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Piłkarze ręczni z Gimnazjum nr 1 odnoszą kolejne zwycięstwa.                                                                                                     Fot. W. Suchta   
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ekonomiA 
dlA dzieci

SelektyWnA zbiórkA
29 listopada odbyła się 24. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 

przewodniczący RM Stanisław Malina.
INWESTYCJE  20�2

Radnym przedstawiono informacje o realizacji zadań inwe-
stycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2012 r. 
Poniżej najważniejsze inwestycje i remonty.

Drogi gminne:
budowa parkingu na ul. Słonecznej - 300.023 zł,
budowa mostu na Młynówce na ul. Słonecznej - 271.269 zł,
budowa mostu na potoku Lipowskim - 817.705 zł, realizacja do 
czerwca 2013 r.,
remonty nawierzchni ulic: Radosnej, Polnej, Drozdów - 313.420 zł,
remont ul. Harbutowickiej - 79.133 zł,
remont ul. Gałczyńskiego - 31.060 zł,
remont bocznej od ul. Skłodowskiej - 49.482 zł, 
remont dróg bocznych od ul. Tartacznej - 114.122 zł,
remont ul. Akacjowej - 116.450 zł,

(cd. na str. 4)

Świąteczny, numer Gazety Ustrońskiej z bożonarodzenio-
wym magazynem ukaże się w czwartek 20 grudnia 2012 roku. 
Kolejnym, będzie pierwszy noworoczny, który pojawi się  
w punktach sprzedaży 3 stycznia 2013 roku.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania na naszych łamach 
życzeń dla swoich klientów i mieszkańców miasta. Materiały 
reklamowe przyjmujemy do 10 grudnia 2012 roku.   Redakcja

GAzetA nA śWiętA

SPAdł śnieG
Odśnieżaniem obszaru całego miasta: ulic, chodników i dróg 

do budynków ADM zajmuje się firma Roboty Ziemne i Drogo-
we Transport Jerzego Górnioka z siedzibą w Ustroniu, przy ul. 
Szerokiej 45a, tel. 33 854-72-26, 602-671-396. Do nadzorowa-
nia akcji zimowej w Urzędzie Miasta powołano Miejski Zespół 
Koordynacyjny.
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Skończyła się dobra passa siat-
karek Dębowianki występują-
cych w III lidze śląskiej. Po 
ośmiu wygranych meczach 
przyszły dwie porażki. To 
kosztowało drużynę z Dębow-
ca utratę pozycji wiceliderek. 
Do dalszej fazy awansują dwie 
czołowe ekipy.

W Śląskim Oddziale Straży 
Granicznej ubyło funkcjona-
riuszy. W rejonie granicy pol-
sko-czeskiej działa ich kilku-

dziesięciu w lotnych patrolach. 
W planach jest jednak likwi-
dacja placówki w Cieszynie. 
Funkcjonariuszy czeka prze-
prowadzka do... Bielska-Bia-
łej. Tak to sobie ktoś wymyślił 
w Warszawie.

W czeskich kopalniach pra-
cuje kilka tysięcy górników  
z Polski. Mieszkają w hote-
lach robotniczych na terenie 
Karwiny.
    
Medal im. Juliana Ochorowicza 
przyznawany jest przez Towa-
rzystwo Miłośników Wisły lu-
dziom szczególnie zasłużonym 
dla rozwoju „perły Beskidów”. 
Wyróżnienie numer 1 otrzymał 

zmarły przed jedenastu laty 
profesor Stanisław Hadyna. 

Prawie 120 osób: dzieci, mło-
dzież i dorosłych z różnych stron 
kraju, zgromadził marsz nordic 
walking zorganizowany 1 grud-
nia w Wiśle. Trasa prowadziła  
z centrum miasta do Czarnego 
lub Malinki (do wyboru). Uczest-
ników imprezy wyróżniały czer-
wone czapki mikołajkowe. 

Rzeczki Bobrówka i Puńcówka 
oraz kilkanaście potoków pły-
nie w gminie Goleszów. Radoń 
ma 2,5 km długości, Lesznian-
ka - 3,5 km, Kisielówka - 2,2 
km, a Zimne Wody i Równia 
– po 2 km.

W minionym tygodniu na 
sesji Rady Miejskiej podpi-
sane zostało porozumienie 
o współpracy i kontaktach 
partnerskich pomiędzy Cie-
szynem i francuskim mia-
stem Cambrai. Jest ono znane  
z wielu zabytków, ogrodów 
i podziemnych tuneli. Liczy, 
podobnie jak nadolziański 
gród, około 35 tys. miesz-
kańców.
 
Cieszyn szuka dzierżawcy, któ-
ry podejmie się prowadzenia 
kompleksu składającego się  
z kempingu i stawu kajakowe-
go w Lasku Miejskim. Dotych-
czasowy najemca zrezygno-
wał.                                  (nik) 
 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

WyjAśnienie
WicemArSzAłkA

*    *    *
*    *    *

czy wyjaśnienia przekonają pracowników?             Fot. m. niemiec

                                                 Katowice, 28 listopada 2012 r.

Pan                               
Stanisław Malina 
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Szanowny Panie Przewodniczący
W nawiązaniu do uchwały nr XXV/286/2012 Rady Miasta 

Ustroń z dnia 25 października 2012 r. w sprawie planów połącze-
nia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich oraz Śląskiego Szpitala Reumato-
logiczno-Rehabilitacyjnym im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu 
uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Wskazane wyżej placówki medyczne są jednostkami o stra-
tegicznym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa, relatywnie dobrze wyposażonymi  
i zatrudniającymi wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną 
kadrę medyczną. Głównym założeniem planowanego połączenia 
jest wyłonienie wysokospecjalistycznego Szpitala prowadzącego 
pacjentów od wczesnej diagnostyki poprzez leczenie zabiegowe 
oraz wyspecjalizowaną rehabilitację aż po przywrócenie zdrowia 
lub remisje choroby. Nowy skonsolidowany podmiot leczniczy 
o dużej skali działalności będzie wiodącym ośrodkiem w wo-
jewództwie śląskim w zakresie ortopedii, traumatologii oraz 
reumatologii.

Zarząd Województwa Śląskiego na bieżąco analizuje sytu-
ację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest podmiotem 
tworzącym. Projekt konsolidacji w/w Szpitali nie zakłada uzdro-
wienia sytuacji finansowej jednej z jednostek kosztem drugiej. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż połączenie Szpitali nie będzie się 
wiązało z redukcją zatrudnionej aktualnie w obu jednostkach 
kadry ani likwidacją istniejących komórek organizacyjnych. 
Jednocześnie informuję, że wykreślenie jednego z łączonych 
zakładów z rejestru podmiotów leczniczych w przypadku ich 
konsolidacji oznacza tylko i wyłącznie wymaganą przepisami 
czynność prawną, a nie faktyczną likwidację istniejących komórek 
organizacyjnych, oddziałów szpitalnych lub poradni.

Odnosząc się do zawartych w apelu możliwych negatywnych 
skutków połączenia szpitali informuję, że w ocenie Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego konsolidacja zakładów nie stanowi zagrożenia 
dla dalszego prawidłowego funkcjonowania placówki w Ustroniu. 
Podzielam przedstawione w piśmie argumenty przemawiające za 
uznaniem Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjne-
go w Ustroniu za jednostkę o wysokiej pozycji na rynku usług 
medycznych cieszącą się uznaniem pacjentów.

Nadmieniam, iż Wojewódzki Szpital Chirurgii im. dr Janu-
sza Daaba w Piekarach Śląskich także jest jednostką, której 
działalność oceniana jest na najwyższym poziomie. Świadczą  
o tym chociażby czołowe miejsca jakie Szpital zajmuje w wielu 
rankingach, w tym w kategorii najlepszy szpital ortopedyczny 
i monospecjalistyczny. Piekarska Urazówka jest również trzy-
krotnym zdobywcą tytułu „Najlepszy Szpital w Województwie 
Śląskim” w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez 
dziennik Rzeczpospolita.

Zakładane cele połączenia Szpitali oraz przebieg tego procesu 
jest na bieżąco konsultowany z załogą oraz związkami zawodo-
wymi reprezentatywnymi dla obu Zakładów.

Biorąc powyższe pod uwagę nie zgadzam się ze stwierdzeniem, 
że konsolidacja Zakładów zachwieje kondycją dobrze funkcjo-
nujących placówek medycznych, wręcz przeciwnie, komasując 
walory klimatyczne Ustronia z dotychczasowym dorobkiem obu 
Szpitali, planowane działanie winno doprowadzić do powstania 
jednostki, której zakres udzielanych świadczeń będzie wysoce 
konkurencyjny wobec innych tego typu placówek. Powstała 
jednostka mogłaby również pełnić rolę wiodącego ośrodka szko-
leniowego nowych kadr w dziedzinie reumatologii i rehabilitacji. 
Celem konsolidacji placówek jest utrzymanie, a  w przyszłości 
rozszerzenie dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. W związku z powyższym po wygaśnięciu obecnie 
obowiązujących umów, powstały w wyniku połączenia zakład, 
wystąpi do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakt obejmu-
jący wszystkie dotychczas realizowane świadczenia. 

                Z poważaniem 
                                           Wicemarszałek 
                                              Mariusz Kleszczewski

*    *    *
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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

26 XI 2012 r.
Interweniowano w sprawie nie-
szczelnej kanalizacji sanitarnej 
na ul. Wiklinowej. Na miejsce 
wezwano pogotowie wodno-sani-
tarne i awaria została usunięta.
27 XI 2012 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny przy ul. sanatoryjnej. 

 

Irena Kiecoń  lat 85 ul. Wodna 
CI, KtóRZy od naS odeSZLI:

Na miejsce przyjechali pracowni-
cy pogotowia sanitarnego i zwie-
rze zostało zabrane do utylizacji.
28 XI 2012 r.
Wzmożone kontrole wokół placó-
wek oświatowych i przystanków 
autobusowych. Sprawdzano, czy 
młodzież odpowiednio się za-
chowuje. 
30 XI 2012 r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
w centrum. W jednym przypadku 
nakazano zaprowadzenie porządku 
wokół placówki handlowej. (mn) 

*    *    *
KonCeRt dLa dZIeCI 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można In-
aczej” serdecznie zaprasza na koncert charytatywny zespołu  
„U Studni”, którego artyści dawniej współtworzyli „Stare Dobre 
Małżeństwo”. Koncert odbędzie się 16 grudnia w MDK Pra-
żakówka w Ustroniu o godz. 19.30. Cegiełki uprawniające do 
wejścia można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia, Rynek 4 
(budynek biblioteki) za 25 zł. Dochód z koncertu przeznaczony 
będzie na cele Stowarzyszenia, które pomaga dzieciom i rodzinom 
w trudnych sytuacjach życiowych.

MIKołaj na RynKU 
Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się 9 grudnia na 

rynku (od godz. 12.00 program artystyczny, ok. 13.00 przybycie 
Mikołaja).

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

najLePSZe  żyCZenIa  dLa  jUbILatów: 
Roland bethke   lat 80  ul. Drozdów
Cecylia Cieślar zd. Zamisz lat 80  ul. Źródlana
ewa Cieślar zd. Fizek  lat 80  ul. Orłowa
ewa Haręża zd. Czyż  lat 85  ul. Manhatan
józef Heczko   lat 80  ul. Reja
julia Kamieniorz zd. Gluza lat 80  ul. Bażantów
ewa nogawczyk zd. Puczek lat 80  ul. Pasieczna
Cecylia Pilch zd. Latusek lat 80  ul. Sosnowa
aurelia Pyć zd. Lewandowska lat 90  ul. Chabrów
emilia Schab zd. Ciż  lat 93  ul. Wybickiego
Małgorzata Szpin zd. Zajic lat 80  ul. Akacjowa
Zuzanna Śliwka zd. Śliwka lat 90  ul. Manhatan
jan tomiczek   lat 85  ul. Wesoła

nabóR do PRZedSZKoLa MUZyCZneGo 
Ognisko Muzyczne Towarzystwa Kształcenia Artystycznego 

przy MDK „Prażakówka” w Ustroniu prowadzi nadal nabór 
do przedszkola muzycznego dla dzieci 3-letnich oraz starszych 
(zajęcia muzyczno-ruchowe). Lekcje odbywają się w piątki  
o godz. 16.00, a czesne wynosi 50 zł miesięcznie. Zapisy przyj-
muje nauczyciel Ogniska - Justyna Malarz (nr tel. komórkowego 
- 664 934 296).

ZebRanIe  w  LIPowCU 
Radni Lipowca serdecznie zapraszają mieszkanców do Straż-

nicy OSP w Lipowcu 7 grudnia (piątek) o godz. 17 na zebranie. 
Celem zebrania jest omówienie potrzeb inwestycyjnych na terenie 
Lipowca na rok 2013 oraz innych ważnych dla mieszkańców 
spraw.

CHEMIA NIEMIECKA

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

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.
Płyn do naczyń: Akuta
Żele do prania: Persie, Ariel, Dix.
Skarpetki thermo damskie i męskie.        ZaPrasZam

SPotKanIe Z FotoGRaFIKIeM PRZyRody 
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na 

ilustrowane spotkanie z fotografikiem przyrody  Łukaszem Łuka-
sikiem nt.: „Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego”, które 
odbędzie się 12 grudnia (środa) o godz. 16.00

 

*    *    *

Sypie od niedzieli.                                                         Fot. W. Suchta
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remont ul. Baranowej  - 34. 985 zł,
remont kładki na Wiśle w Polanie - 67.000 zł.

drogi powiatowe:
remont ul. Jelenica - 670.000 zł,
budowa odwodnienia na ul. Cieszyńskiej 
- 49.153 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa:
budowa kanalizacji sanitarnej przy uli-
cach: Kamieniec - 515.757 zł, Długiej 
- 435.868 zł, Folwarcznej – 518.295 zł, 
Leśnej - 857.414 zł,
budowa wodociągów przy ulicach: Długiej 
- 229.640 zł, Folwarcznej - 147.797 zł,
zakupy dla oczyszczalni ścieków - 181.632 
zł.

oświetlenie ulic:
Wykonanie oświetlenia ulic: Długiej – 
54.747 zł, Szerokiej i Zabytkowej - 55.892 
zł, bocznej od ul. Partyzantów - 31.220 
zł, Belwederskiej - 13.200 zł, Akacjowej 
- 24.953 zł.

obiekty oświatowe:
modernizacja przedszkoli: na ul. Party-
zantów – 82.519 zł, na ul. Strażackiej 
- 79.948 zł, 
termomodernizacja i remont przedszkola 
w Hermkanicach - 425.808 zł,
wykonanie windy dla niepełnosprawnych 
w Gimnazjum nr 1 - 148.918 zł,
budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 - 641.380 zł.

ZMIany  w  bUdżeCIe
Radni podjęli uchwałę o zmianach  

w tegorocznym budżecie miasta. Dochody 
zwiększą się o 400.000 zł z tytułu:
dochodów większych niż pierwotnie pla-
nowano m.in. z dzierżaw, najmu, odsetek, 
mandatów straży miejskiej, podatków 
lokalnych, opłaty targowej - 241.300 zł,
zwiększonych wpływów za wydane zezwo-
lenie na sprzedaż alkoholu - 158.000 zł,
wpływów z opłat za wyżywienie w sto-
łówce SP-6 - 700 zł.

Plan wydatków zwiększono o 400.000 zł 
z przeznaczeniem na:
wzrost podatku od nieruchomości płaco-
nego przez miasto po nabyciu nowych 
nieruchomości - 1.000 zł,
ubezpieczenia społeczne w szkołach - 
188.000 zł,
zakup żywności do stołówki w SP-6 - 700 zł,
uzupełnienie środków ZFŚS w Przedszkolu 
nr 2 - 300 zł,
wydatki związane z profilaktyką antyalko-
holową - 158.000 zł,
stypendia socjalne dla uczniów - 2.000 zł,
wniesienie wkładu pieniężnego do Przed-
siębiorstwa Komunalnego na podniesienie 
kapitału spółki – 50.000 zł.

odPady  KoMUnaLne
Podjęto uchwały związane ze zmianami 

w ustawie o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach, a dotyczącymi gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ustawa nakłada 
na gminę obowiązek podjęcia uchwały 
określającej częstotliwości odbioru od-
padów komunalnych, ich ilości, sposobu 
świadczenia usługi, prowadzenia segre-
gacji. Uchwał w sprawie szczegółowego 
sposobu i świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uisz-
czona opłatę. Przed podjęciem uchwały 
przeprowadzono internetowe konsultacje 
społeczne od 12 do 19 listopada 1012 r.  
W trakcie konsultacji nie zostały wnie-
sione żadne uwagi bądź opinie. Elżbieta 
Sikora stwierdził, że takie konsultacje są 
niepełne, gdyż nie wszyscy mieszkańcy 
mają dostęp do internetu. S. Malina od-
powiadał, że ustawa dopuszcza taki tryb 
konsultacji. Przypomniał też konsultacje  
w sprawie statutów osiedli, gdy to w pierw-
szym terminie przybyło kilkanaście osób,  
a w następnych tylko radni i urzędnicy. 

Kolejna uchwała dotyczyła stawek za 
odbiór odpadów komunalnych. Jako me-
todę ustalenia opłaty przyjęto, że będzie 
tzw. opłata od osoby. Wysokość opłaty 
ustalono na 15 zł od osoby miesięcznie, 
ale w przypadku prowadzenia segregacji ta 
opłata zmniejsza się do 10 zł miesięcznie 
od osoby.

Uchwalono też terminy i częstotliwość 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Miesięczna opłata 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wnoszona będzie przez właścicieli 
nieruchomości z góry bez wezwania,  
w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe w terminach: I kwartał 
do 15 lutego, II kwartał do 15 maja, III 
kwartał do 15 sierpnia, IV kwartał do 15 
listopada. 

Kolejna uchwała dotyczyła wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie Ustronia. 

Podjęto również uchwałę w sprawie 
wyboru sposobu i formy prowadze-
nia gospodarki komunalnej w zakre-
sie utworzenia i prowadzenia punktu 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych. W naszym mieście punkt 
selektywnego zbierania odpadów prowa-
dzony będzie jako gminna spółka prawa 
handlowego.

Inne  UCHwały
Podczas sesji podjęto m.in. uchwały:
- W sprawie opłaty za 1 m3 odprowadza-

nych ścieków w wysokości 5 zł 22 gr. 
- O przystąpieniu Przedszkola nr 7 do 

programu edukacyjnego „Po nitce do kłęb-
ka” w ramach Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki”. 

- O wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. Jak informował  
S. Malina stawki pozostają na poziomie 
roku obecnego.

- W sprawie opłat za przedszkola pro-
wadzone przez miasto. Bezpłatna jest 
opieka nad dzieckiem w wymiarze 5 
godzin dziennie. Za każda rozpoczętą 
dodatkową godzinę opłata wynosi 2,50 zł. 
Dla dzieci z Ustronia ta opłata to 2 zł, dla 
dzieci rodziców korzystających z zasiłku 
rodzinnego 1,5 zł, dla dziecka niepełno-
sprawnego 1,5 zł.

- W sprawie usytuowania na terenie mia-
sta miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Miejsca te muszą znajdo-
wać się w odległości nie mniejszej niż 50 
m od placówek oświatowych, kościołów 
oraz cmentarzy. Owe 50 m to najkrótsza 
droga dojścia.

- W sprawie Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Przeciwdziałania Narkomanii  
i Przemocy w Rodzinie w 2013 r.

- W sprawie „Założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla gminy Ustroń”. 
Uchwalenie takich założeń wynika z usta-
wy o prawie energetycznym i zobowiązuje 
do tego burmistrza. Projekt otrzymał pozy-
tywną opinię samorządu wojewódzkiego, 
został wyłożony do publicznego wglądu, 
jednak nie wpłynęły żadne wnioski.

                                   wojsław Suchtabudowa mostu na ul. Słonecznej.                                                                      Fot. W. Suchta

(dok. ze str. 1)
SelektyWnA  zbiórkA
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Zdaniem 
Burmistrza

o kajetanie kajetanowiczu mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *
Kończący się rok jest też pewną granicą 

w życiu sportowym. Ustaje rywaliza-
cja w dyscyplinach letnich, zaczyna się  
w zimowych. Wszyscy czekamy na wy-
stępy naszych skoczków czy czołowej 
biegaczki narciarskiej. 

Z perspektywy Ustronia, szukając naj-
większych sukcesów, na pewno musimy 
powiedzieć o wspaniałym ustrońskim 
kierowcy rajdowym Kajetanie Kajetano-
wiczu. Sezon 2012 roku może on na pewno 
uznać za bardzo udany. Do kolejnego 
triumfu w Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Polski dołożył zwycięstwo 
na Karowej w Warszawskiej Barbórce. 
Mamy mistrza z Ustronia, który zawsze 
bardzo mocno utożsamia się z naszym 
miastem. Jeśli ktoś śledzi losy jego kariery, 
to zauważa, że często w jego wypowie-
dziach powtarza się słowo Ustroń.

Bardzo cenną cechą naszego mistrza 
jest to, że przy całym splendorze nie za-
pomina o działaniach na rzecz swojego 
środowiska. Wspiera różnego rodzaju 
akcje lokalne, uczestniczy w promocji 
naszego miasta, aktywnie działa na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na drogach, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Mamy na 
to wiele przykładów, jak choćby udział w 
ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, który był rozegrany 
tego lata w Ustroniu. Specjalnie na tę oka-
zję sprowadził do Ustronia swój rajdowy 
samochód, towarzyszył uczestnikom tur-
nieju w ich zmaganiach. Było spotkanie 
w „Prażakówce” z ustrońską młodzieżą, 
gdzie opowiadał, przestrzegał, uczył jak 
zachowywać się na drodze, ale też jak 
radzić sobie w skomplikowanych realiach 
współczesnego świata.

Kilkakrotnie Kajetan Kajetanowicz 
wspierał promocyjne przedsięwzięcia 
naszego miasta. Chętnie godzi się na 
uczestnictwo w reklamujących Ustroń 
programach telewizyjnych. Jak już wspo-
mniałem, nie zapomina o społeczności,  
z której się wywodzi. Z własnej inicjatywy 
spotkał się z dziećmi z ośrodka dla niepeł-
nosprawnych w Nierodzimiu, był też ze 
swym samochodem rajdowym uczestni-
kiem Ustrońskich Dożynek.

Wszystko to przyczynia się do obrazu 
bezpiecznego, atrakcyjnego miasta, two-
rzy przyjazny klimat dla różnego rodzaju 
akcji. Postać mistrza jest dla nas świetnym 
elementem promocyjnym. Cieszymy się, 
że podobnie jak Wisła możemy mieć 
swojego idola sportowego, który promuje 
i wspiera swoje miasto i nigdy nie zapo-
mina o swoich korzeniach, o tym, że tu 
rozpoczynał karierę, stawiał swe pierwsze 
kroki. Tu zawsze chętnie wraca, z czego 
jesteśmy bardzo zadowoleni i równocze-
śnie dumni.                    Notował: (ws) 

czołoWo Pod Prąd	
W środę 28 listopada do niecodzien-

nego zdarzenia doszło na skrzyżowa-
niu ulicy Katowickiej z Cieszyńską. Po 
zmroku, ale przy działającej sygnalizacji 
świetlnej, zderzyły się dwa samochody. 
Doprowadził do tego 62-letni mieszka-
niec Goleszowa, kierujący oplem corsą, 
gdy zaczął jechać w stronę Skoczowa pod 
prąd. Przyczyny takiego postępowania 
początkowo nie były znane, a badanie 
wykazało, że kierowca był trzeźwy. Rafał 

do kolizji przyjechali strażacy.                                                                              Fot. W. Herda

Domagała, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie, powie-
dział nam po kilku dniach, że mężczyzna 
zasłabł. Poszkodowaną jest 23-letnia 
mieszkanka Wisły, która prowadziła 
volkswagena golfa. Mimo czołowego 
zderzenia nikomu nic się nie stało. Na 
miejscu były karetki pogotowia ratun-
kowego, na jakiś czas wstrzymano ruch, 
strażacy neutralizowali płyny z samocho-
dów.                                                (mn)
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Jej życie, choć na pozór zdawałoby się 
nie mogło być lepsze, nie zawsze usłane 
było różami. U kresu życia niepozba-
wionego kilkuletnich dolegliwości, które  
z dnia na dzień stawały się coraz bardziej 
uciążliwe. Jej ziemska egzystencja dobie-
gła końca 7 listopada 2012 r. w Klinice 
Kardiologicznej, w Katowicach Ochoj-
cu. Przeżyła prawie 86 lat.

 Śp. Elżbieta Śliwka, z domu Gu-
nia, urodziła się 5 grudnia 1926 r.  
w Brennej jako córka Pawła i Anny  
z domu Mendrek. W 1957 r. wstąpiła 
w związek małżeński z Józefem Śliw-
ką, z którym przeżyła 55 lat. Z tego 
związku przyszła na świat jedyna córka 
Urszula.

Najważniejsze miejsce w życio-
wej wędrówce zmarłej zajmował Pan 
Bóg. Służba dla Niego przejawiała 
się w chrześcijańskiej pracy misyjnej 
na rzecz ludzi z różnych środowisk. 
W ruch ewangelizacyjno-misyjny  
w Miechowicach i Dzięgielowie zaan-
gażowała się dzięki poznanej diakoni-
sie, siostrze Jadwidze. To ona właśnie 
stanęła na jej drodze, określając którę-
dy pójdzie. Swoją misję wypełniała na 
szkółkach niedzielnych i biblijnych spo-
tkaniach kobiet, gdzie dzieliła się  na-
bytymi z biegiem lat doświadczeniami,  
z których wynikało, iż wyroki Boga 
bywają nieodgadnione i nikt nie kieruje 
swoim krokiem, gdyż to ustanowione 
jest z góry. Jedno, najważniejsze dawa-
ło poczucie bezpieczeństwa – pewność, 
że Święty Bóg prowadzi swoje dzieci. Ten, 
któremu zawierzyło się w życiu, daje moż-
liwość wspinania się na szczyt i strzeże 
podczas zagrożeń. 

Aby dotrzeć w sposób jak najbardziej fa-
chowy do osób w różnym wieku i poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie interesujących 
ją tematów, ukończyła Szkołę Biblijną  
w Niemczech. Przemierzała wiele kilo-
metrów, pukała do drzwi różnych domów 
opieki, inicjując spotkania ukazujące praw-

WSPomnienie  o  UStroŃSkiej  miSjonArce

dę biblijną. Starała się przekazać swoje 
przesłanie nie tylko napotkanym na swej 
drodze ludziom, ale i ukochanej córce. To 
ona trzymała dłoń odchodzącej mamy do 
ostatniego tchnienia w sali kliniki wypeł-
nionej niezwykłą atmosferą. Więź łącząca 
te dwie osobowości była wyjątkowa.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 
10 października br. w kościele ewange-
licko-augsburskim ap. Jakuba Starszego,  
a prowadzili ją ks. dr Adrian Korczago wraz  
z proboszczem ks. radcą Piotrem Wow-
rym. Myślą przewodnią kazania żałobne-
go, wygłoszonego przez  ks. Korczago, 
były słowa Psalmu 118: Prawica Pana 
odnosi zwycięstwo.  W swoim wystąpieniu 
poruszył on m.in. następujące kwestie: 
-W kontekście historii świata pewna dro-

ga kogoś bardzo cennego, przemierzana 
w różnych kierunkach, dobiega końca. 
Uzmysławiamy sobie, że życie to sta-
łe poszukiwanie. Wyruszając w drogę, 
idziemy w określonym kierunku. Brak 
nam czasu, aby zastanowić się nad drogą 
uzależnioną od indywidualnego podejścia 

do życia. Nawiązujemy kontakty, aby 
umieć znaleźć przyjacielską dłoń. 
Dziś nasze drogi się skrzyżowały. 
Skrzyżowały się w domu rodzinnym, 
po odejściu matki – skrzyżowały się  
z córką. Życie jest pielgrzymowa-
niem, tchnie tajemniczością. Za-
mknięta droga została otwarta, od-
kryta, gdyż Boża prawica odniosła 
zwycięstwo. Prowadzi do konkret-
nego celu, a tam zbawieni dostąpią 
radości, uskrzydlenia. Ponad sześć 
lat temu zmarła miała wejść na ścież-
kę, z której się nie wraca. Dotychczas 
bywała zawsze ochroniona, lecz nie-
stety nadszedł moment pożegnania  
i wiecznego rozstania. My otrzyma-
liśmy już tylko ofertę na dalsze życie 
bez niej.

Moim szczęściem jest być blisko 
Boga – niech te wymowne słowa 
pozostaną testamentem ustrońskiej 
Misjonarki.

Elżbieta Śliwka, w obecności naj-
bliższych, księży i sióstr diakonis, 
przyjaciół, znajomych, sąsiadów 
oraz przedstawicieli delegacji Kli-
matycznej Szkoły Podstawowej nr 2, 
spoczęła na miejscowym cmentarzu 

ewangelickim. Liczni uczestnicy uroczy-
stości oddali hołd jej pamięci, a Magda 
Zborek – członkini nie istniejącego już 
zespołu wokalnego „Sunrise”, prowa-
dzonego wówczas przez córkę Urszulę, 
zadedykowała bohaterce wspomnienia 
oraz wszystkim zgromadzonym pieśń 
pt. Cudowna Boża łaska  (Lecz łaska po-
dźwignęła mnie/I naprzód wiedzie wciąż/
Przez ciemne i burzliwe dnie/Tam gdzie 
ojcowski dom).                  elżbieta Sikora 

Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. 
Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją.              Psalm 73. 28

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek 
gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest 
równoznaczne z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 r. 
systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

Wiąże się to z zarządzaniem przez gminę całym systemem, na 
który składa się odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i uniesz-
kodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
obsługa administracyjna tego systemu.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu wszystkich nierucho-
mości w danej gminie będzie realizowała firma wyłoniona przez 
gminę w drodze przetargu. Nie będzie możliwości indywidual-

nego wyboru przedsiębiorcy i zawarcia z nim umowy na wywóz 
odpadów komunalnych. 

Ważne jest aby wszyscy właściciele nieruchomości (osoby 
fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej):

1. do dnia 1 lipca 2013 r. rozwiązały dotychczas obowiązujące 
umowy na wywóz odpadów komunalnych – ponieważ należy to 
do zadań właścicieli nieruchomości,

2. w przypadku zawierania umów czasowych w roku 2013 
uwzględnili odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. przez 
gminę w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Odpady z poza grupy odpadów komunalnych (wytwarzane np. 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej) będą oddawa-
ne przez właścicieli nieruchomości jak do tej pory – przedsiębior-
com mającym stosowne zezwolenia. 

noWe zASAdy GoSPodAroWAniA odPAdAmi komUnAlnymi 
– UmoWy nA WyWóz odPAdóW komUnAlnycH
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zabudowania w rejonie Ustronia dobki i tokarni - widok z lat 70. 
Grafika z książki „dawny Ustroń w grafice bogusława Heczki”. 

W Muzeum Ustrońskim zachowały się kroniki z aktywnej 
działalności ustrońskiego koła Polskiego Związku Filatelistów. 
Prezentujemy jedno ze zdjęć wykonane w 1985 r. na spotkaniu 
członków koła z pracownikami poczty. Siedzą od lewej: Stefania 
Cholewa, Zuzanna Kubica, Zofia Kargol, Maria Suchy, Anna 
Maciuszek, Dominik Zarzycki, stoją: Helena Seman, Jan Żarłok, 
Władysław Michalik, Paweł Cieślar, Stanisław Głowacki, Janina 
Sztwiertnia, Stanisław Tomiczek, Leon Seman. 

konkUrS nA oryGinAlną 
kobietę śląSkA cieSzyŃSkieGo

Ogłaszany został konkurs na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyń-
skiego 2012, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Istebnej i który będzie trwał od grudnia 2012 do marca 2013 r. 
Komisarzem konkursu jest Lucyna Ligocka-Kohut.

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze Ślą-
ska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku, 
wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być każda 
kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, 

która jest na swój sposób interesująca i wyjątkowa: elegancka, 
schludna, może artystyczna, lubiąca się ciekawie ubierać, sym-
patyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomocna 
itp., czyli oryginalna.

Zgłoszenia kandydatek można dokonywać za pośrednictwem 
specjalnych formularzy zgłoszeniowych w terminie od 1 grudnia 
2012 do 30 stycznia 2013. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą 
elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl, a w wersji pa-
pierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście 
do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury  
w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota Piątka 
Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2012. O nominacji do 
Złotej Piątki będzie decydowała ilość zgłoszeń złożonych na daną 
Panią przez różne osoby, stworzenie ich profilu w celu przybliżenia 
ich sylwetek i wybór Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2012. Wyboru Złotej Piątki i spośród nich Kobiety Oryginalnej 
Śląska Cieszyńskiego 2012 dokona kapituła, w której skład 
wchodzić będą przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji 
społecznych i samorządów, sponsorów oraz regionalne autoryte-
ty. W terminie od 1 do 24 lutego 2013 odbędzie się głosowanie 
internautów na portalu ox.pl 

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2012 otrzyma statuetkę wykonaną przez Justynę Łodzińską. Bę-
dzie to miało miejsce na finałowej gali 10 marca 2013 r. podczas 
jubileuszowego V Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z okazji Dnia 
Kobiet w Istebnej, w kompleksie „Zagroń” o godz. 18.00.

Zastanów się, która kobieta, koleżanka zwraca Twoją uwagę, 
i wyślij jej zgłoszenie. Może to zrobić każdy z nas. Organizato-
rzy zwracają uwagę, iż zamierzeniem konkursu jest wyłonienie 
ciekawych Pań z naszego otoczenia. Dlatego nie czekaj, tylko 
wypełnij i prześlij formularz.

Szczegóły na stronach: www.mdk.ustron.pl www.istebna.eu; 
www.ox.pl  lub pod nr tel. 33 855 62 08.
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tańce regionalne w wykonaniu uczniów SP-5.                                                Fot. m. niemiec

GoSPodynie W Szkole
Tym razem w świetlicy szkoły podsta-

wowej nr 5 spotkały się członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Lipowcu, żeby 
podsumować kolejny rok działalności. Nie 
żeby się pokłóciły ze strażakami, na dowód 
prezes jednostki Tadeusz Krysta był obec-
ny na zebraniu, po prostu zostały zapro-
szone przez uczniów. Młodzież porządnie 
zadbała o oprawę artystyczną. Najpierw 
pokazano bardzo ładne, samodzielnie 
wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, 
które panie mogły zakupić w atrakcyjnych 
cenach. Później był występ – regionalne 
piosenki i tańce ludowe. Najciekawsze 
było to, że młodzi lipowczanie podjęli 
się nauczenia tradycyjnej piosenki „Ro-
dzinna wioska”, do której słowa i muzykę  
w latach 60. napisał Wiktor Szotek. Utwór 
został zapomniany, ale postanowiono go 
wskrzesić podczas niedawnych obchodów 
jubileuszowych szkoły. Trzeba było zebrać 
różne wersje melodii i słów, nagrywać, 
weryfikować, stworzyć zapis nutowy. Ale 
udało się, pieśń odżyła i, jak można było 
zaobserwować, podoba się i starszym,  
i młodszym. 

Członkinie koła pilnie się uczyły  
z pomocą dzieci i akompaniującej im 
Michaliny Tschuk, ale i tak stwierdziły, że 
najlepiej będzie im się śpiewać pod koniec 
zebrania. A prowadziła je przewodnicząca 
Koła Olga Kisiała i powitała naczelnik 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Monikę 
Maksymczuk. Po wrażeniach artystycz-
nych przyszedł czas na kulinarne. Podano 
barszcz biały z jajkiem i szynką, szaszłyki 
z ryżem i warzywami, sałatkę owocową, 
kołacze. Przewodnicząca KGW przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności za rok 
2012 i było ono bardzo bogate. Zawierało 
informacje o inicjatywach podejmowanych 
każdego roku, które stały się nieodłącznym 
elementem tradycji dzielnicy. Należy do 
nich m.in. wigilijna dla seniorów, na którą 
zapraszani są wszyscy mieszkańcy po 75 
roku życia i pary małżeńskie z 50-letnim 
stażem. Ile znaczą te spotkania dla star-
szych osób, można się przekonać siedząc 
z nimi za stołem i słuchając ożywionych 
rozmów. Bywa, że tylko ten jeden raz w 
roku w budynku parafii spotkają się zna-
jomi z Bernadki i ul. Leśnej. Na co dzień 

nie mają takiej możliwości. Do takich waż-
nych działań integrujących społeczność 
należą też odwiedziny w domach chorych 
członkiń Koła. 

Gospodynie z Lipowca prezentują swoje 
umiejętności na zewnątrz, na przykład na 
konkursie potraw na Boże Narodzenie 
organizowanym w „Prażakówce”, pod-
czas Przeglądu Zespołów Artystycznych 
Kół Gospodyń Wiejskich województwa 
śląskiego, który odbywał się w tym roku 
w naszym mieście, podczas Jarmarku 
Ustrońskiego przed dożynkami. Również 
za granicą w czasie festynu łączącego na-
rody i pokolenia, zorganizowanego przez 
samorząd Hajdunanas. 

Każdego roku panie jeżdżą na wyciecz-
ki, bywają też w teatrach muzycznych, 
operetkach, żeby otrzeć się o wysoką 
kulturę. W 2012 roku postanowiły kon-
tynuować tradycję w swoim rodzinnym 
mieście. Uczestniczyły w noworocznej 
gali muzycznej w „Prażakówce” i czuły 
się bardzo dobrze, gdy powitano je lampką 
szampana. Niektóre z pań pierwszy raz 
widziały odnowioną salę widowiskową. 
Nie wszystkim udało się też wcześniej od-
wiedzić zmodernizowaną kolej linową na 
Czantorię czy Leśny Park Niespodzianek, 
a dzięki wycieczce dofinansowanej przez 
koło mogły przeżyć dużo przy niedużych 
kosztach transportu. 

Na koniec części oficjalnej uczestniczki 
zebrania dowiedziały się, że finanse koła 
mają się dobrze, wszyscy pracują uczci-
wie, więc przystąpiono do obmyślania pla-
nów na rok kolejny.       Monika niemiec 

każda z pań otrzymała słowa piosenki, a melodii uczyły dzieci.                Fot. m. niemiec

RodZInna wIoSKa
Słowa i muzyka Wiktor Szotek
1. 
Wyjdę wczesnym rankiem, gdy słoneczko
wschodzi,
Popatrzę na wioskę osnutą we mgle.
Słychać śpiew skowronka, mgła się snuje 
cudnie
Jakby w jakim bajkowym śnie.
Ref. Od Czarnego Lasu aż po Lipowski Groń, 
Od szumiącej Wisły aż po Nowocin zrąb, 
Od Małej Bernadki aż po Ustronia brzeg –
Wszędzie tutaj czuję rodzinny wiatru wiew.
Rozszumiałe lasy, wesoły Wisły plusk,
Zaorane pola, rolnika ciężki trud.
Zakochane pary snują się tu i tam; 
To jest mój Lipowiec - rodzinna wioska ma. 
2. 
A gdy już twe oczy nasycisz do syta
Widokiem czarownym, co ściele się u stóp,
Czujesz, jak ci serce mocniej w piersi stuka,
Jak wzruszenie ogarnia cię. 
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kombatanci złożyli kwiaty.                                                                        Fot. cz. matuszyński

69. rocznicA
30 listopada odbyła się uroczystość zło-

żenia kwiatów w rocznicę śmierci sześciu 
partyzantów polskich, żołnierzy oddziału 
Armii Krajowej „Czantoria”. Do tragedii 
doszło 69 lat temu w bunkrze na stoku 
góry Czantoria.  

Każdego roku smutną rocznicę obcho-
dzą przedstawiciele środowisk komba-
tanckich, władz samorządowych, młodzież 

ustrońskich szkół. Nie inaczej było i tym 
razem. Przed wejściem do budynku dolnej 
stacji Kolei Linowej „Czantoria” spotkali 
się: Bolesław Szczepaniuk, reprezentujący 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Franciszek Korcz reprezentujący 
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ireneusz Sza-
rzec, burmistrz miasta, dzieci i młodzież 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum 
nr 2 z nauczycielami. Obecna była dy-
rektor SP-3 Jolanta Kocyan oraz prezes 
Kolei Czesław Matuszyński. Z powodu 
problemów z transportem nie dojechała 
Krystyna Badura, córka jednego z zamor-
dowanych żołnierzy. Rozpoczęto hymnem 
państwowym. 

Zebranych przywitał Zdzisław Bracha-
czek, który przypomniał, że 30 listopada 
1943 r. w nierównej, bohaterskiej walce  
z niemieckim okupantem zginęli: Klemens 
Starzyk pseudonim „Szpak” – dowódca 
oddziału, Alojzy Badura ps. „Tobiasz”, Jan 
Bujok ps. „Jawor”, Jan Polok ps. „Lis”, Jan 
Pytel ps. „Góra”, Paweł Śliż ps. „Czarny”. 
Uratowali się: Jan Klancznik, Jan Madzia, 
Stanisław Rucki, Józef Pieter. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą pamiątkową i na koniec za-
śpiewano „Rotę”. Kombatanci podzię-
kowali młodzieży za udział w lekcji hi-
storii i patriotyzmu.                      (mn) 

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 

PRZYGARNIJ  
zwierzaka!

NIKA
Nika jest bardzo ładną, dużą, dostojną 

kocicą, o pięknych olbrzymich oczach. 
Jest jeszcze trochę przestraszona, zo-
stała znaleziona kilka dni temu i powoli 
przyzwyczaja się do nowego miejsca. 
Jest kotem domowym, nauczonym czy-
stości, i jest przyzwyczajona do obecno-
ści ludzi oraz innych zwierząt. Nika jest 
zdrowa, odrobaczona i wysterylizowana. 
Ma około 5 lat, jest zrównoważoną 
kocicą, która najlepiej będzie się czuła 
w spokojnym domu. W sprawie adopcji 
można kontaktować się pod numerem 
telefonu 782 71 77 71. 
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ekonomiczny UniWerSytet 
dziecięcy

Dobiega końca kolejna, VII już edycja 
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięce-
go organizowanego w kilku największych 
miastach Polski (Warszawa, Katowice, 
Poznań, Lublin, Białystok, Rzeszów) przy 
współudziale wielu ważnych sponsorów, 
w tym udziale finansowym Narodowego 
Banku Polskiego.

Ta ciekawa forma edukacji ekonomicz-
nej dla dzieci klas V i VI dzięki staraniom 
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 i profe-
sjonalnemu zaangażowaniu nauczycielek 

Katarzyny Burzyńskiej i Beaty Luber była 
dostępna również dla naszych, ustrońskich 
„małych studentów”.

Tematyka spotkań obejmowała: turysty-
kę, reklamę, giełdę, koniunkturę gospodar-
czą, autoprezentację. 

Formuła zajęć była bardzo ciekawa, 
prezentowane tematy z zakresu ekono-
mii i psychologii biznesu przedstawiano  
w sposób nowoczesny, dostosowując ma-
terię do możliwości odbioru przez młode-
go słuchacza. W wykładach jako rekwizyty 

pojawiały się więc  pluszowe misie, skar-
bonki, słoiki miodu czy słodycze. Nauka 
w ten sposób stawała się łatwiejsza dzięki 
humorystycznemu potraktowaniu poważ-
nego tematu.  

 Podczas warsztatów  dzieci w grupach 
wymyślały projekty biznesu turystycznego 
(najciekawszy był pomysł na aquapark), 
wymyślały skojarzenia ze zwierzętami do 
poszczególnych faz cyklu koniunkturalne-
go (ślimak, bocian, pingwin, królik) itp. 
Dzieci dowiedziały się także, jak nie dać 
się oszukać reklamie, jak oszczędzać, oraz 
zdobyły inne, cenne doświadczenia, które 
z pewnością przydadzą się im już teraz,  
a także w  przyszłości.

Cykl wykładów w Katowicach pokazał, 
że ekonomia, z którą nawet dorośli mie-
wają problemy - jest dziedziną ciekawą, 
związaną z życiem i bardzo potrzebną. 
A jej poznanie w młodym wieku może 
uczynić życie łatwiejszym.

Nasze dzieci, nawet jeśli nie wyrosną 
na specjalistów z Wall Street, będą  pew-
niejsze siebie, bogate w nowe doświadcze-
nia, które pozwolą im lepiej radzić sobie  
w życiu.

Wyjazdy do Katowic były świetnie 
zorganizowane, a dzieci mimo późnej 
pory wracały zadowolone, pełne dobrych 
emocji.

Rodzice, którzy widzą głęboki sens 
takiej edukacji, czekają na kolejne edycje 
tej wartościowej imprezy.          

                                  anna Krupińska

PrAktycznA 
WycieczkA
W niecodziennej lekcji uczestniczyli 

uczniowie ustrońskiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Dzięki uprzejmości 
zarządu i pracowników Kolei Linowej 
„Czantoria” mogli obejrzeć serce kolei 
- jej maszynownię i sterownię. 
- Co więcej - mówi opiekun młodzieży 
Wojciech Nawrocki- udało się nam kolej 
linową uruchomić i zobaczyć wszystkie 
mechanizmy w działaniu, a to dopiero było 
ciekawe. To ważne, żeby wiedza nabywa-
na w szkole nie była „sucha”, książkowa, 
ale miała odniesienie do praktycznych 
zastosowań - dodaje. 

Zdanie to podziela kierownik „Czanto-
rii” Czesław Matuszyński.
- Jesteśmy otwarci na takie inicjatywy, 
chętnie gościmy młodzież, która chce się 
czegoś nauczyć.

Wycieczka zakończyła się ciekawym 
wykładem prezesa Matuszyńskiego na 
temat historii i planów rozbudowy ko-
lei linowej.                                (eM) 

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu 28.11.2012 r. na tablicy 
ogłoszeń został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do najmu na cele rekla-
mowe.
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krzyżóWkA   krzyżóWkA   krzyżóWkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

BiBlioteka   poleca:

danielle Steel –  „Przyjaciele na zawsze”
Opowieść o losach piątki przyjaciół. Spotkali się w zerówce 

i stali się nierozłączni. Odnosili sukcesy w nauce, zdobywali spor-
towe laury. Porwani przez dorosłość, nie zawsze potrafili sprostać 
jej wyzwaniom. Początkująca modelka, gwiazda futbolu, obiecu-
jący lekarz... Autorka zabiera nas w podróż przez dziesięciolecia 
i przez amerykańską rzeczywistość.

Markus Flohr – „Gdzie sobota jest niedzielą”
Markus Flohr, niemiecki  student, wyjeżdża na rok do Jero-

zolimy. Chłopak musi nauczyć się reguł koszerności, drżeć ze 
strachu w schronie i odbyć kurs arabskiego dla początkujących, 
a z powodu kształtu nosa bywa uznawany za Żyda.

PoZIoMo: 1) siódme na plecach, 4) tam cumują statki,  
6) prawosławny ksiądz, 8) król futbolu, 9) leśne z grzybami, 
10) imię męskie, 11) droga gwarowo, 12) Florian zdrobniale, 
13) spółka spółek, 14) statek argonautów, 15) mieszkanka 
Etiopii, 16) imię carów, 17) ciężki los, 18) otwierają alfabet, 
19) klub z Gdyni, 20) rakiety świetlne.
PIonowo: 1) przeróbka utworu, 2) statek z ropą, 3) za-
bawa w łapanego, 4) niespodziewana ucieczka, 5) estrada 
cyrkowa, 6) zegar z melodiami, 7) rodzice i dzieci, 11) gałązki  
z igliwiem na olejek, 13) mały port na Kanale Gliwickim, 
14) Armia Krajowa.

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
czekamy do 14 grudnia.

   Rozwiązanie krzyżówki z nr 47

andRZejKowe LanIe woSKU
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje jan Cieślar 
z Ustronia, ul Źródlana 2a. Zapraszamy do redak-
cji. 

„Stare i dobre, choć po przejściach” – chciałoby się powiedzieć 
o gronie muzyków niegdyś współtworzących Stare Dobre Mał-
żeństwo, a obecnie występujących pod nazwą U Studni. Już za 
półtora tygodnia, w niedzielę 16 grudnia o 19.30, pojawią się także 
w „Prażakówce” jako gwiazda kolejnego koncertu charytatywnego 
urządzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”. Koncerty te mają już pięcioletnią tradycję, ich 
cel zaś stanowi pozyskanie funduszy na rzecz podopiecznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji – środki umożliwią zwłaszcza 
sfinansowanie wyjazdu na zimowisko, który pozwoli dzieciakom 
na trochę zapomnieć o codziennych troskach. Intencją organiza-
torów jest też zainteresowanie ustroniaków działalnością stowa-
rzyszenia, jej popularyzacja oraz zachęcenie osób dobrej woli do 
różnych form pomocy. Przed koncertem będzie można obejrzeć  
i nabyć ozdoby choinkowe wykonane przez dzieci w trakcie zajęć 
plastycznych prowadzonych w ośrodku przez Tomasza Targow-
skiego. Cegiełki o wartości 25 zł są jeszcze dostępne w siedzibie 
„Można Inaczej” (gmach biblioteki), a cały dochód przeznaczo-
ny zostanie dla jego podopiecznych, ponieważ U Studni zagra  
w Ustroniu nieodpłatnie. 

Niezależnie od przyświecającej koncertowi idei daje on 
również szansę usłyszenia świetnej muzyki, uatrakcyjniając 
repertuar imprez w mieście. Nie zawiedli się wszak chyba uczest-
nicy poprzednich koncertów charytatywnych, podczas których 
wystąpili Edward Simoni, Czesław Śpiewa, Gaba Kulka, Lech 
Janerka i zespół Universe – nie powinni więc zawieść ich także 
byli członkowie Starego Dobrego Małżeństwa, teraz będący po 
prostu... starymi przyjaciółmi. Sympatykom poezji śpiewanej 
nie trzeba przypominać takich przebojów SDM, jak „Czarny 
blues o czwartej nad ranem” lub „Bieszczadzkie anioły”. Grupa 
– najpierw w formie duetu – zawiązała się w 1983 r. w Poznaniu, 
gdzie zaprezentowała wiersze Stachury w aranżacji Krzysztofa 
Myszkowskiego. Szybko przyszły nagrody na kolejnych festiwa-

lach studenckich, choć następowały zmiany w składzie zespołu, 
który opierał się na tekstach m.in. Leśmiana czy wspomnianego 
„Steda”, Adama Ziemianina, Józefa Barana i K. Myszkowskiego. 
Z tym ostatnim, kompozytorem muzyki, pozostali członkowie 
niedawno się rozstali, stąd już nie występują pod szyldem SDM. 
Nową nazwę tłumaczą, zachęcając: „Spotkajmy się u studni  
z wiecznie żywym słowem, które niesie nadzieję na lepsze jutro. 
Zaczerpnijmy ze studni bogatej w poezję. Jesteśmy pewni, że 
każdy znajdzie dla siebie odpowiednie przesłanie”. Grupę two-
rzą: Ryszard Żarowski (wokal, gitara), Dariusz Czarny (wokal, 
gitara, aranżacje), Wojciech Czemplik (skrzypce) oraz Andrzej 
Stagraczyński (gitara basowa); nadto występują gościnnie: Ola 
Kiełb-Szawuła (wokal), Justyna Wojtkowiak (flet), A. Ziemianin 
(poeta, autor tekstów i tzw. dobry duch zespołu). Zapowiada 
się dużo dobrych, ciepłych, refleksyjnych słów i dźwięków.  
W piosence SDM „Jaką cenę” A. Ziemianin stawia retoryczne 
pytania: „Ilu ludzi nasz świat uniesie, / aby wciąż jeszcze mógł 
się kręcić, / ilu trzeba dzisiaj poetów, / by choć wiersz pozostał w 
pamięci? (…) // Jaką cenę trzeba zapłacić / za to ziemskie ciche 
przebywanie, / jakie skrzypce trzeba usłyszeć, / aby wiedzieć, co 
jeszcze jest grane?”. Z pewnością warto posłuchać poezji i skrzy-
piec na koncercie zespołu U Studni.       Katarzyna Szkaradnik 

SPotkAjmy Się U StUdni

oGłoSZenIe
burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5.12.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z miesz-
kańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie Miasta Ustroń dotyczącymi projektu uchwały aktu prawa 
miejscowego w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń”

burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 7.12.2012 r. 
do 14.12.2012 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Ustroń”. Konsultacje zostaną przeprowadzone 
za pośrednictwem forum dyskusyjnego na stronie internetowej 
miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje 
stanowisko odnośnie do projektu uchwały.
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jeszcze w to miejsce powrócić. Idą święta, 
a więc czas między innymi na kulinarne 
ekscesy i szaleństwa, można zatem przy 
okazji spróbować powrócić do dawnych, 
a często dziś zupełnie zapomnianych 
„smaków”.
Zanim zdobędziemy się na odwagę  
i sięgniemy po te kulinarne skarby naszej 
przyrody, warto pamiętać, że pomimo 
naszej oczywistej więzi z całą resztą 
zwierzęcego świata, nie wszystko, co 
bezpieczne i zjadliwe dla zwierzaków, jest i 

dla nas jadalne. O, przepraszam, pomyliłem 
się - wszystko możemy zjeść, ale niektóre 
naturalne przysmaki spożyjemy jedynie raz 
w życiu, żegnając się z nim „przy okazji”, 
a inne pozostawią nam tak niezwykle 
intesywne wspomnienia - na przykład 
żołądkowo-jelitowe - że po raz wtóry nie 
będziemy mieli ochoty ich pokosztować. 
To dlatego nie polecam trujących owoców 
ligustru i niesmacznych, cierpkich  
w smaku i wywołujących nudności 
owoców derenia. Śmiało można natomiast 
sięgnąć po inne, wspomniane powyżej 
polno-leśne przysmaki, na przykład po 
owoce róży i głogu.
Owoce dzikiej róży mają najczęściej 
jajowaty kształt i są szkarłatne lub 
koralowoczerwone. Na krzewach 
zaczynają pojawiać się późnym latem lub 
wczesną jesienią. To jedne z nielicznych 
owoców rodzimych, dziko rosnących 
roślin (pomijam tak oczywiste przysmaki, 

Korzystając z ostatnich przebłysków 
jesiennej, słonecznej aury, wybrałem się 
końcem listopada na spacerek wzdłuż 
polsko-czeskiej granicy, po pagórkach 
rozciągających się pomiędzy Leszną  
i Puńcowem a Kojkowicami i Czeskim 
Puńcowem. Fajne takie wyprawy - niby 
blisko, niby znajomo, ale zawsze na coś 
ciekawego się natrafi. A to jakiś zarastający 
kamieniołom, a to źródełko ukryte  
w jakimś lasku, a to kamienny albo żeliwny 
krzyż w różnym stopniu zapomnienia,  
a to jakiś pełen przyrodniczych 
ciekawostek skrawek lasku 
lub łączki .  Wędrując tak 
ścieżką wydeptywaną niegdyś 
jedynie przez pograniczników 
i wopistów, natrafiłem na 
śródpolne zadrzewienie, a w 
zasadzie zakrzewienie, bowiem 
rosły tam wyłącznie krzewy 
różnorakich gatunków. Ot, 
takie - mówiąc po naszemu 
- torki, czyli wręcz klasyczne 
i  podręcznikowe czyżnie , 
jak powiedzieliby botanicy  
i fitosocjolodzy.
Krzewy były już w większości 
pozbawione liści, jedynie tu  
i ówdzie smętnie „powiewały” 
na gałązkach ich zbrązowiałe 
i pokyrczone resztki. I pewnie 
minąłbym to miejsce bez 
większych refleksji, kiedy moją 
uwagę przykuły błyszczące  
w słońcu, różnokolorowe owoce,  
stanowiące barwną ozdobę 
bezlistnych krzewów. Owocujące 
krzewy to oczywiście żadne 
przyrodnicze odkrycie. Jakieś 
tam rozeznanie w tajnikach 
przyrody posiadam i wiem, że 
wszystkie nasze rodzime drzewa 
i krzewy kwitną i owocują, ale 
widać trzeba było przypadku, 
abym na owoce przynajmniej 
niektórych gatunków zwrócił 
baczniejszą uwagę. Czegóż w tych 
moich torkach nie było! Trochę 
czerwonych owoców jarzębin i 
trochę mocno już przejrzałych 
szkarłatnoczerwonych kulek 
kalin. Tu i ówdzie rzucały się 
w oczy lekko wydłużone owoce róży, 
ale zdecydowanie najliczniejsze były 
intesywnie czerwone i przypominające 
z wyglądu miniaturowe jabłuszka owoce 
głogów. Całość uzupełniały ciemne jagody 
derenia świdwy i tej samej barwy owoce 
bzu czarnego, niebieskawe i pokryte 
sinym nalotem śliwki tarniny oraz zebrane  
w grona czarne „kulki” ligustru. Wszystko 
to pięknie lśniło w jesiennym słońcu i na 
tle błękitnego nieba. Ale to nie walory 
wizualne i dekoracyjne tych wszystkich 
owoców tak naprawdę wydały mi się 
najważniejsze. One jedynie pozwoliły 
mi sobie uświadomić, że oto natrafiłem 
na obficie i doskonale zaopatrzoną... 
spiżarnię. Pełną naturalnych skarbów - 
pyszności tak dla zwierząt, jak i dla ludzi. 
Po powrocie do domu szybki rzut oka 
do kilku poradników o dzikich roślinach 
jadalnych, rosnących w naszym kraju, 
utwierdził mnie w przekonaniu, że warto 

Listopadowe owocobranie

jak poziomki, borówki, jeżyny lub 
maliny), co do których wszystkie znane 
mi przewodniki, podręczniki i poradniki 
zgodnym chórem twierdzą, że są smaczne. 
Mają kwaskowaty smak, ale przede 
wszystkim są najbogatszym w naszej 
strefie klimatycznej źródłem witaminy C. 
Zawierają także sporo witaminy A oraz E, 
flawonoidów, garbników, karotenoidów, 
kwasów organ icznych ,  o le jków 
eterycznych, co czyni z nich również 
niezwykle cenny surowiec zielarski. 

Najsmaczniejsze i najłatwiejsze 
do obróbki są owoce lekko 
przemrożone, zbierane po 
pierwszych przymrozkach, 
kiedy stają się miękkie i łatwo 
je przecierać lub wyciskać. Tyle 
tylko, że niskie temperatury 
niszczą witaminę C, warto 
więc najpierw zdecydować, 
co ważniejsze -  łatwość 
przetwarzania czy walory 
zdrowotne. Zanim spożyjemy 
w jakiejkolwiek postaci owoce 
róży, koniecznie trzeba pozbyć 
się ukrytych w nich nasion, 
otoczonych ostrymi i sztywnymi 
włoskami, drażniącymi przewód 
pokarmowy. Z owoców róży 
można parzyć herbatki, robić 
konfitury i wina, a nawet... 
zupy.
Jabłuszkowatego kształtu owoce 
głogów (najpopularniejsze są  
u nas głóg jednoszyjkowy  
i głóg dwuszyjkowy) mają 
lśniącą, ciemnoczerwoną skórkę  
i mniej więcej 1 cm długości. 
O ich walorach odżywczych 
z pewnością mogą świadczyć 
zwierzęta licznych gatunków, 
które bardzo chętnie zjadają 
głogowe „jabłuszka”. Jeżeli 
natomiast chodzi o ludzi, 
to cóż, raczej nie spotkałem 
en tuz j a s tycznych  op in i i  
o smakowych walorach owoców 
głogów. Przede wszytkim są 
mączyste i niesłodkie, ale 
mimo to są uważane za bardzo 
wartościowe. Po przetarciu 
przez sito z owoców głogu 

powstaje odżywcza papka o trochę mdłym 
smaku. Można ją jeść na surowo lub po 
przegotowaniu, a po wysuszeniu stosować 
jako dodatek do mąki, zup, sosów itp.  
Z owoców można także robić dżemy, parzyć 
herbatki, pędzić aromatyczne wino (służące 
przede wszystkim jako domieszka do innych 
win). Głóg to stara i znana od dawna roślina 
o właściwościach leczniczych. Różne 
głogowe medykamenty są skutecznymi 
środkami np. przy wysokim poziomie 
cholesterolu, nadciśnieniu tętniczym lub 
chorobie wieńcowej, przy czym owoce mają 
słabsze działanie lecznicze niż kwiaty.

To zaledwie dwa gatunki z krze-
wów spotkanych przeze mnie w nad-
granicznych torkach, a ile tu możliwych 
zastosowań, walorów odżywczych  
i leczniczych! Do owoców roślin in-
nych gatunków jeszcze powrócę w kole-
jnych artykułach z cyklu „Bliżej natu-
ry”. Tekst i zdjęcie: aleksander dorda 
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miStrz PolSki miStrz kAroWej
1 i 2 grudnia Kajetan Kajetanowicz i 

Jarek Baran wyruszyli na trasy Rajdu Bar-
bórka niezwykle zmotywowani i skoncen-
trowani. Nie było im dane rywalizować na 
wszystkich odcinkach specjalnych z powo-
du awarii układu przeniesienia napędu. W 
serwisie udało się wszystko przygotować 
tak, aby Kajetan mógł wykonać pokazowy 
przejazd po odcinku Bemowo. Choć nie 
znalazł się w klasyfikacji generalnej rajdu, 
czas uzyskany na autodromie był najlep-
szym wynikiem tego dnia, co pokazało 

potencjał i dobre przygotowanie kierowcy 
do warszawskiej imprezy. 

Po tym odcinku K. Kajetanowicz po-
wiedział:

- Jak mawiają, nie musisz odnosić suk-
cesów ciągle, tylko wystarczająco często.  
W tym sezonie dokonaliśmy rzeczy prak-
tycznie niemożliwych, wygraliśmy 6 na 
7 rund i zdobyliśmy trzeci z rzędu tytuł 
mistrza Polski, co było naszym głównym 
celem. Zawsze stawiam sobie wysoko 
poprzeczkę i start w Rajdzie Barbórka jest 

niezwykle ważny dla nas, dla partnerów 
i kibiców. Pozytywnym akcentem było 
uzyskanie najlepszego czasu na Bemowie. 
Nieustannie mam apetyt na wygrywanie, 
ale nie zawsze jest to możliwe. Wszystko 
świetnie szło od początku roku, czuję się 
spełniony, bo przez cały sezon doświadcza-
liśmy niezwykłych, pozytywnych emocji. 
Mam nadzieję, że takie będą nam towa-
rzyszyć także podczas rywalizacji w Kry-
terium Asów na Karowej. 

I nie zabrakło ich, choć wydawać by się 
mogło, że trzykrotni mistrzowie Polski 
osiągnęli w tym sezonie już wszystko. Po-
twierdzili swoją klasę i zachwycili kibiców 
w sobotni wieczór na ostatnim w tym roku 
odcinku specjalnym. To po prostu mistrzo-
stwo świata. Zwycięstwem w Kryterium 
Asów na Karowej powtórzyli swój ubie-
głoroczny sukces. Tegoroczna trasa była 
identyczna jak w sezonie 2011, a załoga 
LOTOS Dynamic Rally Team o prawie 2 
sekundy poprawiła swój czas sprzed roku  
i pobiła rekord Karowej w tej konfigu-
racji. 

Główny aktor spektaklu powiedział na 
mecie: 
- Jest po prostu fajnie. Wygrałem Karową 
w ubiegłym roku i bardzo chciałem po-
wtórzyć to w tym sezonie. To fantastycz-
ne uczucie! Osiągnięcie takiego wyniku 
kosztowało mnie masę energii, lecz to takie 
miłe zmęczenie. To były wyczerpujące, ale 
pozytywnie nastrajające dwa kilometry. 
Wygraliśmy najwięcej rajdów i najwięcej 
odcinków specjalnych w tym sezonie, ale 
Karowa jest specyficzna, wyjątkowa, do-
starcza mi najwięcej adrenaliny, mimo że 
jest najkrótszą próbą. Wymaga perfekcji, 
maksymalnej koncentracji oraz szybkości 
od samego startu i właśnie taką jazdę Pani 
Karowa wynagradza piękną statuetką. 
Takiego uderzenia motywacji na kolejny 
sezon chciałbym doświadczać każdego 
roku.                                                 (mn)

bezPiecznie nA lidze
„Zawodnicy oldbojów w piłce ręcznej 

Czantorii Ustroń, Jacek Menes i Krzysztof 
Janik, wybrali się w sobotę do Kielc na 
mecz ligi mistrzów pomiędzy KS Vive 

Targi Kielce a macedońskim Metalurgiem 
Skopje. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że 
było to spotkanie na najwyższym pozio-
mie. Na parkiecie można było zobaczyć 
między innymi jednego z najlepszych 
bramkarzy na świecie: Sławomira Szmala, 
zawodników takich jak Karol Bielecki  
i Marcin Lijewski i wielu innych utytuło-
wanych szczypiornistów. Grali wspaniale 
również dzięki wskazówkom trenera, 
znakomitego zawodnika i byłego trenera 
reprezentacji Polski Bogdana Wenty.

Sala w Kielcach wypełniła się po brzegi, 
a atmosfera wśród kibiców była naprawdę 
gorąca. Na mecz przyszły całe rodziny, 
kibicowali mężczyźni, kobiety, małe dzieci 
i seniorzy. Trzeba podkreślić, że wszyscy 
czuli się bardzo bezpiecznie i gdyby nie 
stawka spotkania, można by pomyśleć, 
że to familijne święto sportowe. Po emo-
cjonującej końcówce mecz zakończył się 
wynikiem 21:20 dla kielczan. 

Dla zawodników Czantorii Ustroń było 
to sportowe doświadczenie, ale i wspaniała 
zabawa. Kolejne spotkanie Vivy Kielce  
w lidze mistrzów czeka nas w lutym 2013 
roku. Wśród kibiców nie zabraknie piłka-
rzy ręcznych z Ustronia.                  (mn)
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Inicjatorką powstania Młodzieżowej Rady Ustronia była Danuta 
Koenig. Szybko doszło do zorganizowania 24-osobowej rady. Jej 
członkami stali się uczniowie Gimnazjum nr 1 i nr 2. Pierwsza 
sesja odbyła się 1 czerwca 2000 r. (…) Po kilku miesiącach 
przygotowań i rzucania pomysłami, pod nadzorem pedagogów 
szkolnych i nauczycieli, mieliśmy uczestniczyć w pierwszej  
w historii Ustronia sesji Młodzieżowej Rady! Obecność ważnych 
osobistości miasta i filmowanie zwiększyły nasze emocje. (…) Je-
sienią kolejnego roku szkolnego odbyły się prawdziwe wybory do 
prawdziwej, samorządnej MRU. Wszystkim zajmowali się ucznio-
wie. (…) Z pierwszej oficjalnej MRU wyłoniły się cztery komisje: 
ds. Kultury, Sportu, Ucznia, Kontaktów Zagranicznych. (…) Raz 
na jakiś czas zbieraliśmy się na sesji, by na bieżąco przedstawiać 
zaistniałe na spotkaniach komisji pomysły i wspólnie je omawiać. 
(…) Angażowaliśmy się w różne akcje na terenie miasta. Doprowa-
dziliśmy do zacieśnienia przyjaznych stosunków dwóch gimnazjów, 
usuwając lodowaty mur oddzielający od lat dwie ciągle rywali-
zujące szkoły. (…) 6 listopada tego roku odbyła się ostatnia sesja 
pierwszej MRU. Krótko podsumowaliśmy działanie i uchwaliliśmy 
jednogłośnie, że Młodzieżowa Rada nie może przestać istnieć.

Zgodnie z sugestią ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego 
nowy zarząd Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych postanowił,  
że w 2003 r. o 620.000.000 zł spadną nakłady na leczenie miesz-
kańców województwa śląskiego. Jako że kontrakty na 2003 r. 
już zawarto, rozesłano więc aneksy, w których zawarto okrojone 
nakłady. Pieniądze ze ŚRKCh w ramach „wyrównania” przeka-
zane zostaną innym kasom chorych. Aneksy rozesłane zostały bez 
jakichkolwiek konsultacji. Radykalne obcięcie nakładów na służbę 
zdrowia w województwie śląskim stawia pod znakiem zapytania  
w ogóle świadczenie niektórych usług medycznych. Niepodpisa-
nie aneksu grozi zerwaniem kontraktu po trzech miesiącach, co 
oznacza, że np. jeżeli przychodnia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu 
aneksu nie podpisze, od marca przestanie działać.

Gdy już na dobre zagościły jesienne chłodne dni, chciałbym 
powrócić (…) do słonecznych dni od 23 do 26 sierpnia, kiedy to 
 w ramach Dni Ustronia na zaproszenie Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego w naszym mieście przebywały trzy osoby o przyrodni-
czych zainteresowaniach z Neukirchen-Vluyn. Goście zamieszkali  
w sanatorium „Równica”, a ich pobyt sfinansowało Przedsiębior-
stwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA. Zarówno Marion May-Hacker 
zajmująca się sprawami ochrony środowiska w urzędzie miejskim 
w Neukirchen-Vluyn, jak i Tim Hartmann oraz Bernd Kleinlutzum 
– działacze Naturschutzbund Deutschland (Niemiecki Związek 
Ochrony Przyrody), byli w Ustroniu po raz pierwszy. Wspaniała 
przyroda, interesujący program pobytu, a także osobiste spotkania 
z ustrońskimi ekologami wywarły na naszych gościach jak najlep-
sze wrażenie. Ze strony Klubu Ekologicznego w spotkaniach brali 
udział: Aleksander Dorda, Gustaw Michna, Leon Mijal, Iwona 
Ryś oraz piszący te słowa Zygmunt Białas.        Wybrała: (ksz) 

dziesięć  lat  temu

www.ustron.pl

     KULtURa
10-11.12 godz. 9.00  IX Konkurs Gwary „Po cieszyńsku 
       po obu stronach Olzy” - eliminacje
       MDK „Prażakówka” sala widowi 
       skowa. 
14.12 godz.10.00-13.00 III Regionalny Konkurs Wyrobów  
       Kulinarnych na Święta Bożego Naro- 
       dzenia, MDK „Prażakówka”.

    SPoRt
10.11   godz. 17.00 Mecz piłki ręcznej śląskiej ligii młodzików 
      MKS Ustroń-MKS Zryw Chorzów, hala SP-1.

 

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

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.

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

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

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, wę-
giel groszek. TRANSPORT, RATY. 
33/852 32 12, 518 201 189.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-26-
67, 603-468-651.

Gęsi, kaczki, króliki, kurczaki 
i kury rosołowe. Wszystko z 
domowego chowu. Polecam. 
510-334-100.

Sprzedam ławę kuchenną ze 
stołem i szafę 2-drzwiową. 609-
147-364.

Sprzedam meblościankę w dobry 
stanie. (33) 854-78-53.

Skup aut całych lub uszkodzo-
nych. 515-409-571.

MECHANIKA SAMOCHODO-
WA - nowo otwarty warsztat w 
Harbutowicach. Tanie usługi. 
506-004-637, 515-409-571.

Pokój z łazienką, balkon, internet 
do wynajęcia. 505-201-564.

Kawalerka umeblowana, blisko 
centrum do wynajęcia. 505-201-
564.

Poszukuję mieszkania lub kawa-
lerki do wynajęcia na Manhatanie 
lub w pobliżu Centrum. W dogod-
nej cenie, 519 167 834.

*    *    *

nie wszyscy ...                                                              Fot. W. Suchta

*    *    *

   6-7.12   na Szlaku    ul. 3 maja 46   tel. 854-14-73
8-9.12   centrum    ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76 
10.12   Venus    ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
11.12   centrum    ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
12-13.12  na zawodziu    ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58

... lecą na darmochę.                                                  Fot. m. niemiec
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felieton
Kapitalizm

felieton
tak sobie myślę

jubileusz Szkoły

Jeżeli zrobić konkurs na najlepsze graf-
fiti jakie pojawiło się w Ustroniu, to długo 
można było za takie uznać napis „ Georg na 
hok” na ustawionym, bodajże w 1991 roku, 
w centrum Lipowca, kontenerze na szkło. 
Był to wyraz dezaprobaty dla wprowadzo-
nego wówczas przez zarząd miasta, pod 
moim przewodnictwem, systemu segregacji 
odpadów. Potem pojawił się ten sławny, 
opisywany przez zmarłego niedawno pro-
fesora Mieczysława Porębskiego w książce 
„Polskość jako sytuacja” napis na dworcu 
PKP Ustroń Zdrój: „Nie ufaj rodzicom, zrób 
się sam”, z dopiskiem o, „zrób się samo”. 
Ale, trzeba też sobie tutaj przypomnieć, 
pokazany w „GU” początkiem lat 90-tych 
ubiegłego wieku, napis na hotelu w Pola-
nie: „Svet se posral”. Wtenczas miał on 
być wyrazem kontestacji nad przemianami 
ustrojowo – gospodarczymi w naszej części 
Europy po 1989 roku. Po zaledwie 20 latach, 
chcę jednak powrócić do tamtego napisu 
w odniesieniu do określenia obecnych 
światowych rynków, globalizacji, wogóle 
współczesnego kapitalizmu i ekonomii.

Zaledwie sto lat temu w klasycznym już 
dziś dziele: „Etyka protestancka a duch ka-
pitalizmu” Max Weber twierdził, że kapita-
lizmu nie można sprowadzać do chciwości, 
czy żądzy pieniądza. 

W badaniach nad relacją wzajemności  
w działaniu współczesnego człowieka poja-
wiła się kompleksowa teoria wyróżniająca 
wzajemność uogólnioną (solidarność), wza-
jemność zrównoważoną oraz wzajemność 
negatywną. Przykładem wzajemności zrów-

Dostałem zaproszenie na „uroczystość 
225- lecia Ustrońskiej Dwójki”, czyli Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. To miłe kiedy 
ktoś pamięta o emerycie. Tym milsze, że 
chodzi o zaproszenie na jubileusz szkoły,  
z którą przez wiele lat byliśmy rodzin-
nie związani. Do tej szkoły chodzili dwaj 
nasi młodsi synowie. Byliśmy więc z nią 
związani jako rodzice uczniów. Wkrótce 
ten związek stał się jeszcze silniejszy, gdy 
moja Żona została nauczycielem chemii  
w tej szkole, a potem także najpierw za-
stępcą dyrektora, a potem jej dyrektorem… 
Jakże dziwnie potoczyła się jej kariera za-
wodowa. Z wykształcenia była chemikiem, 
ale niewiele czasu dane było jej pracować  
w umiłowanym zawodzie; krótko jako 
asystent na Wydziale Chemii Spożywczej 
Politechniki Łódzkiej, potem trzy miesiące 
jako technik lęgu(!) w Zakładach Drobiar-
skich  i kilka lat jako kierownik laboratorium  
w budujących się Zakładach Włókienniczych 

w Tomaszowie Mazowieckim. A potem już 
jako nauczycielka chemii w Technikum 
Chemicznym i w Technikum Mechanicznym 
w Tomaszowie. Po przejściu do Ustronia 
uczyła w zastępstwie chemii w Technikum 
Gastronomicznym w Wiśle, a potem już 
przez kolejne lata była nauczycielką chemii 
w szkołach w Ustroniu i w Lipowcu… Ta 
dziwna kariera zawodowa była wynikiem 
tego, że zostałem służbowo przeniesiony, 
najpierw z Łodzi do Tomaszowa Mazowiec-
kiego, a potem do Ustronia… Żartowaliśmy 
czasem, że dalsze przeniesienie nie było już 
możliwe, bo oznaczałoby, że moja Żona 
wyląduje jako nauczycielka  w przedszkolu, 
a tam przecież nie ma nauczania chemii… 
Jako ostatni z rodziny regularnie zacząłem 
chodzić do Dwójki po wprowadzeniu lekcji 
religii do szkół. Zostałem katechetą i … 
podwładnym Pani Dyrektor, czyli mojej 
własnej Żony… Na szczęście była dobrą 
Dyrektorką, i to nie tylko moją…   

I tak Ustrońska Dwójka stała się na-
szą szkołą, podobnie jak wielu tysięcy 
mieszkańców Ustronia, i tych dawnych  
i tych obecnych. Zapewne większość z nich, 
a może nawet wszyscy, czują się wciąż 
związani ze swoją szkołą i z sentymentem 
wspominają lata w tej szkole spędzone, 
czy to jako nauczyciele czy jako ucznio-
wie bądź rodzice i wychowawcy uczniów. 

Wciąż wraca się do wspomnień, szczególnie 
tych miłych, z czasów szkolnych. Zawarte 
w szkole znajomości i przyjaźnie bywają 
nieraz bardzo trwałe. Są też tacy, którzy 
przynajmniej od czasu do czasu, organizują 
spotkania ze swymi kolegami i przyjaciółmi 
z czasów szkolnych…

Tak to już jest, że najbliższa naszemu 
sercu jest ta szkoła, z którą byliśmy najbar-
dziej i najdłużej związani. Jest to swoisty, 
szkolny patriotyzm lokalny. I pewnie jak dla 
nas najbliższą sercu i najważniejszą szkołą  
w Ustroniu jest Dwójka, tak dla innych taką 
jest ich szkoła, to jest ta, w której się uczyli 
bądź w której uczyli innych. Każdy ma swo-
ją „naszą szkołę”, choć pod tym określeniem 
kryją się różne szkoły…

Tym razem z jubileuszu 225- lecia cie-
szą się przede wszystkim ci, dla których 
Dwójka jest naszą szkołą. Mam nadzieję, 
że tę radość podzielają i inni mieszkań-
cy naszego Miasta, dumni z tej szkoły  
i jej osiągnięć. A mnie pozostało tylko ży-
czyć Dwójce, jej Dyrekcji, Nauczycielom, 
Uczniom i wszystkim osobom z tą szkołą 
związanym dalszego pomyślnego rozwoju, 
kontynuacji tego, co najlepsze w historii 
i dorobku Szkoły i osiągania jak najwięk-
szych sukcesów we wszystkich dziedzinach 
działalności Szkoły, aby Dwójka wciąż była 
chlubą naszego Miasta.          jerzy bór 

noważonej są prezenty na Boże Narodzenie 
– kupujemy prezenty członkom rodziny  
w nadziei, że je również od nich otrzy-
mamy. I to natychmiast! Z wzajemnością 
negartywną mamy do czynienia na przykład  
w sytuacji, gdy nasz sąsiad wyprowadza się 
za granicę i musi szybko sprzedać samochód 
wart dwadzieścia tysięcy złotych, a my – ko-
rzystając z jego trudnej sytuacji – kupujemy 
go za dziesięc tysięcy. To właśnie wzajem-
ność negatywna w działaniu człowieka jest 
podstawową zasadą wolnego rynku.

Obecny kryzys finansowy porównuje 
się zaś do pandemii. W wypadku rynków 
finansowych uniformacja zachowań jest  
powszechna. Wszyscy uczestnicy chcą tego 
samego; spółdzielnie kredytowe – zostać 
bankami, banki handlowe – zamienić się 
w banki inwestycyjne, banki inwestycyjne 
– działać na rynkach spekulacyjnych. Nikt  
z zewnątrz nie jest w stanie ocenić zasad-
ności przyjętych strategii. I wszyscy w tym 
samym czasie zapadają na tę samą chorobę. 
Jakże to charakterystyczne dla naszego 
rynku, jeżeli sobie przypomnimy choćby: 
problemy Spółdzielni SKOK i  aferę Amber 
Banku.

Krzysztof Rybiński w artykule „ Rynek 
bezkonkurencyjny”, zamieszczonym w ostat-
nim numerze Rzepy Plus Minus, pisze:

„Globalne korporacje mają jeszcze inne, 
bardziej skuteczne metody zaburzenia spo-
sobu, w jaki funkcjonuje rynek. Dzięki 
skutecznemu lobingowi tworzą nowe teo-
rie i regulacje, które promują produkty, 
eliminując konkurencję. Jako przykład 
może służyć rynek żarówek. Pod pozorem 
oszczędzania energii zakazano używania 
tradycyjnych żarówek w Unii Europejskiej 
i na „rynku” pozostały tylko te firmy, które 
posiadają technologie produkcji żarówek 
energooszczędnych. „Der Spiegel”opisał 

to jako atak na demokrację w UE. Ale, co  
z tego? Magazyn „EuroActiv” szacuje, że  
w Brukseli jest około 15000 instytucji dba-
jących o interesy swoich sektorów lub firm,  
a liczba ekspertów w całej Unii Europej-
skiej, którzy angażują się w tworzenie regu-
lacji korzystnych dla danej grupy interesów, 
przekracza 500 000. Tak właśnie wygląda 
rynek w XXI wieku”.

Danuta Walewska w artykule „Indeks 
roleksa idzie w górę”, w korespondencji 
ze Shenzhenu w Chinach, zamieszczo-
nym w tym samym numerze Rzepy, pisze: 
„Sprawdzam mój indeks roleksa, czyli 
ile kosztuje podróbka tego jednego z naj-
bardziej kultowych zegarków na świecie.  
W 2008 roku na ulicy w Szanghaju, uliczny 
sprzedawca wożący tacę roleksów przymo-
cowanych do kierownicy roweru chciał 10 
dolarów za 12 sztuk. To był akurat szczyt 
kryzysu, także w Chinach. Pół rok temu  
w Pekinie roleksy były tylko spod lady  
i kosztowaly po 5-6 dolarów za sztukę po 
ostrym targowaniu się. A policja bezwzględ-
nie rekwirowała podrobione cacka. Teraz 
na LoWu (centrum handlowe w Shenzhen, 
mieście niedaleko Hongkongu - przypis 
mój), „ roleksa” kupić trudno. Sprzedawcy 
chcą nawet po 10 dolarów za sztukę. Czyli 
kryzysu dla Chińczyków raczej nie ma.”

My w Ustroniu, coś o tym wiemy.  Wy-
starczy udać się na nasz targ, czy do naszych 
sklepów, aby przekonać się skąd pochodzą 
najtańsze towary. Ostatnio zaś na bieżąco 
obserwujemy, poczynania nowych inwe-
storów w naszym mieście, gdy po zlikwido-
wanych przedsiębiorstwach powstają nowe 
przedsiębiorstwa, oparte już na nowych 
zasadach kapitalizmu. 

Nic innego nie przychodzi do głowy jak 
zacytować: Svet se......!                

                                       andrzej Georg
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*    *    *

1 mkS Ustroń 8 15
2 UKS MOSM Bytom 8 14
3 MKS Zryw Chorzów 7 11
4 KS Viret CMC Zawiercie 8 10
5 MOSiR Mysłowice 8 7
6 SPR Pogoń 1945 Zabrze 8 6
7 UKS Rokitnica Zabrze 8 5
8 GKS Olimpia Piekary Śl. 7 5
9 SPR Zagłębie Sosnowiec 7 2
10 SL Salos Salesia Świętochłowice 7 0

Pogoń 1945 Zabrze – MKS Ustroń 20:35 (8:16)

zrobiły PoStęPy
3 grudnia piłkarze ręczni MKS Ustroń 

rozegrali ostatni mecz wyjazdowy w pierw-
szej rundzie rozgrywek ligi wojewódzkiej 
młodzików. Po słabszym meczu z Mysłowi-
cami chłopcy z Ustronia wyszli na parkiet 
w Zabrzu mocno zmobilizowani, a efektem 
bardzo dobre spotkanie. Od początku me-
czu dobrze funkcjonowała obrona, dobrze 
bronił bramkarz i dzięki temu drużyna z 
Ustronia mogła wyprowadzać częste kontr-
ataki, które kończyły się powodzeniem. 
Dobry atak pozycyjny, mało błędów tech-
nicznych i uniknięcie przestojów w grze 
spowodowały, że drużyna MKS przez cały 
mecz budowała swoją przewagę. Spotkanie  
skończyło się pogromem gospodarzy 15 
bramkami. 

Po meczu trener MKS Piotr bejnar po-
wiedział: - Co najważniejsze uniknęliśmy 
błędów technicznych jakie nam się dość 
często przydarzały w ostatnich meczach. 
Nie gubiliśmy piłki, podania były dokład-
ne i nie było przestojów. Od początku do 
końca spotkania budowaliśmy przewagę 
i skończyło się wysokim zwycięstwem. 
Bardzo jestem zadowolony z gry dwóch 
nowych kołowych Arka Czapka i Marcina 
Oświecimskiego. W poprzednich spotka-
niach nie do końca potrafili się odnaleźć, 
w Zabrzu natomiast zagrali bardzo dobrze, 
szczególnie w obronie, gdzie już nie było 
takiej dziury jak w poprzednim meczu. 

MKS wystąpił w składzie (w nawiasach 
zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Da-
mian Kurowski - Michał Jopek (7), Marek 
Cholewa (9), Krzysztof Bielesz (6), Damian 
Bujok (4), Dawid Jenkner (5), Wojciech 
Gogółka, Szymon Gogółka (2), Kacper Ma-
tlak, Krzysztof Kotela, Arkadiusz Czapek, 
Marcin Oświecimski (2).

30 listopada w hali Szkoły Podstawowej 
nr 1 odbyły się zawody grupowe gimna-
zjów w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. 
Rywalizowały najlepsze drużyny z Istebnej, 
Wisły, Goleszowa i Ustronia. Nasze miasto 
reprezentowały drużyny Gimnazjum nr 1.

W kategorii dziewcząt uczestniczyły trzy 
drużyny, gdyż nie dojechały dziewczęta  
z Istebnej. Grano systemem każdy z każ-
dym. W pierwszym spotkaniu Wisła wy-
grała z Goleszowem 13:9, w drugim Ustroń 
pokonał Wisłę 13:7, natomiast w trzecim 
Ustroń wygrał z Goleszowem 15:7. Tym 
samym pierwsze miejsce zajęły dziewczęta  
z Gimnazjum nr 1 z Ustronia i one pojadą 
na mistrzostwa powiatu. Tytuł najlepszej 
zawodniczki turnieju otrzymała Martyna 
Colossenco z Wisły.

Drużyny chłopców rywalizowały syste-
mem pucharowym. W pierwszym meczu 
Wisła pokonała Goleszów 15:12, w drugim 
Ustroń wygrał z Istebną 28:16. W meczu  
o trzecie miejsce Istebna wygrała z Gole-
szowem 10:4, w finale Ustroń wygrał z Wi-
słą 28:18. Królem strzelców turnieju został 
Marek Cholewa z Ustronia, zdobywając 19 
bramek. On też otrzymał tytuł najlepszego 
zawodnika turnieju.

Podsumowując rozgrywki szkolne P. Bej-
nar powiedział: - Nasi chłopcy to uczniowie 
klas drugich i pierwszych gimnazjum.  
A grają ze starszymi o rok, co w tym wieku 
nie jest bez znaczenia. Tak będzie także 
w kolejnych etapach rozgrywek. Przede 
wszystkim widoczna jest różnica w wa-
runkach fizycznych. Na pewno więc prze-
wyższali nas warunkami fizycznymi, ale 
umiejętności były po naszej stronie. Był to 
udany rewanż za ubiegłoroczne rozgrywki 
gdy wygrała Wisła. Nasze dziewczęta zro-
biły bardzo duży postęp. Dobrze biegały do 
szybkiego ataku i tym wygrały. 

Dziewczęta i chłopcy z G-1 zagrają 
w mistrzostwach powiatu pod koniec stycz-
nia w Górkach Wielkich.

W poniedziałek 10 grudnia o godzinie 17 
odbędzie się ostatni mecz pierwszej rundy 
ligi wojewódzkiej mlodzików. We własnej 
hali zespół MKS zmierzy się z ubiegło-
rocznym zwycięzcą ligi Zrywem Chorzów. 
Zapowiadają się wielkie emocje.

W ataku m. cholewa.                                                                                            Fot. W. Suchta

dziewczęta pewnie wygrały swoje mecze.                                                         Fot. W. Suchta


