
serduszka i naparstnice właśnie.

Naparstnice to rośliny okazałe pod względem wzrostu. Ich poje-
dycza i gruba, wyprostowana łodyga dorasta do 150 cm wysokości 
i jest zazwyczaj cała, a z pewnością w górnej części, pokryta 
gęstymi, szarymi i drobnymi włoskami. Naparstnica ma 3 rodzaje 
liści, wyraźnie różniących się kształtem. Z kłącza tuż przy ziemi 
wyrasta różyczka dużych, do 25 cm długości, karbowanych na 
brzegach liści, w zarysie jajowatych lub lancetowatych, z wyraź-
nym ogonkiem i miękko owłosionych. Na łodydze liście te układają 
się skrętolegle i według zasady - im wyżej, tym są mniejsze, a ich 
ogonki są coraz krótsze. W górnej części liście już w ogóle nie 
mają ogonków, obejmując łodygę sercowatą nasadą.

W szczytowej partii łodygi tworzy się jednostronne grono 
kwiatów, zwisających na szypułkach. Grono to może mieć nawet 
do 50 cm wysokości i składać się z kilkudziesięciu kwiatów. 
Kwiaty naparstnicy są okazałe, dorastają do 4-5 cm długości, 
płatki ich koron są zrośnięte i mają kształt rurkowatych i sze-
roko otwartych dzwonków, przypominających nieco - zgodnie 	
z nazwą rodzajową - sporych rozmiarów naparstki. Od zewnątrz 
kwiaty są od jasnoczerwonych, poprzez fioletowe, różowopur-
purowe, aż do purpurowych; rzadko, bo rzadko, ale można także 
spotkać naparstnice purpurowe, których kwiaty - wbrew nazwie 

Naparstnica purpurowa
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laNdek  PokoNaNy

1 Landek 13 28 37:15
2  Kuźnia  13 28 36:17
3 Kaczyce 14 26 31:21
4 Pewel Mała 14 26 29:24
5 Radziechowy  13 25 31:23
6 Żywiec 13 25 28:24
7 Skoczów 13 24 24:11
8 Drogomyśl 13 20 28:21
9 Dankowice 13 18 20:30
10 Puńców 13 17 29:28
11 Chybie 13 17 22:30
12 Węg. Górka 13 16 24:24
13 Porąbka 13 15 12:15
14 Wilamowice 14 15 26:33
15 Bestwina 13 15 21:27
16 Strumień 13 7 16:45
17 Wapienica 13 0 15:41

W sobotnie przedpołudnie 20 paździer-
nika na stadionie Kuźni Ustroń swoje 
mecze rozgrywały drużyny młodzieżowe 
trampkarzy i juniorów. W dziewiątej ko-
lejce spotkań Bielskiej Ligi Okręgowej 
„B” nasze zespoły podejmowały drużynę 
LKS Spójni Landek. O godz. 10 mecz 
rozpoczęli trampkarze, którzy po dobrej 
grze pewnie pokonali swoich rówieśni-
ków 3:0. Dwie bramki dla naszej drużyny 
zdobył kapitan Arkadiusz Bujok, jedną 
Marek Artur. Następnie o 11.30 mecz 
rozpoczęli juniorzy. Faworytem spotka-
nia była drużyna gości, która przed tym 
pojedynkiem zajmowała wysokie trzecie 
miejsce w tabeli. Wynik do przerwy 0:0. 
Druga połowa to zdecydowana przewaga 
Kuźni. W 42 min. meczu nasza drużyna 

nie wykorzystuje rzutu karnego podyk-
towanego za faul na Filipie Karolonku. 
W 48 min. pięknym strzałem z dystansu 
popisał się Jakub Górka wyprowadzając 
nasz zespół na prowadzenie. Pięć minut 
później ten sam zawodnik zdobywa dru-
gą bramkę wykańczając składną akcję 
całej drużyny. Kolejne bramki dołożyli 
kapitan Zdzisław Krysta oraz Piotr Za-
wada. Zespół Kuźni zdecydowanie domi-
nował na boisku i co warte podkreślenia 
w końcu zagrał skutecznie. Wygrana 4:0 
w pełni zasłużona. Do końca rozgrywek 
zostały dwie kolejki, w których zmierzy-
my się z zespołami Trójwsi Istebnej na 
wyjeździe oraz 4 listopada na własnym 
stadionie z Wisłą Ustronianką.  

																												Mateusz Żebrowski

22 października piłkarze ręczni MKS 
Ustroń rozegrali mecz wyjazdowy 	
4. kolejki ligi wojewódzkiej młodzi-
ków. Od początku spotkania zawodnicy 	
z Ustronia grają uważnie w obronie i sku-
tecznie w ataku. Pierwsza połowa kończy 
się wyraźnym prowadzeniem gości 8-16. 
Po przerwie obraz gry nie ulega zmianie. 	
MKS kontroluje cały czas wydarzenia na 
parkiecie. Grając wszystkimi zawodnika-
mi ze składu, prowadzi cały czas różnicą 
około 10 bramek.

Po dobrym spotkaniu ostatecznie wy-
grywa 33-21.

MKS grał w składzie (w nawiasach 
zdobyte bramki : Kopieczek, Kurowski 
– Jopek (7), Cholewa (7), Bielesz (5), 
Bujok (4), Jenkner (2), Miśkiewicz (6), 
Gogółka W., Gogółka Sz. (1), Matlak, 
Kotela, Czapek, Oświecimski (1). 

 Następny mecz 29.10 w Ustroniu. 
MKS zmierzy się z czołowym zespołem 
ligowym Viretem CMC Zawiercie. Szy-
kują się znowu wielkie emocje.

Zapraszamy do hali SP1 na godzinę 
17.00.                                 Piotr bejnar

koleJNa
WygraNa

PauzoWalI

atak juniorów kuźni.                                                                                             Fot. W. Suchta

trampkarze kuźni pod bramką gości.                                                                Fot. W. Suchta

SPR ZAGłębiE SOSNOWiEC 
 – MkS USTROŃ 21-33 (8-16)

W ostatni weekend piłkarze Kuźni 
Ustroń pauzowali. To skutek nieparzystej 
liczby drużyn w lidze okręgowej. Naj-
groźniejsi rywale z czołówki przegrali 
swe mecze, więc praktycznie w tabeli 
nic się nie zmieniło. Drużyna Morcinka 
Kaczyce przegrała na własnym boisku 	
z Koszarawą 2:3, natomiast Lider z Land-
ka, też na własnym boisku, przegrał wy-
soko z Metalem Węgierska Górka/Skałką 
Żabnica 1:5. Właśnie Skałka/Metal będzie 
najbliższym rywalem Kuźni, a groźnym 
tym bardziej, że podejmować będą naszą 
drużynę na własnym boisku. Kolejne 
mecze Kuźni też nie będą łatwe.    (ws) 
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dziesięć  lat  temu

www.ustron.pl

     kULTURA
27.10 godz. 18.00 „Koncert Młodych Talentów” z udziałem	
      ustrońskiej młodzieży i gości z miasta	
      partnerskiego- Hajdunánás, wstęp wolny. 
	 	 	 	 	 	 Sala widowiskowa „Prażakówka”.
4.11  godz. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Charytatywny 	
      Koncert Fortepianowy Adama Makowi-	
      cza”, MDK „Prażakówka”.
9.11  godz. 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Rosyjskie	
      Ballady i Romanse” w wykonaniu Alexan-	
      dra Maceradiego, MDK „Prażakówka”.

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Tłumaczenia pisemne, ustne, do-
kumentów samochodowych. www.
nexus-translations.pl, Cieszyn, Bo-
brecka 27, tel. 33/444 63 21.

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

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

Ogrodzenia-producent. (33) 488-
05-64.

Malowanie dachów, pokrycia papą 
termozgrzewalną, 505 168 217.

Pokój do wynajęcia, 33/854 26 67, 
603 468 651.

Kupię radia, wzmacniacze, kolum-
ny, komputery, 607-912-559.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. Kloc-
ki LEGO, 790-467-020.

Brama garażowa 2,50 x 1,94 ocie-
plana, furtka napęd, używana, 500 
116 125.

Okna, drzwi, bramy. Najtańsze 
na Podbeskidziu, 500 116 125, 
9:00-16:00.

Poszukujemy serwisantów - "złotej 
rączki" do prostych robót przy 
obsłudze nieruchomości, 669 204 
207, 33 855 34 64, 8-16.

Pokój na dłużej do wynajęcia, 505 
201 564.

Pokój do wynajęcia 600 550 554.

Kompleksowa obsługa księgowa 
dla firm, jednoosobowych działal-
ności gospodarczych, spółek i orga-
nizacji BIURO RACHUNKOWE 
Ustroń, ul. Rynek 3, tel. 33/854 20 
38, 606 33 18 93. Czynne w godzi-
nach 9.00 - 19.00.

.

Kupię 
gospodarstwo 

lub 
grunt rolny 

Tel. 531 998 690

*    *    *

Pomyśleć, że to 21 października.                                Fot. W. Suchta

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi prze-
biega w Ustroniu bardzo spokojnie. Nie wzbudza tylu emocji, co 
poprzednie wybory. Przede wszystkim w rozmowach roztrząsa się, 
który z kandydatów na burmistrza jest najlepszy, a tak prawdę 
mówiąc, to prywatnie w większości skupiamy się na ich wadach 
(…). Podobnie, w nieco mniejszej skali, debatujemy o kandyda-
tach na radnych. (…) Tradycyjnie w kampanii żelaznym punktem 
są spotkania z mieszkańcami. Najwięcej spotkań, bo prawie we 
wszystkich dzielnicach, zorganizowało Ustrońskie Porozumienie 
Samorządowe. Były także spotkania komitetu wyborczego Ustroń 
– Nasz Dom i komitetu Nasz Ustroń. Nie było oszałamiającej 
frekwencji – od kilku do kilkunastu osób. Jedynym wyjątkiem 
spotkania UPS w Lipowcu i centrum.

Z całego powiatu cieszyńskiego tylko w Ustroniu odbył się 
chat internetowy z kandydatami na burmistrza, a zorganizowali 
go członkowie koła Młodych Demokratów z Ustronia. Wszyscy 
kandydaci chcieli uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, niestety 
nie udało się to Zdzisławie Franek-Jawor. (…) Szkoda, bo wiele 
pytań było bardzo ciekawych. Odpowiadali na nie Andrzej Georg, 
Jan Gogółka i Ireneusz Szarzec. (…) Ustrońscy internauci po-
przez łącza zadawali pytania bezpośrednie, czasami graniczące 
z brakiem kultury osobistej (…). Wiele było zabawnych sporów, 
dowcipów. Kandydaci przyjmowali to wszystko z olimpijskim 
spokojem. W sumie z kandydatami przez internet rozmawiało 
około 50 młodych osób.

W sobotę 19 października Adam Makowicz już po raz czwarty 
wystąpił z charytatywnym recitalem fortepianowym przed tłumnie 
zebraną ustrońską publicznością w MDK „Prażakówka”. Sprze-
dano wszystkie 262 bilety po 20 zł, a nawet 17 dodatkowych po 
10 zł. W sumie zebrano więc 5410 zł, z których 2/3, tj. 3607 zł, 
zostanie przekazane ośrodkowi w Nierodzimiu, a 1/3, czyli 1803 
zł, zostanie odłożona na zakup fortepianu.

Fundacja św. Antoniego w Ustroniu nadal stara się pomagać 
potrzebującym. - W tym roku zorganizowaliśmy kolonie w Mur-
zasichlu koło Zakopanego (…) - poinformował prezes Tadeusz 
Browiński. - Wzięło w nich udział 37 dzieci z pielęgniarką i trójką 
wychowawców. Uczestnicy kolonii byli bardzo zadowoleni, chwa-
lili jedzenie, miejsce pobytu i program. Dzieci miały opłacone 
wszelkie bilety do parków i na kolej linową. (…) Żadne dziecko 
nie wyjechało bez prezentu. Znalazł się sponsor, który przewiózł 
dzieci za darmo. (…) We wrześniu Fundacja świadczyła, tak jak 
przez cały rok, pomoc w różnej formie: rozdawano potrzebują-
cym chleb (we wrześniu na sumę 1576 zł); wypłacano zapomogi 
pieniężne (600 zł); udzielono pomocy rzeczowej (odzież, meble)  
o wartości 3140 zł. (…) Ponieważ robi się coraz zimniej, Fundacja 
zwraca się z prośbą (…) o dostarczanie ciepłej odzieży i butów, 
które zostaną przekazane osobom potrzebującym. Wybrała:(ksz)

*    *    *

Poszukujemy 
solidnych serwisantów – 
„złotej rączkI” 

do prostych robót 
przy obsłudze 
nieruchomości.

tel. 669204207 
tel. 338553464 

w godz. 8 -16

ZAJęCiA  FiTNESS
Aerobic – TbC, Pilates

Aula gimnazjum nr 1, Ustroń
29.10.2012, 19.00 do 21.00 

wstęp wolny
e-mail: dzozef27@poczta.onet.pl

tel. 696-601-350

*    *    *
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felieton
kolej

felieton
Tak sobie myślę

To już było…

Przypadające na ten rok jubileusze 45-
lecia, (w tym 20-lecia jako samorządo-
wej) kolei linowej na Czantorię, szeroko 
opisywane w „GU” pobudziły mnie do 
wspomnień. Z koleją linową na Czantorię 
po raz pierwszy zetknąłem się końcem 
września 1966 roku, czyli w czasie kie-
dy kolei jeszcze nie było. Jak to możli-
we zapytacie P.T. Czytelnicy zetknąć się 	
z czymś, czego jeszcze nie było? Ano, 
było to tak. Przez całe cztery lata nauki 	
w LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
Białej podkochiwałem się w koleżance 	
z klasy małej Krysi, blondyneczce o kręco-
nych włosach, noszącej dość silne okulary. 
Moje zaloty nie dawały żadnego rezultatu. 	
O tak popularnym w klasie „chodzeniu” 
nie miałem nawet co marzyć! A muszę tu 
zaznaczyć, że jak się okazało, to w efekcie 
takiego klasowego „chodzenia”, mieliśmy 
kilka małżeństw, tzw. klasowych. Tak, czy 
inaczej, minął czas nauki, zdaliśmy maturę, 
było już po komersie… jak zaczęliśmy się 
sobą interesować. No, cóż, zdarza się, ale 
mieliśmy różne plany na przyszłość, Krysia 
miała pojechać na studia rolnicze do Pozna-
nia, a mnie czekała praca, bo nie zdałem 
na studia prawnicze do Katowic. Czekała 
nas niechybna rozłąka. Postanowiliśmy 
więc odbyć pożegnalną wycieczkę górską 
od Stożka na Czantorię Wielką. Gdy po 
trudach przejścia prawie całej trasy, przed 
zejściem do Polany, zatrzymaliśmy się, aby 
odpocząć na Polanie Stokłosica, i położyć 
się... na rozgrzanej trawie, (ach, jak miało 
być romantycznie); moją uwagę, coraz to 

Przed laty nasz najstarszy syn przeglą-
dał stare roczniki  czasopisma, w którym 
zamieszczałem swoje felietony. Zainte-
resowały go. Chciał wiedzieć o czym też 
jego ojciec pisał przez te wszystkie lata… 
Po tej lekturze przyszedł do mnie nieco 
zadziwiony wnioskami, do których doszedł. 
Powiedział mi: Tato, wiele twoich tekstów 
nie straciło swojej aktualności. Problemy, 	
o których pisałeś, są wciąż aktualne. Moż-
na by więc te teksty znowu opublikować; 
albo jako aktualne felietony albo w formie 
książki…

Przyznam, że wcześniej się nad tym nie 
zastanawiałem. Pisałem zawsze na tematy 
aktualne. Przy okazji wyrażałem swoje 
przekonania, podsuwałem możliwości roz-
wiązania zaistniałych problemów, krytyko-
wałem to, co mi się nie podobało… Nieraz 
narażając się przy tej okazji, a wiele razy 
powodując interwencję cenzury… Pisałem 
jednak tak dalej.  I wciąż znajdowałem nowe, 
aktualne tematy. W zasadzie nie wracałem 
do tego, o czym już kiedyś pisałem… Prze-
cież ja już o tym pisałem… Nie myślałem 
o tym, że moje felietony nie zmieniają rze-

czywistości, a opisane sprawy i problemy 
wciąż czekają na rozwiązania… I mógłbym 
po latach zamieścić przynajmniej niektóre 
z dawnych tekstów i okazałoby się, że 	
w niczym nie straciły swojej aktualności…

Z rady mojego Syna skorzystałem tylko 
w niewielkim stopniu publikując skromny 
wybór moich felietonów pod tytułem: „Za-
przyjaźnić się z mijającym czasem”… Hasło 
zawarte w tytule i zawartych w tej książeczce 
tekstach, nie straciło dotąd swej aktual-
ności… Przynajmniej w moim odczuciu. 
Najwyraźniej doszedłem do wieku, w którym 
przyznaje się rację staremu Mędrcowi , który 
przed tysiącami lat zapisał: „Wszystko ma 
swój czas i każda sprawa pod niebem ma 
swoją  porę… To, co jest, było już dawno, 	
a to, co będzie, też już jest od dawna.”

Z perspektywy minionego czasu za-
uważa się powtarzalność wydarzeń, spraw 	
i problemów. To, co teraz przeżywamy, już 
kiedyś było. Jeśli nie w naszym życiu, to 	
w życiu innych ludzi. Jeśli nie w tej formie, to 	
w innej, ale bardzo podobnej. Zadania, które 
podejmujemy, już kiedyś były wykonywane 
przez innych. Problemy, z którymi się bo-
rykamy, przysparzały też wiele kłopotów 
tym, którzy byli przed nami. Zagadki, które 
rozwiązujemy, już wcześniej zostały roz-
wiązane…

W niczym to jednak nie zmienia prawdy, 
że każde pokolenie po swojemu i na własny 

rachunek odkrywa świat i rozwiązuje życio-
we problemy. I tylko starzy, doświadczeni 
ludzie wiedzą, że to wszystko już było. Nu-
dzą ich prowadzone dyskusje, wygłaszane 
referaty, pisane książki i artykuły, porusza-
jące problemy, którymi sami kiedyś żywo 
się interesowali, dyskutowali zawzięcie 	
o nich i spierali się z innymi przy wyborze 
takiego czy innego rozwiązania… Trochę, 
a czasem nawet bardzo, żałują tego, że nie 
szanuje się dawnych trafionych wyborów 
i rozwiązań ani też nie pyta się o zdanie 
tych, którzy przed laty, tymi problemami 
się zajmowali…

A ja, chociaż znam stwierdzenia sta-
rożytnego Mędrca i zgadzam się z nimi, 
wciąż jestem przekonany, że zawsze jest 
do powiedzenia i napisania coś nowego. 
A nawet jeśli to naprawdę nie jest czymś 
nowym, to jest na tyle ważne, że warto	
i należy o tym przypominać… Dlatego 
wiem, że moje pisanie jest też potwierdze-
niem tej starej prawdy: „ To, co jest, było już 
dawno, a to, co będzie, też już jest dawna.”  
Już ponad czterdzieści lat publikowane są 
moje teksty i mam nadzieję, że w przyszło-
ści też będą. A wiele tematów w nich po-
ruszonych, było aktualnych wiele lat temu, 
są aktualne dzisiaj i będą pewnie aktualne 
także w przyszłości. Wszak nie zmienia się 
natura człowieka i problemy, z którymi musi 
się borykać…                             Jerzy bór

bardziej, zaczęły przyciągać porozkładane 
w trawie, słupy kolei linowej, niewątpliwie 
przygotowane do montażu. Z wszystkiego, 
co teraz najlepiej pamiętam, to były właśnie 
te słupy, takie z kątowników, pomalowane 
czerwoną minią. Tak je zapamiętałem! 

Pod koniec lat 60-tych, wróciłem na trasę 
kolei linowej na Czantorię, aby kopać rów 
pod kabel elektryczny, którym miała być 
doprowadzona elektryczność do mającej się 
rozpocząć budowy schroniska na Polanie 
Stokłosica. Praca była ciężka, ale wyna-
grodzenie za każdy metr wykopanego rowu 
wysokie. Mnie niestety przypadło kopać 	
w najbardziej trudnym kamienistym terenie. 
Ciężko się wtedy napracowałem, aby zaro-
bić na studenckie wakacje. Niestety tzw. 
„otwarcie Edwarda Gierka” na inwestycje 
przemysłowe, budowę fabryki samocho-
dów małolitrażowych w Bielsku- Białej 	
i Tychach, spowodowało, że inne inwestycje 
zatrzymano, m.in. w naszym mieście budo-
wę sanatorium na Zawodziu oraz budowę 
schroniska na Czantorii. Zarówno instalacja 
wodociągowa, jak i tak mozolnie położony 
za miliony złotych kabel, nie używany 	
w ogóle, zniszczone zostały bezpowrotnie. 
Tak, się wtenczas gospodarowało! W czasie 
urlopu dziekańskiego na trzecim roku stu-
diów, kiedy moja śp. Mama, wypowiedziała 
te, jakże słuszne słowa, że „darmozjada 
nie będzie trzymać w domu”, przez dwa 
wakacyjne miesiące pełniłem dyżur GOPR 
na Czantorii, mając na co dzień kontakt z 
koleją linową. Później od 1972 do 2003 
roku, każdej zimy pełniłem, choćby jeden 
dyżur ratowniczy na gónej stacji kolei lino-
wej na Czantorię.

I wreszcie dwadzieścia lat temu, jak 
byłem burmistrzem, zadzwonił do mnie 
przewodniczący GKKFiT z propozycją, 	

z tych „nie do odrzucenia”, czy chcieli-
byśmy przejąć kolej linową na Czantorię. 
Takiej propozycji się nie lekceważy! Na 
posiedzeniu zarządu miasta, podjęlismy 
decyzję o przedłożeniu radzie miasta pro-
jektu stosownej uchwały. Potem długo 
przekonywaliśmy radnych. Pytania z ich 
strony były różne, nawet z tych, czy lina 
wytrzyma, czy się nie zerwie i co wtedy. 
Argumentem za przejęciem kolei, było 	
i to, że dalej koleją linową na Czantorię nie 
powinien zarządzać dyrektor ze Szczyrku. 
Ówczesny kierownik kolei śp. pan Małysz 
słusznie bowiem podejrzewał, że kolej 
linowa na Czantorię utrzymuje wyciąg 
krzesełkowy na Skrzyczne. 

Ostatnie dwudziestolecie kolei pokazuje, 
że decyzja ówczesnych radnych była słusz-
na. Kolej działa do dziś bez zarzutu. Ba,	
w okresie zarządzania nią przez gminę zo-
stała całkowicie przebudowana, właściwie 
jest to nowa, bardzo nowoczesna, kolej 
linowa.

 Moja suczka Lola, podczas wycieczek 
na Czantorię spogląda z ciekawością na 
mijające nas krzesełka. Lola wie, że jazda 
z dużymi psami koleją jest zabroniona. 	
Zresztą, Lola ma lęk przestrzeni. W sobotę 
po wyjściu z Lolą trasą przez Dziurawy 
Kamień, Wygon, (są to poszukiwane nazwy 
miejscowe) i Małą Czantorię na Wielką 
Czantorię, w rejonie szczytu naliczyli-
śmy 36 yorków, 6 jamników i 2 pudelki. 
Żadnego szpica, czy większego psa nie 
spotkaliśmy. Oczywistym dla nas było, że 
większość z tych małych piesków wyjechała 
koleją linową na Czantorię.

Warto więc P.T. Czytelnicy wziąć nasze-
go małego ulubieńca i jeszcze tej pięknej 
polskiej jesienii wyjechać koleją linową na 
Czantorię .                         Andrzej Georg
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(108 pkt.), gimnazjów: 1. G-1 (285 pkt.), 
2. G-2 (135 pkt.).
- Wystartowało tylu uczniów, ilu się zgłosi-
ło, co dobrze rokuje na przyszłość – mówi 
organizator Rajmund Raszyk, nauczyciel 
z SP-6. - Jest taki jeden bieg w roku, bo 	
w rywalizacji międzyszkolnej startują naj-
lepsi. Z wiekiem coraz mniej startujących. 
Widocznie mają ciekawsze zajęcia, ale to 
ogólna tendencja w kraju. Z gimnazjów 
wystartowało 24 chłopców. Miejmy na-
dzieję, że będzie lepiej, a my jako organi-
zatorzy będziemy się o to starać. Biegi nie 
są tak atrakcyjne jak gry zespołowe. 

Zajmujący pierwsze sześć miejsc otrzy-
mywali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Zwycięzców dekorowali: naczelnik Wy-
działu Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki 
UM Danuta Koenig i radny Artur Kluz. 
Wszyscy uczestnicy na mecie dostawali 
czekoladę, mogli się też napić gorącej her-
baty. Bieg zorganizował Szkolny Związek 
Sportowy przy pomocy Urzędu Miasta.

                                   Wojsław Suchta

W sobotę 20 października na stadionie 
Kuźni Ustroń odbył się Bieg Legionów dla 
uczniów ustrońskich szkół. Pogoda wyma-
rzona, gorzej z uczestnictwem uczniów. 
O ile uczniowie z klas młodszych zjawili 
się licznie, to z gimnazjów wystartował co 
dziesiąty uczeń.
- Nie wiem czy się wstydzą, niektórzy 
nie chodzą na lekcje wf – mówi najlepszy 
gimnazjalista Patryk Słowik.
- Fajnie się biegło, lubię takie impre-
zy i powinno być ich więcej – mówi 
zwyciężczyni w najmłodszej kategorii 
Julia Musiał. - Biegam z mamą w soboty 	
i niedziele. Żeby wygrać, musiałam włożyć 	
w to trochę wysiłku, a chciałabym treno-
wać biegi.
- Dużo biegam, a tu była mocna konku-
rencja – mówi najlepszy z klas III i IV 
Mikołaj Cholewiński. – Najbardziej lubię 
średnie dystanse. Takie jak tu. Szkoda, że 
w Ustroniu nie da się trenować biegów.

Wyniki:
szkoły podstawowe:
klasy III-IV: 
dziewczęta: 1. Julia Musiał SP-5, 2. Gre-

ta Busz SP-1, 3. Wiktoria Pszczółka SP-2, 
4. Nadia Rygiel SP-3, 5. Zuzanna Heller 
SP-2, 6. Kinga Górny SP-5, 7. Katarzyna 
Górny SP-5, 8. Wiktoria Husar SP-1, 9. 
Martyna Sztwiertnia SP-3, 10. Nikola 
Wróbel SP-1,

chłopcy: 1. Mikołaj Cholewiński SP-1, 
2. Łukasz Tarasz SP-2, 3. Damian Gluza 
SP-2, 4. Grzegorz Hussar SP-3, 5. Mate-
usz Korcz SP-3, 6. Kacper Kluz SP-6, 7. 
Patryk Szalbot SP-6, 8. Szymon Śliwka 
SP-2, 9. Tomek Puczek SP-2, 10. Dawid 
Franek SP-3,

klasy V-VI:
dziewczęta: 1. Julia Cieślar SP-2, 2. 

Wiktoria Pokorny SP-2, 3. Wiktoria Kor-
dela SP-2, 3. Michalina Kania SP-1, 5. 
Natalia Heczko SP-2, 6. Agnieszka Płonka 
SP-5, 7. Wiktoria Holona SP-1, 8. Andrea 
Cabrera-Blanco SP-6, 9. Nikola Kluz SP-
6, 10. Agata Karolinek SP-1,

chłopcy: 1. Mateusz Worek SP-6, 2. 

Konrad Zając SP-6, 3. Dawid Śliwka SP-
2, 4. Robert Gomola SP-3, 5. Nikodem 
Adamiec SP-2, 6. Nikodem Czyż SP-1, 
7. Sylwester Ryś SP-5, 8. Mateusz Zynek 
SP-5, 9. Łukasz Goryczka SP-2, 10. Oskar 
Kostka SP-3,

gimnazja:
dziewczęta: 1. Agnieszka Bączek G-1, 

2. Wiktoria Trombik G-1, 3. Katarzyna 
Gomola G-1, 4. Paulina Kania G-1, 5. 
Magdalena Śliwka G-2, 6. Sylwia Kędzier-
ska G-1, 7. Ewelina Krężelok G-2, 8. Aneta 
Biłko G-1, 9. Wiktoria Siekierka G-1, 10. 
Wiktoria Kukuczka G-1,

chłopcy: 1. Patryk Słowik G-2, 2. Ka-
mil Bujok G-1, 3. Kacper Kostka G-1, 4. 
Krzysztof Zielecki G-1, 5. Beniamin Wój-
cik G-1, 6. Jan Pawłowski G-1, 7. Marcin 
Oświecimski G-2, 8.Przemek Kuszel G-1, 
9. Joanna Bartosz G-2, 10.Tymoteusz 
Siedloczek G-1.

Klasyfikacja szkół: podstawowych: 1. 
SP-2 (278 pkt.), 2. SP-1 (202 pkt.), 3. SP-
5 (119 pkt.), 4. SP-3 (133 pkt.), 5. SP-6 

Startują dziewczęta z klas V i VI.                                                                                                                                                         Fot. W. Suchta

Mało  gIMNazjalIStóW

julii Musiał gratuluje a. kluz.                                                                              Fot. W. Suchta


