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Tłumnie witano nowy rok na rynku. Były życzenia burmistrza i pokaz ogni sztucznych.                                                            Fot. W. Suchta   

zdarzeNIe	
Na	SzczycIe

Wigilijka
u  anToniego

noWy Wóz

BudżeT  2013

(cd. na str. 4)

Przegląd kapel góralskich, wydanie monografii wsi 	
i ciekawe spotkania składały się na obchody 300-lecia 
koniakowa. Szczególnie uroczystym i pięknym ak-
centem był Wielki koncert kolęd i Pastorałek zespołu 
„golec uorkiestra” oraz estrady Regionalnej „Równi-
ca” z ustronia, który odbył się w sobotnie popołudnie	
i wieczór 29 grudnia w kościele św. Bartłomieja apo-
stoła w koniakowie. 

uSTRońSki  akcenT
na 300-lecie

(cd. na str. 2)

20 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

dochody  i  wydatki
Radni jednogłośnie podjęli uchwalę o budżecie miasta w roku 

2013. Jak stwierdził S. Malina, wcześniej szczegółowo nad bu-
dżetem pracowały komisje RM. Przewodnicząca Komisji Budżetu 
Olga Kisiała poinformowała, że projekt został zaopiniowany 
pozytywnie. Wcześniej również pozytywną opinię wydała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. 

Dochody budżetu miasta w 2013 r. wyniosą 60.786.677 zł, przy 
czym dochody bieżące to 56.613.057 zł, a dochody majątkowe 
to 4.173.620 zł.

Wydatki wyniosą 64.847.988 zł, w tym wydatki bieżące 
53.263.175 zł, a wydatki majątkowe 11.584.813 zł.

Radni podjęli również uchwałę o zaciągnięciu kredytu długo-
terminowego w wysokości 4.000.000 zł. Uruchomienie kredytu 

Śniegu nie brakowało, widać wyraźnie, że te dwadzieścia kil-
ka kilometrów odległości czyni w pogodzie wielką różnicę. Na 
drodze biało. Czy uda się dojechać pod kościół położony na stro-
mym wzniesieniu? Nie ma co próbować, nie tylko ze względu na 
śliskość. Na pewno nie będzie gdzie zaparkować, bo samochody 
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tych ustrońskich świętach bez śniegu wy-
prawa do Koniakowa była podróżą jakby 
w inny świat. Świat białego, rozśpiewane-
go, idealnego Bożego Narodzenia.  

W ramach obchodów 300-lecia Ko-
niakowa ukazała się książka „Ojcowizna 
koniakowskich górali” autorstwa dr Mał-
gorzaty Kiereś, która tak mówi o pracy nad 
tym wydawnictwem: 
- Nigdy nie przypuszczałam, że o tak 
niewielkiej beskidzkiej wsi znajduje się 
tak dużo fantastycznych materiałów archi-
walnych, których dotąd oprócz profesora 
Franciszka Popiołka nikt nie opracowy-
wał. 

Promocja odbyła się 16 grudnia w „Go-
spodzie pod Ochodzitą” w Koniakowie. 
Podkreślano, że monografia ukazała się 
dzięki współpracy trzech wybitnych osób: 
dr Małgorzaty Kiereś, fotografika Jacka 
Kubieny i Jana Kukuczki, właściciela 
Galerii Kukuczka na Jasnowicach, któ-
ry publikację wydał. Pomysłodawczy-
nią stworzenia monografii była Urszula 
Gruszka, kierownik zespołu „Koniaków”  
a książka już cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców i wczasowi-
czów. Można ją kupić m.in. w Gminnym 
Ośrodku Kultury, w Galerii Kukuczka na 
Jasnowicach i w sklepie Piotra Kohuta 
w Koniakowie.             Monika Niemiec

Na rynkach w Cieszynie 
i Wiśle zorganizowano kon-
certy sylwestrowe połączone 
z powitaniem nowego roku.  
W niebo wystrzeliły korki 
szampana i sztuczne ognie. 
Imprezy zgromadziły sporo 
mieszkańców i turystów.

Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” ma nowe-
go dyrektora. Od 27 grudnia 
placówką kieruje Cecylia 
Gasz-Płońska, która wygra-

ła konkurs ogłoszony przez 
burmistrza miasta. Wcześniej 
była dyrektorem Instytucji 
Filmowej „Silesia Film”. Jest 
mieszkanką Rudy Śląskiej. 

„Informator Miasta Wisły” 
był jednym z pierwszych (po 
„Gazecie Ustrońskiej” pism 
wydawanych przez samorzą-
dy lokalne. Pierwszy numer 
ukazał się w maju 1993 roku. 
Pismo wychodziło w mie-
sięcznym cyklu ponad pięć lat,  
a mieszkańcy otrzymywali je 
bezpłatnie. Zastąpiło je „Echo 
Wisły”. 

Cieszyn zamienił się na 
działki ze Skarbem Państwa, 
co umożliwi rozpoczęcie budo-

wy nowej siedziby Komendy 
Powiatowej i Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie. 
Obiekty zostaną wzniesione 
w Boguszowicach. Strażacy 
muszą już tylko znaleźć jesz-
cze pieniądze... 

U zbiegu ulic Szersznika 
i Szerokiej w Cieszynie stoi 
kościół pod wezwaniem św. 
Krzyża. Świątynię wzniesio-
no na początku XVIII wieku 
w miejscu książęcej kaplicy. 
Zakończono właśnie trwający 
kilka miesięcy remont. Odno-
wiono wieżę i elewację.

 
Szkoła Podstawowa nr 2  

w Chybiu od ponad 10 lat nosi 

imię Ludwika Kobieli - wiej-
skiego nauczyciela i literata, 
wywodzącego się z „Żabiego 
Kraju”.  

Skocznia w Wiśle Malin-
ce w przyszłym tygodniu bę-
dzie areną konkursu skoków 
o Puchar Świata. Zawody tej 
rangi zostaną rozegrane po 
raz pierwszy na wiślańskim 
obiekcie. Wcześniej skocznia 
zdała egzamin podczas Letniej 
Grand Prix FIS. Światowa czo-
łówka zjedzie do Wisły prosto 
po Turnieju Czterech Skoczni  
i będzie rywalizować o punkty 
9 stycznia. Z Wisły zawodnicy 
udadzą się na dwa weekendo-
we konkursy w Zakopanem. 
         (nik) 
 

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

stoją nawet 200 metrów poniżej. Aż tylu 
ludzi przyszło na koncert. 

Nie wszyscy zmieścili się w pięknie 
udekorowanym kościele. Na szczęście 
na zewnątrz zainstalowano telebim oraz 
głośniki, więc można było słuchać i oglą-
dać dzieci z Ustronia, które oczarowały 
słuchaczy. Gdy śpiewały o gorejącym 
niebie, wszyscy odwrócili głowy w stronę 
zachodu słońca. Niebo gorało pomarań-
czowo-różowo-czerwoną barwą. 

„Równica”, niestety bez swojej chore-
ograf i dyrektor artystycznej Renaty Ci-
szewskiej, przedstawiła kolędy, pastorałki 
znane i te mniej popularne oraz utwory 
własne o świątecznej tematyce. Zebrała 
gromkie oklaski, a podziękowaniom dla 

solistów, chóru, kapeli nie było końca. Jak 
zwykle dzieci i młodzież prezentowały 
nienaganne stroje ludowe. Podkreślano, że 
dla koniakowian i wczasowiczów wystąpił 
zespół reprezentacyjny miasta Ustronia. 

Gwiazdą wieczoru była grupa „Golec 
uOrkiestra”, zaprzyjaźniona zresztą z na-
szą „Równicą”. Muzycy z tej znanej kapeli 
występują z ustrońską estradą. Koncert był 
bardzo urozmaicony, bo artyści przedsta-
wili swoje pieśniczki, współczesne i te 
najbardziej znane kolędy, dawne winsze  
i tradycyjne teksty kolędników. Zachwycał 
arsenał instrumentów, na których grają 
Golce. Na telebimie relacja z kościoła 
przeplatała się z fragmentami teledysków  
i widoków zaśnieżonych Beskidów. Po 

uSTRońSki  akcenT 
na 300-lecie

z lewej strony kościoła zainstalowano telebim.                                              Fot. M. niemiec
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tel. 854 �4 8� 
tel. 604 55 8� ��

�7 Xii �0�� r.
Dalszy ciąg kontroli wywozu 
odpadów komunalnych z prywat-
nych posesji.
�7 Xii �0�� r.
Prowadzono kontrole i spis uszko-
dzonych i zaniedbanych tablic 
reklamowych na terenie miasta.
�8 Xii �0�� r.
Prowadzono kontrole porządkowe 
w centrum miasta. Między innymi 
wydano nakaz zaprowadzenia 
porządku wokół jednej z placówek 
handlowych.

Franciszek Legierski  lat 87 ul. Sztwiertni
Ci, którzy od Nas odeszLi:

*    *    *

�� Xii �0�� r.
Interweniowano w sprawie re-
klam rozwieszonych na latarniach  
w centrum miasta. Po rozmowie 
z osoba odpowiedzialna reklamy 
zdjęto.
�� Xii �0�� r.
Interweniowano w sprawie nie-
trzeźwego mężczyzny, który leżał 
na wałach rzeki Wisły w okolicach 
ul. Kuźniczej. Mężczyzna trafił 
pod opiekę najbliższej rodziny.
�7 Xii �0�� r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny przy ul. 3 Maja. 
Wezwano pogotowie sanitarne 
i zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji.
�9 Xii �0�� r.
Podobna interwencja w sprawie 
sarny, tym razem znalezionej przy 
skrzyżowaniu ulicy Grażyńskiego 
z ul. Gościradowiec.            (mn)

spotkaNie z podróżNikieM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z ustrońskim 

podróżnikiem Romanem Macurą na temat „Wyspy Zielonego 
Przylądka, relacje z podróży”, które odbędzie się w sobotę  
5 stycznia o godz. 15.00.

zakład poGrzebowy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 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

U w a G a !
burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku składania oświadczeń dotyczą-
cych sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok oraz 
obowiązku uiszczania pierwszej raty  za sprzedaż napojów 
alkoholowych. termin składania oświadczeń oraz płatności 
pierwszej raty upływa 31 stycznia 2013 r. płatności należy 
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub 
przelewem na konto bankowe: 

iNG baNk ŚLĄski  o/bielsko-biała  60 1050 1070 1000 
000�  0�0� 5���  

24 grudnia około godz. 22.30 doszło do wypadku na skrzyżo-
waniu ulic Katowickiej i Myśliwskiej. Kierowcy przyznają, że 
włączanie się do ruchu na obwodnicy Ustronia jest utrudnione 
przez słabą widoczność i to w obydwie strony. Prawdopodobnie 
to sprawiło, że  kierująca chevroletem aveo 52-letnia kobieta, 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, wjechała na jezdnię  
i doprowadziła do zderzenia z samochodem vw passat. Kierująca 
i pasażerka chevroleta trafiły do szpitala. Drugim pasażerem był 
82-letni mężczyzna, który nie przeżył wypadku.  

Wigilijny WyPadek

MUzyCzNe spotkaNie 
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza serdecznie na mu-

zyczne spotkanie połączone z promocją śpiewnika „Cieszyńskimi 
dolinami z ludowymi pieśniczkami” autorstwa Jana Chmiela, 
znanego folklorysty, muzyka, laureata nagrody im. Leopolda 
Szersznika. Pośpiewamy razem z nim i damskim „KOS-Kwar-
tetem”. Gwarantujemy miły, noworoczny klimat. 

Spotkanie odbędzie się w piątek 11 stycznia 2013 o godz. 
17.00.

*    *    *

Od zwycięstwa rozpoczął sezon skoków narciarskich Paweł 
Wąsek z Ustronia reprezentujący klub Wisła Ustronianka. Mimo, 
że zmagał się z grypą wygrał zdecydowanie zawody Lotos Cup 
w Szczyrku w kategorii juniorów E (roczniki 1999-2000). Na 
skoczni K-70 Paweł skoczył 71,5 m i zdecydowanie wyprzedził 
drugiego Damiana Skupienia z TS Wisły Zakopane, trzeci był 
Kacper Konior z LKS Klimczok Bystra. Z Wisły Ustronianki 
zwyciężył także w kategorii junior A Aleksander Zniszczoł. 

O dobrych startach Katarzyny Wąsek w Czechach już pisaliśmy. 
W drugiej połowie grudnia startowała w Alleghe we Włoszech 
dwukrotnie w slalomie gigancie zajmując 6 i 10 miejsce. Poważ-
niejszą próba był start w ostatnich dniach grudnia w Gotschen 
w Niemczech. Kasia miała okazje rywalizować  w slalomie  
z alpejkami z drugiej dziesiątki Pucharu Świata. Pierwszego dnia 
nie ukończyła pierwszego przejazdu, drugiego zajęła 28. miej-
sce, przy czym w swoim roczniku była na 4. miejscu.      (ws) 

naRciaRSkie
RodzeńSTWo
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Przebojem jarmarku były ustawione na rynku koksiaki.                                  Fot. W. Suchta

W mrozie koncertuje gama 2.                                                                             Fot. W. Suchta

jaRMaRk
na Rynku

Wielka oRkieSTRa 
ŚWiąTecznej PoMocy
dla RaToWania życia 
dzieci i godnej oPieki 
Medycznej nad SenioRaMi

W niedzielę, 13 stycznia 2013 r. po raz 
dwudziesty pierwszy zagra w całym kraju 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
W Ustroniu ponad 200 wolontariuszy 
kwestować będzie z nadzieją na uzbiera-
nie dużej kwoty przeznaczonej na zakup 
urządzeń do ratowania życia dzieci oraz 
godnej opieki nad seniorami.

W akcję włączyły się prawie wszyst-
kie szkoły podstawowe i gimnazjalne z 
Ustronia. Zaangażowani są uczniowie 
i nauczyciele, pracownicy Miejskiego 
Domu Kultury, Policji, Straży Miejskiej. 

Także ludzie dobrej woli, którzy co roku 
wspomagają wolontariuszy i wykonawców 
koncertu – wodą i oranżadą Krzysztof Wró-
blewski właściciel firmy „SMAKOSZ”, 
drożdżówkami Urszula Skwara właści-
cielka „Delicji”, pizzą dla sztabu  Szymon 
Latanik - właściciel pizzerii „Nappoli”.

Wolontariusze pojawią się na ulicach 
naszego miasta między godziną 8.30  
a  16.00, będą mieli identyfikatory i cha-
rakterystyczne kartonowe skarbonki na 
datki ofiarodawców. Po godzinie 16.00 
będą jeszcze wolontariusze w Karczmie 
Góralskiej nad Wisłą, więc tam można 
również przyjść i wrzucić symboliczną 
złotówkę.

Oprócz tego rusza Zbójnicka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, która przygotuje 
kwaśnicę dla wszystkich chcących wspo-
móc wolontariat Jurka Owsiaka. Działać 
będzie od godziny 12.00 przy Karczmie 
Góralskiej nad Wisłą w Ustroniu. Nie za-
braknie znanych kapeli góralskich: kapela 

Moniki Wałach, Tekla Klebetnica, kapela 
„Sarpacka”, Kapela Zbyszka Wałacha, 
„Torka”.

W trakcie koncertów w karczmie góral-
skiej nad Wisłą przeprowadzone zostaną 
licytacje przedmiotów przysłanych przez 
sztab w Warszawie i tych, które ofiarują 
nam mieszkańcy Ustronia. Niech ten 
dzień stanie się dla wszystkich dniem 
szczególnym, łączącym ludzi wrażliwych  
i chętnych do pomocy dzieciom i seniorom 
w całej Polsce. To jedna z najpiękniejszych 
i najbardziej potrzebnych akcji w Polsce, 
skutkująca ogromną pomocą w resorcie 
zdrowia, bez której wiele istnień nie miało-
by racji bytu. Otwórzmy się na potrzebują-
cych, podzielmy się tym, co mamy. Uratuj-
my życie dzieciom i przeznaczmy fundu-
sze na godną opiekę nad seniorami. Ufam, 
że tak jak w latach poprzednich skarbonki  
szybko się zapełnią, a akcja spotka się  
z życzliwym zrozumieniem ogółu.

          barbara Nawrotek-żmijewska

XXi Finał

W przedświątecznym klimacie odbył 
się na ustrońskim rynku drugi już Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Pomimo mrozów  
w dniach 21-22 grudnia 2012 r. na płycie 
ustrońskiego rynku ustawili się twórcy 
i uczniowie ustrońskich szkół, a także 
różne stowarzyszenia, by pokazać swoje 
świąteczne ozdoby, stroiki, szopki i inne 
gadżety tworzące ten wyjątkowy nastrój 
świąt Bożego Narodzenia. Na scenie po-
jawiły się nasze ustrońskie chóry i zespoły, 
które wykonały kolędy i pastorałki, do-
dając w ten sposób magicznego klimatu 
panującego na rynku. Bo cóż może być 
piękniejszego niż bajecznie udekorowany 
rynek połyskujący tysiącem świątecznych 
światełek, fantastycznie podświetlonej 
scenografii na scenie, pokazującej stary 
Ustroń na tle otulających go gór. Mamy 
nadzieję, że z roku na rok nasz ustroński 
Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnie 
więcej wystawców i handlujących osób. 
Burmistrz Miasta Ustroń serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestniczącym w tego-
rocznym jarmarku wystawcom, szkołom, 
uczniom, nauczycielom, rodzicom, człon-
kom stowarzyszeń, a także chórom: Ewan-
gelickiemu pod dyrekcją Krystyny Gibiec, 
„AVE” pod dyrekcją Alicji Adamczyk oraz 
chórowi Estrady Ludowej „Czantoria”, 
którym dyrygowała Danuta Zoń-Ciuk. 
Uroku dodały zespoły dziecięco-młodzie-
żowe, czyli Estrada Regionalna „Równica” 
pod kierownictwem Renaty Ciszewskiej,  
a także zespół z Gimnazjum nr 2 „GAMA 
2” i Janusz Śliwka oraz soliści: Maria Gór-
niok, Martyna Franek i Filip Czarnecki. 
Za podarowane dwa urocze, świąteczne 
wieczory dziękujemy i liczymy na dal-
szą miłą współpracę.            Naczelnik 
                        wydziału oświaty, 

               kultury, sportu i turystyki    
                                    danuta koenig
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Wigilijka  u  anToniego
Tak jak w latach ubiegłych Fundacja św. 

Antoniego zorganizowała wigilijkę dla po-
trzebujących. W siedzibie Fundacji zgro-
madziło się kilkadziesiąt osób, a wśród 
nich zaproszeni goście: wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Marzena Szczotka, 
sekretarz miasta Ireneusz Staniek, dyrektor 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości Ilo-
na Niedoba oraz reprezentujący Fundację: 
prezes Tadeusz Browiński, Franciszek 
Korcz, Henryk Kania, Józef Waszek. Po 
modlitwie prowadzonej przez ks. Leopolda 
Zielaskę, ks. proboszcza Piotra Wowrego 
i ks. dziekana Tadeusza Serwotkę łamano 

Wspólna modlitwa.                                                                                               Fot. W. Suchta

Zdaniem 
Burmistrza

o zmianach w budżecie mówi burmistrz 
ireneusz Szarzec.

*    *    *
O budżecie gminy możemy mówić przez 

pryzmat dwóch koncepcji. Pierwsza zakła-
da, że jest czymś trwałym, niezmiennym,  
w drugim ustala się roczny plan finanso-
wy, ale z założeniem modyfikacji z uwa-
gi na zmieniające się uwarunkowania.  
W samorządzie ustrońskim przyjmujemy 
tę drugą koncepcję, tzn. budżet jest żywy, 
dynamiczny, na szczęście ciągle rozwojo-
wy. To elastyczny instrument powalający 
zrealizować więcej zadań niż przy przyjęciu 
niezmiennego zapisu, mogącego jedynie na 
końcu roku skutkować nadwyżką lub stratą.

Budżet gminy jest o tyle inny niż budżet 
państwa, że środki muszą wystarczyć 
na zrealizowanie zaplanowanych zadań, 
czyli nie ma możliwości nadmiernego 
zadłużenia czy dodrukowania pieniędzy. 
W gminie decyduje o wszystkim to, czy 
w kasie są pieniądze.

Po stronie dochodów miasto ma stałe, 
zagwarantowane wpływy, ale w dużej 
części nie są one zależne od decyzji samo-
rządu. Mam tu na myśli udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, co 
prawda szacowane przez Ministra Finan-
sów, ale jedynie szacowane. Podobnie jest  
z udziałami w takich podatkach, jak np. od 
spadków i darowizn, opłacie skarbowej. 
Opierać musimy się na daleko idących 
szacunkach i prognozach, nie zawsze się 
sprawdzających. Efekt jest taki, że gdy 
niższe są dochody, skutkuje to mniejszymi 
wydatkami, co pociąga za sobą koniecz-
ność zmian w budżecie w ciągu roku.

Staramy się od lat prowadzić skuteczną 
politykę windykacyjną, co w czasach kry-
zysu jest szczególnie ważne. Chodzi o to, 
by nie dopuścić do powstawania zaległo-
ści. Nie mamy wpływu na upadłości firm 
z nieściągniętymi długami, co w praktyce 
kończy się spisaniem straty. A są to środ-
ki zaplanowane jako dochody. Kolejny 
element to dotacje ze skarbu państwa na 
opiekę społeczną i inne świadczenia, które 
w zależności od polityki rządu są zwięk-
szane lub zmniejszane. To obligatoryjne 
zmiany i też należy je uwzględnić.

Wszystko to sprawia, że budżet bez 
zmian w ciągu roku jest nierealny. Niektó-
rych dziwi, że praktycznie na każdej sesji 
podejmowana jest uchwała o zmianach 
w budżecie. Te zmiany są uciążliwością, 
choćby ze względu na konieczność wy-
tworzenia dodatkowych dokumentów,  
a wszystkie należy jeszcze uchwalić i za-
twierdzić w RIO, muszą też przejść przez 
nadzór wojewody. Mimo to korzyści ze 
zmian w budżecie są większe niż próbowa-
nie udowadniania, że ktoś tak precyzyjnie 
zaplanował wydatki na cały następny rok, 
tak nieomylnie skonstruował plan finan-
sowy, że nie są konieczne jakiekolwiek 
poprawki.                           Notował: (ws)

się opłatkiem i składano sobie życzenia. 
Następnie spożyto zupę grzybową, rybę 
z sałatką i ciasta. Podopieczni otrzymali 
świąteczne paczki.
- 72 paczki otrzymały dzieci, 28 paczek 
dorośli. Wartość paczki 130 zł - informuje 
T. Browiński. - Paczki zawierały słodycze, 
owoce, wędliny. Była to już chyba czter-
nasta wigilijka. Chciałbym podziękować 
wszystkim sponsorom, dzięki którym 
można ją było ponownie zorganizować  
i rozdać paczki. Dziękujemy za każdą 
złotówkę i za każdy przyjazny gest. 

                                   wojsław suchta

28 grudnia w Mdk „Prażakówka” koncertował  krzysztof krawczyk. Wypełniona w jednej 
trzeciej sala żywo reagowała na znane przeboje mistrza. zresztą sam wykonawca świetnie 
nawiązywał kontakt z publicznością.                                                                             Fot. W. Suchta	
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Największym osiągnięciem minionego roku jest utrzymanie 
merytorycznej, rzeczowej dyskusji w komisjach Rady Miasta  
i w kontaktach ze wszystkimi działającymi w sferze organizacji 
pożytku publicznego. Można się spierać na argumenty, a ja bardzo 
sobie cenię merytoryczną dyskusję, bo to ona pozwala realizować 
wiele zadań, także w latach następnych. 

Jeżeli chodzi o sukcesy bardziej wymierne, związane z realizacją 
inwestycji, to wymienię przedsięwzięcia związane z ochroną śro-
dowiska, przede wszystkim budowę kanalizacji, a także budowę 
dróg. Mówimy o kryzysie, a jednak w ubiegłorocznym budżecie 
miasta na inwestycje przeznaczono prawie 12 mln zł. Do spektaku-
larnych przedsięwzięć o wartości sięgającej kilkuset tysięcy złotych 
zaliczyć trzeba tak bardzo potrzebny parking na ul. Słonecznej, 
remonty nawierzchni dróg jako zadania inwestycyjne i remontowe, 
a przede wszystkim budowę kanalizacji w obrębie ul. Kamieniec, 
ul. Leśnej, ul. Folwarcznej oraz wodociągów przy ul. Długiej i ul. 
Folwarcznej. Zadania te napotykały na różne trudności przy reali-
zacji, związane nie tyle z problemami finansowymi, bo wszystko 
zostało zaplanowane, ile z wchodzeniem na tereny prywatne. 

Ważnym zadaniem, które udało się zrealizować nie bez kłopotów, 
jest boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2. Godne 

podkreślenia są inne inwestycje w obiektach oświatowych, głównie 
związane z termomodernizacją. 

To najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 r., przy czym, 
w niektórych przypadkach, kontynuacja następować będzie  
w następnych latach.

Największą nie tyle porażką, bo nie w takich kategoriach 
to odbieram, jest uchylenie naszego planu zagospodarowania  
z 2005 r. Nie tylko ja, ale cała Rada, odebraliśmy z zaskoczeniem 
kwestię unieważnienia całego planu na wniosek jednego mieszkań-
ca. Tu kłania się ustawodawstwo, dzięki któremu jest to możliwe. 

Gdyby nie unieważnienie planu, bylibyśmy o wiele dalej  
z zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja terenów po byłej Kuźni 
Ustroń”, a chodzi o stadion. Rada po dyskusji stanęła na stanowi-
sku, że zadania o wartości ponad 20 mln zł nie jesteśmy w stanie 
realizować w jednym ciągu. Przyjęliśmy więc poszczególne etapy 
realizacji. Zadanie to figurowało w planach roku 2012 i wykonano 
prace projektowe. W 2013 r. chcieliśmy przystąpić do realizacji, 
posiadaliśmy wszystkie uzgodnienia. Obecnie trzeba uzgodnić 
projekt zastępczy, a tu nie wiadomo, jak zachowa się organ nad-
zoru. Jestem optymistą i mam nadzieję, że wszystko zakończy się 
po naszej myśli.   

Minął  SaMoRządoWy  Rok

BudżeT  2013

Sesję rozpoczęły kolędy i życzenia od uczennic Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Polanie: Sary Pawelskiej, Magdaleny gawlas, Magdy 
kocjan, łukasza Bujoka, oraz ich nauczycielek  Magdaleny Herzyk	
i aleksandry Majętny.                                                   Fot. W. Suchta

nastąpi w 2013 r., zaś jego spłata w latach 2014-2020 w ratach 
kwartalnych.

CeNa  wody
Radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę. 
Radna Bogusława Rożnowicz pytała, czy można liczyć na to, że 

kiedyś zaproponuje się utrzymanie ceny, nie mówiąc o obniżce. 
Obecny na sesji prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Janusz 
Stec odpowiadał:
- Naszym życzeniem byłoby niepodnoszenie ceny, bo to nic 
przyjemnego. Sami państwo zdecydowali, że będzie to spółka 
non profit, w związku z czym wszystkie podwyżki związane 
są tylko z tym, że musimy pokryć niezbędne koszty związane 
z prowadzeniem działalności, m.in. z dostawą mediów. Za-
powiadana obniżka ceny energii elektrycznej dla ludności nie 
będzie dotyczyć jednostek gospodarczych. Nie podejrzewamy, 
by cena gazu i inne media dla nas staniały. Dodatkowym ele-
mentem jest zabezpieczenie w taryfie kosztów związanych z 
roszczeniami właścicieli posesji, którzy kiedyś pozwolili przez 
swój teren przeprowadzić wodociągi i kanalizację, a dziś za to 

żądają sporych pieniędzy. Naszym życzeniem jest, by przyjść do 
państwa z propozycją utrzymania taryfy z roku poprzedniego. 
Już dziś można przyjąć założenie, że jeśli zapełni się wszystkie 
mieszkania, to dojdzie do rozbudowania sieci, jeżeli tereny 
przeznaczone pod budownictwo deweloperskie zostaną zabu-
dowane i będą tam mieszkać ludzie, to przy stałych kosztach 
relacje się mogą poprawić. Na to jednak musi się złożyć wiele 
czynników, na które ani my, ani państwo nie mają wpływu.  
W województwie śląskim nie jesteśmy najtańsi, ale też nie jeste-
śmy wśród tych drogich. Są to średnio-niskie ceny. 

Dla radnego Józefa Gogółki przyjęcie szacunkowo zużycia 
wody przez mieszkańca na 2 m3 miesięcznie jest chyba zbyt 
niskie. 
- Przyjmujemy zużycie na mieszkańca i takie są standardy euro-
pejskie - odpowiadał J. Stec. - Jeżeli ktoś zużywa mniej niż 90 
litrów na dobę, to nie jest brudasem, ale oszczędnym i racjonal-
nym użytkownikiem wody.

Radna Maria Jaworska pytała, jakie jest zużycie wody  
w Ustroniu.

J. Stec odpowiadał, że w ostatnich latach się ustabilizowało.
- Pamiętam czasy, gdy to zużycie wahało się w granicach 250 l 
na dobę. Dziś jest to około 95 l i to jest średnia w wysoko cywi-
lizowanej Europie - mówił J. Stec.
- Kiedyś zużycie przyjmowaliśmy na wysokości 3 m3, ale stoso-
wanie urządzeń oszczędnie pobierających wodę sprawiło, że ilość 
pobranej wody się zmniejsza - mówił burmistrz I. Szarzec.

Przemysław Korcz przypomniał, że Polska jest krajem ubogim 
w wodę i nie będzie jej przybywać. W Szwajcarii, bogatej w wodę, 
przeprowadzono badania i okazało się, że 40% wody zużywanej 
podczas mycia to tzw. puste przebiegi. Dlatego nie można mówić, 
że przyjęty szacunek zużycia wody jest za niski, a wszystko po-
lega na racjonalnym gospodarowaniu wodą. Wiadomo, że coraz 
lepsze gospodarowanie wodą przez odbiorców nie jest najlepsze 
dla WZC, bo wynika stąd mniejsza sprzedaż.

Dla gospodarstw domowych cena z podatkiem VAT za m3 
dostarczonej wody wyniesie 5,07 zł. Radni podjęli stosowną 
uchwałę.

iNNe  UCHwały
Ponadto na sesji radni podjęli m.in. uchwały:

- w sprawie określenie inkasentów, 
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
- w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym, 
- w sprawie podziału miasta na obwody do glosowania,
- w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości  
w mieście,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w pierwszym 
półroczu.                                                           wojsław suchta

o sukcesach i porażkach minionego roku mówi przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

(cd. ze str. 1)
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drewniany obiekt na Polanie, mieszczący w okresie powojennym 
punkt biblioteczny.  grafika z książki „dawny ustroń w grafice 
Bogusława Heczki”. 

Prezentujemy fotografię wykonaną w połowie lat 50. XX 
wieku w biurze ustrońskiej Kuźni, a uwieczniono na niej pra-
cowników Działu Zbytu. Od prawej strony: Rudolf Stanieczek 
– kierownik Działu Zbytu, Anna Kołaczyk, Bolesław Mider, 
Halina Moczała i Jan Cieślar – zastępca kierownika Działu Zbytu. 
Zdjęcie udostępniła oraz opisała Anna Kuczera z domu Koła-
czyk.                                                                        bożena kubień 

Do kategorii spraw kłopotliwych można zaliczyć procedury 
przetargowe. Myślałem, że skoro sprawy związane z zamówieniami 
publicznymi tak dotknęły instytucje centralne – rząd, Generalną 
Dyrekcję Dróg i Autostrad - przy budowie autostrad przed Euro 
2012, to coś się wydarzy i obowiązywać będzie nowe ustawo-
dawstwo, tymczasem słyszymy o nowych problemach z budową 
lotniska w Modlinie. Przetargi to bolączka wszystkich gmin, w tym 
i naszej. Dominuje cena przy wyborze wykonawcy, a to powoduje, 
że często przetargi wygrywają firmy niesprawdzone, a zadania 
realizują w oparciu o podwykonawców. Praktycznie komisja 
przetargowa ma związane ręce. Tu nie trzeba wymyślać niczego 
nowego, a wystarczy powielić to, co obowiązuje w państwach 
starej Unii Europejskiej, czyli odrzucanie najniższej i najwyższej 
oferty podczas pierwszej, jawnej części przetargu. Wydaje się, że 
to bardzo proste rozwiązanie, ale w naszym państwie od lat się  
o tym dyskutuje, a jakoś efektów nie widać.

Wracając do osiągnięć, to chciałbym powiedzieć o miejscu bar-
dzo mi bliskim, a mianowicie o terenach po byłej Kuźni Ustroń. 
Miałem obawy, że obiekty po tym zakładzie pracy podzielą los 
wielu budowli przemysłowych, jak chociażby po cementowni  
w Goleszowie czy zakładów celulozowo-papierniczych w naszych 
partnerskich Kaletach.  Halami i całym terenem zainteresowały się 
poważne firmy i inwestują niemałe środki na zaadaptowanie ich pod 
kątem własnych potrzeb, tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy, 
co w obecnej sytuacji rosnącego bezrobocia jest bardzo ważne. W 
ten sposób ta część miasta zmienia swoje oblicze. To duży sukces 
całego miasta, że te firmy wybrały właśnie to miejsce, choć nie 
jest to specjalna strefa ekonomiczna. Na pewno pozostawienie tego 

terenu w studium oraz planach przestrzennego zagospodarowania 
jako miejsca przemysłowego okazało się słuszne, choć głosy na 
ten temat były różne. To sukces całego miasta, gdzie samorząd 
kreuje pewną politykę przestrzenną, a tym samym współtwo-
rzy wizerunek miasta i dba o jego harmonijny rozwój.   (ws) 
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W schronisku PTTK na Równicy doszło 
w połowie grudnia do ciekawego spotka-
nia, którego organizatorem była Gromada 
Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą 
w Ustroniu z Wielkim Zbójnikiem Jasiem 
Sztefkiem. Tematyka nie była jednoznacz-
nie określona w zaproszeniu, ale lista gości 
dawała nadzieję na ciekawe zdarzenie  
i zderzenie różnych myśli, koncepcji, idei 
regionalizmu i regionalizacji. Marek Rem-
bierz wprowadził w tematykę łączenia się 
krajów europejskich, od okresu wielonaro-
dowych, wielokulturowych Austro-Węgier 
Franciszka Józefa I po Unię Europejską. 
Prof. Daniel Kadłubiec w swoim stylu, 
ze swadą i zaangażowaniem przedstawił 
ciekawy wywód na temat etymologii słowa 
„Beskidy” i jego albańskiego źródłosłowu, 
przybliżył symbolikę gór i źródła naszej 
tradycji. Usłyszeliśmy również o tym, jak 
postrzegany na Śląsku Cieszyńskim był 
„Cysorz Pan” i dlaczego (bądź co bądź) 
zaborca był pozytywnie oceniany przez 
cieszyniaków.

Wielce interesujące rozważania na te-
mat problemów z regionalizacją w Unii 
Europejskiej przedstawił europoseł Jan 
Olbrycht. Po okresie powszechnej ak-
ceptacji unijnej idei, pojawiać się zaczęły 
ruchy odśrodkowe, a w kilku przypad-
kach separatystyczne. Ciekawe przykłady  
z Irlandii, Malty czy Macedonii ubarwi-
ły ten temat. Rozmowy trwały i trwały,  
przerwy umuzyczniał  Kazo „Nędza” 
Urbaś z kapelą „Torka”. Towarzyszył nam 
„Najjaśniejszy Pan” Adam Połednik, który 
przypomniał „jako to za Austryje bywało”.  
Były strzały na wiwat, była zupa „chudo 
Jewa”, była niewielka wystawa malarstwa 
i grafiki. Organizatorzy zapewniają, że 
to spotkanie pierwsze z wielu. Wyszli-
śmy późnym wieczorem ze schroniska 
bogatsi. Spotkanie inne od innych, z nie-
ostro zapisanym tematem przewodnim, 
z niesprecyzowanymi do końca tezami,  
a jednak wartościowe, udane, inspirujące 
do przemyśleń. Bo o wartości każdego spo-
tkania decydują uczestnicy, a nie temat, bo 
nawet rozmowa o „dumie Maryni” może 
być interesująca, jeżeli inteligentni uczest-
nicy mają coś mądrego do powiedzenia  
w tym temacie. Niech żałują ci nieobec-
ni, których nazwiska widziałem na liście 
zaproszonych.            zbigniew Niemiec 

zda/erzeNIe
Na	SzczycIe	

a. Połednik w roli cesarza.                                                                                  Fot. z. niemiec

j. olbrycht i j. Sztefek.        Fot. z. niemiecd. kadłubiec.                        Fot. z. niemiec
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delegacja  na  deMonSTRacji
Sprawa połączenia Śląskiego Szpitala 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego z Wo-
jewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej 
im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,  
i tym samym likwidacji ustrońskiej placów-
ki, była jednym z najgorętszych tematów  
w Ustroniu w roku 2012.

Pracownicy nie poddają się w proteście 

przeciwko temu posunięciu. Była pikieta 
przed szpitalem, radiowa interwencja, kon-
ferencja z politykami. Sprawa jest szeroko 
komentowana w mediach. 

17 grudnia przed gmachem Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
odbyła się solidarnościowa demonstracja 
kilku tysięcy pracowników, związkowców 

i mieszkańców przeciwko polityce Donal-
da Tuska. Wśród morza flag związkowych 
widoczny był transparent z logo nasze-
go szpitala. Wśród przedstawicieli bran-
ży motoryzacyjnej, hutników, kolejarzy, 
nauczycieli, górników były pielęgniarki  
z Ustronia. 18-osobowa delegacja wy-
jechała z banerami, na których widniały 
znane już czytelnikom hasła, jak choć-
by: „Nasz szpital bez długów, pięknie 
wyremontowany nie będzie przez za-
dłużone Piekary zabrany”, „Pacjentów, 
pracy, chleba! Piekar nam tu nie trzeba”, 
„Nie damy naszego szpitala zaksięgować  
w straty”, „Szpital nie jest chory, nie wyma-
ga uzdrowienia”. Obecność reprezentacji 
szpitala nie pozostała niezauważona. Wraz 
z innymi petycjami, pismo pielęgniarek  
z Ustronia zostało przekazane wojewodzie 
śląskiemu, Zygmuntowi Łukaszczykowi. 

W czasie demonstracji miała odbyć się 
sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ale została odwołana, bo otrzymano ano-
nimowe zgłoszenie, że w gmachu znajduje 
się bomba. Jak dowiedzieliśmy się nie-
oficjalnie, telefonowała kobieta z jednej  
z budek telefonicznych w Ustroniu. Nawet 
przedstawiła się nazwiskiem. Oczywi-
ście policja skierowała swoje podejrzenia  
w stronę pracowników szpitala. Znalazła 
się wśród nich osoba o nazwisku podanym 
przy zgłoszeniu. Musiała złożyć zeznania. 
Miała jednak solidne alibi, gdyż w momen-
cie, gdy dzwoniono, demonstrowała przed 
Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. 
Trwa dochodzenie.       Monika Niemiec

Pielęgniarki z ustronia wśród protestujących górników.                       Fot. z arch. j. Hazuki
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28 grudnia w hotelu Orlik na Zawodziu 
odbyło się spotkanie władz samorządo-
wych naszego miasta z przedsiębiorcami, 
duchowieństwem, przedstawicielami sto-
warzyszeń, ludźmi ważnymi dla naszej 
społeczności. Składając wszystkim no-
woroczne życzenia, burmistrz Ireneusz 
Szarzec mówił m.in.:
- Cieszę się, że dzisiejszy wieczór to już 
tradycja. Mogę tak powiedzieć, bo spoty-
kamy się szesnasty raz, w tym czternasty 
w Orliku na Zawodziu. Czas świąteczny 
to życzenia i podsumowania. Pozwolicie, 

że z tego miejsca podziękuję wam za to, 
że kolejny rok mogliśmy wspólnie praco-
wać, wspólnie działać, podejmować nowe 
inicjatywy. Dlatego nasz Ustroń kwitnie. 
Mamy to szczęście, że nasi mieszkańcy 
traktują osiągnięcia innych nie jako po-
wód do zazdrości, ale do mobilizacji, by 
tworzyć, równać w górę, przyczyniać się 
do rozwoju miasta. A inicjatywy podej-
mowane przez nas wszystkich tworzą to, 
z czego jesteśmy tak dumni. Staję przed 
wami dziś z radością, bo wbrew temu, 
co słyszymy o trudnościach, kłopotach, 

SzeSnaSTe  SPoTkanie

możemy miniony rok uznać za dobry. Był 
to rok wielu wspaniałych inicjatyw, wielu 
skończonych pomyślnie inwestycji, rok 
ciekawych wyzwań i wielu zrodzonych 
pomysłów. Jestem przekonany, że każdy 
z nas jest w stanie przypomnieć sobie 
wiele dobrych rzeczy z mijającego roku. 
Jeśli pojawiły się jakieś niepowodzenia, 
to zacytuję nieżyjącego już dr. Karola 
Grzybowskiego, który zwykł w takich 
sytuacjach mawiać, że trzeba się nauczyć 
porażkę przekuwać w sukces.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Malina mówił m.in.:
- Nasze spotkanie jest tym bardziej cen-
ne, że w dzisiejszych czasach tak trudno  
o dialog. Możemy się spotkać, wymienić 
poglądy i nawet najtrudniejsze sprawy 
możemy rozstrzygnąć poprzez dialog. 
Tym bardziej jest to cenne, bo jako liderzy 
środowisk kreujecie pozytywne postawy  
i zwyczaje. Mam nadzieję, że niepowta-
rzalną atmosferę wigilijną, gdy czujemy 
jeszcze zapach choinki, potrafimy prze-
nieść na nadchodzący czas. Nadchodzący 
rok jest różnie zapowiadany. A ja chciał-
bym zadać pytanie: Czy gdy spotykaliśmy 
się w latach ubiegłych, nowy rok był 
zapowiadany szczególnie dobrze, bez 
kłopotów? Zawsze są trudności mniej 
czy bardziej obiektywne. Natomiast stając  
u progu nowego 2013 roku, pozwólcie, że 
w imieniu ustrońskiego samorządu będę 
wam życzył samych sukcesów, by drugi 
człowiek obok was zawsze był podmio-
tem. Niech będzie to rok sukcesów i żeby 
wszystkim, po naszymu, się darzyło.

Przewodniczący i burmistrz wznieśli to-
ast, następnie rozmawiano, dyskutowano, 
składano sobie życzenia, a nawet omawia-
no plany na nadchodzący rok.

                                   wojsław suchta

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipowcu ma nowy samochód. Jest to 
ford transit zakupiony z udziałem miasta, 
a kosztował 66.000 zł.

- Samochód z 2008 r. specjalnie prze-
budowany do celów pożarniczych - mówi 
prezes OSP Lipowiec Tadeusz Krysta. 
- Zastąpi on w naszej jednostce wysłużone-
go żuka. To samochód lekki i jego rola jest 
pomocnicza przy akcjach ratowniczych. 
Będzie nim można także przewozić druży-
ny młodzieżowe. Został zarejestrowany na 
9 miejsc z kierowcą. Przede wszystkim jest 
ładny, a zrobiono go w Ciechanowie. Tro-
chę nerwów to kosztowało, ale się opłaca-
ło. Stan wozu jest idealny, z gwarancją i po 
pełnych przeglądach. Posiada wszystkie 
lampy, radiostację, system głośnomówią-
cy, z tyłu przegrody na sprzęt, podstawy 
pod motopompy. Jest to specjalistyczny 
pojazd pożarniczy.

24 grudnia na rynku nowy samochód za-
prezentowano burmistrzowi Ireneuszowi 
Szarcowi i naczelniczce Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Alicji Żyle. Można więc powiedzieć, 
że strażacy z Lipowca dostali nowy wóz 
pod choinkę.

noWy Wóz

Prezentacja nowego samochodu na rynku.                                                        Fot. W. Suchta

Wzniesiono wsólny toast.                                                                                   Fot. W. Suchta
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BiBlioteka   poleca:

Joe simpson – „dźwięk grawitacji”
Joe Simpson to brytyjski pisarz i alpinista. Znany głównie z best-

sellerowej książki „Dotknięcie pustki” – opisującej groźny wypadek 
jakiego doznał w Andach Peruwiańskich. Najnowsza książka jest 
zarazem  jego pierwszą powieścią.

bogusław wołoszański  „Największy wróg Hitlera”
Najnowsza książka Bogusława Wołoszańskiego znanego autora best-

sellerów o tematyce II wojny światowej, poświęcona jest największemu 
wrogowi Hitlera. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, szef Gestapo, 
niemieckiej policji i wywiadu. Człowiek, który zgromadził tak wielką 
władzę, że od najwyższego stanowiska w państwie dzieliło go tylko 
usunięcie Führera. I chciał tego dokonać. 

 pozioMo: 1) bez refleksu, 4) boisko tenisowe, 6) bieg 
sprawy, 8) państwo w Afryce Zachodniej, 9) szczyt w Tatrach, 
10) gruby papier, 11) japońskie bóstwo dobrobytu, 12) imię 
żeńskie, 13) atrybut do brydża, 14) pogaduszki w chlewie, 
15) kwaśny lub zasadowy, 16) ma powyłamywane nogi,  
17) z pianką w barze, 18) dawny żaglowiec, 19) Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego, 20) nagość na płótnie.
pioNowo: 1) przebieralnia w teatrze, 2) dodatek do czer-
wonego barszczu, 3) podobno leci z nieba, 4) szef zakładu, 
5) droga kupiecka, 6) kuponowa gra hazardowa, 7) rosyjskie 
wakacje, 11) najdłuższy dopływ rzeki Ob, 13) zajęcze nogi, 
17) symbol chemiczny platyny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 11 stycznia.

   rozwiązanie krzyżówki z nr 50

Gody po wodzie
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego 
wydawnictwa Koinonia otrzymuje Monika rucka  
z Ustronia, ul. Fabryczna 8. Zapraszamy do redak-
cji. 

Za pore dni w niedziele bydzie Trzech Króli. Jakby to nie trefiło 
w niedziele, to byłoby zaś świynto. Pamiyntóm, jak żech chodziła 
do podstawówki, to na Trzech Króli było świynto. Potym czyrwióni 
go zniyśli, ale od niedowna za nowych porzóndków Trzech Króli 
zaś je świyntym. Pamiyntóm, że jak żech była dzieckym, to chłapcy 
sie przebiyrali za trzech króli i chodzili po chałupach ze szopkóm. 
Śpiywali, łodgrywali, a ludzie im za to dowali, co kiery móg.

Na Nowy Rok też dziecka chodziły po chałupach po winszu i trzeja 
było mieć w chałupie jakisi drobny groszyczek. Kto wiy, czy za pore 
dni w te niedziele nie bydzie grać ta Wielko Łorkiestra Świóntecznej 
Pumocy, kieróm Jura Owsiak dyryguje. Toż trzeja narychtować se 
jaki piekny groszyczek, coby tym chorym dzieckóm pumóc.

Dobrze, żeście sóm w jakim takim zdrowiu, bo teraz trzeja bydzie 
sie na nowo chycić roboty.                                                    Hanka

Roztomili  Ludeczkowie!

Książka „Gdy pojawi się problem” J. Townsenda pokazuje, jak znaleźć skuteczne sposoby  rozwiązywania życiowych problemów. 
Już po kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

oGłoszeNie
 burmistrz Miasta Ustroń informuje, że w dniu 9 stycznia 

2013 r. o godz. 10.30 zostanie przeprowadzona ponowna licy-
tacja drewna opałowego lipowego (całe pnie). 

Licytacja odbędzie się przy ul. Folwarcznej w Ustroniu. 
odbiór drewna z ul. Folwarcznej nastąpi po okazaniu fak-

tury Vat w dniu 10 stycznia 2013 r. w obecności pracownika 
Urzędu Miasta Ustroń.

Faktura Vat zostanie wystawiona w pokoju nr 20  
w Urzędzie Miasta Ustroń po okazaniu dowodu wpłaty  
z kasy Urzędu i protokołu zakupu drewna spisanego podczas 
licytacji. załadunek i transport drewna pozostaje po stronie 
kupującego.

warunkiem przystąpienia do licytacji jest gotowość zakupu 
całego pnia drzewa. 

do licytacji zostało wystawionych 26 sztuk pni.
Cena drewna została obniżona o 50% w stosunku do ceny 

wyjściowej. dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ustroń (www.ustron.bip.info.
pl) lub pod numerem tel. (033) 8579 – 313 w godzinach pracy 
Urzędu Miasta od 7.30 do 15.30. 

Pieknie witejcie w Nowym Roku! Jakosi my sie go doczkali, chocioż 
nas straszyli, że bydzie kóniec świata. Nó, kiesi tyn kóniec bydzie, ale 
je napisane, że kiedy to bydzie, nie wiedzóm ani aniołowie w Niebie, 
ani Tyn, kierego pamióntke narodzynio my niedowno łodprawiali: 
To wiy jyny nasz Łojciec w Niebie. Jeszcze je tam napisane, że to 
ni ma naszo wiec. My mómy być dycki przirychtowani na spotkani  
z Nim. Jakby to było wiadóme, kiedy bydzie tyn kóniec abo kiedy kiery 
łumrze, toby niejedyn do kóńca rozmajite beszperactwa wyprawioł, 
a w przedłostatnim dniu by straszecznie sporzóndnioł, cały dziyń by 
rzykoł i byłby taki szykowny, że go jyny do rany prziłóż – coby sie 
jyny jakosi do tego Nieba wyszkrobać. Ale ni ma tak dobrze. Przeca 
nikierzi bywajóm tak spórni, że jyny do rany prziłóż, jakbyś chcioł 
dostać zakażyni. Toż starejmy sie być łod Nowego Roku kapke lepsi, 
chocioż jyny kapeczke. Łod czegosi trzeja zaczóńć. 

Dzisio mómy trzecigo stycznia, jak pamiyntóm, to były urodziny 
mojigo tatulka. Tatulek już je downo na kierchowie. Cóż zrobić, 
wszyscy tam kiesi pujdymy. Jedni przichodzóm, drudzy łodchodzóm. 
Teraz też bydzie szwarnie wiesiel, bo ludzie sie chcóm zabawić. Jako 
żeście sie mieli na Sylwestrze? Roz dwie kamratki se łopowiadały  
i jedna sie pyto drugóm, jako spyndziła Sylwestra. Ta ji prawi, 
że wcale go nie zganiała, bo w kóńcu sóm zloz. Jo też była na 
Sylwestrze, ale tam było spokojnie. Gościna była, a potym my se 
łopowiadali i posłóchali, co tam drudzy przirychtowali. Na rynku też 
był hałdamasz na Sylwestra. Telkowych ludzi tam było! Jyny czymu 
tela szkła potym było z potrzaskanych flaszek po szampanie? Dyć sie 
idzie na tym szkle poharatać, opóne od auta przebić. Pón redachtór 
też był na rynku, jisto sie tam dobrze bawił, bo snoci dziepro rano 
szeł do chałupy. Snoci kapke sie mu nogi szolóntały, ale jakosi sie 
do chałupy dokwanckoł. Na drugi dziyń mioł czas sie wyspać. 

Boroki pieski w tego Sylwestra. Przeca tak strasznie strzylali,  
a pieski sie strasznie bojóm huku. Niekierzi muszóm swoji psy za-
wiyrać do piwnice, coby tego huku nie słyszały. 
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pomnażać siłę, która właściwa jest bóstwu 
i którą ono przekazuje ludziom. Istotna 
jest jednak intencja towarzysząca tej ofie-
rze: ofiarowanie miłej woni, która cieszy 
bogów i czyni ich przychylnymi ludziom.  
W Piśmie Świętym kadzidło wspominane 
jest przynajmniej w 99 wersach. Spośród 
nich wskażę jedynie dwa. W Psalmach 
dym kadzidła został porównany do modli-
twy: Niech wznosi się ku tobie modlitwa 
moja jak kadzidło (Ps. 141, 2). Sam Bóg 
przekazał Mojżeszowi swego rodzaju prze-

pis na sporządzanie kadzidła i wskazał,  
w jakich sytuacjach można go stosować: 
Weź sobie wąnności: pachnącej żywicy  
i goździków, i galbanu wonnego, i czystego 
kadzidła (...). Rozetrzyj to na proszek (...). 
A kadzidła, które sporządzisz według tego 
składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla 
ciebie będzie to święte, poświęcone tylko 
dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził  
i używał jako pachnidła, zostanie wytracony 
ze swojego ludu (II Mojż. 30, 34-38). Przy 
lekturze tego fragmentu Biblii uwagę zwraca 
zaskakujące sformułowanie: do sporzą-
dzenia kadzidła Pan polecił użyć czystego 
kadzidła – czyli czego?

Substancjami zapachowymi, uwalnia-
jącymi podczas spalania „miłą woń, która 
oczyszcza i ozdabia oblicze”, są zazwy-
czaj przeróżne roślinne wytwory: od kory  
i drewna (np. sandałowca, cedru lub cy-
prysu), owoców i nasion (m.in. jałowca  
i anyżu), liści (szałwi lekarskiej, wawrzynu, 
czyli lauru i wielu innych), korzeni lub kłą-
cza (np. tataraku), kwiatów (choćby lawendy 
bądź szafranu), po pąki (wśród nich znane 
z kuchni goździki, czyli pąki kwiatowe 
drzewa goździkowego). Przede wszyst-
kim kadzidłem są żywice, jakie wydzielają 
przypadkowo lub celowo zranione drzewa 
si krzewy należące do różnych gatunków.

Specjaliści zajmujący się biblijną botaniką 
nie mają wątpliwości, że wspomnianym 
powyżej „czystym kadzidłem” jest żywiczna 

Kim byli patroni najbliższego świątecz-
nego dnia – tak do końca nie wiadomo. 
Owszem, używamy potocznie i oficjalnie 
sformułowania „Święto Trzech Króli”, ale 
Biblia nie o królach wspomina, ale o mędr-
cach ze Wschodu, którzy przyszli oddać po-
kłon i obdarować narodzonego w Betlejem 
Jezusa. Znawcy Pisma Świętego – chciałoby 
się rzec, że „uczeni w Piśmie” – wskazują, 
że nazwanie mędrców astrologami, a wręcz 
magami (chociaż to ostatnie słowo niezbyt 
dobrze się kojarzy, zwłaszcza z chrześcijań-
skiego punktu widzenia), byłoby 
bliższe prawdy i pierwotnej, grec-
kiej wersji Ewangelii Mateusza. 
Tylko w tej Księdze znajdziemy 
informacje o tym odległym w 
czasie, ale brzemiennym w skutki 
wydarzeniu – jakby bowiem nie 
było, to właśnie ta biblijna nowiec-
ka i oddany Narodzonemu hołd, 
skutkują choćby współcześnie 
dniem wolnym tak dla wierzących, 
jak i dla niewierzących. Rozwa-
żania i dysputy nad tożsamością 
i imionami Trzech Monarchów 
(Mędrcy świata, monarchowie 
dokąd się śpieczycie...), których 
przecież również w Piśmie Świę-
tym nie odnajdujemy, oraz ich pro-
fesją lub może pozycją i statusem 
społecznym, pozostawiam teolo-
gom i historykom. Bardziej mnie 
zajmuje sprawa przyniesionych 
przez nich podarków, albowiem 
nie ma wątpliwości, że ujrzaw-
szy Dzieciątko na rękach Marii, 
Trzej Mędrcy oddali mu pokłon, 
potem otworzywszy swoje skarby, 
złożyli mu w darze złoto, kadzidło 
i mirrę (Mat. 2, 11). Zwłaszcza 
te dwa ostatnie skarby-dary, jako 
bezpośrednio związane z ożywioną częścią 
świata przyrody, wydają mi się ciekawe  
i warte bliższego poznania.

Słowo kadzidło wywołuje raczej jedno-
znaczne skojarzenia i nie budzi żadnych 
wątpliwości, co pod tym słowem się kryje. 
Spalanie przeróżnych wonnych substan-
cji – a tym przecież jest kadzidło –nale-
ży do najstarszych obrzędów obecnych  
w różnych kultach religijnych. „Miła woń” 
kadzidła znana była wyznawcom różno-
rakich kultów pierwotnych, starożytnym 
Egipcjanom, Grekom i Rzymianom, wspo-
minają o niej święte księgi hinduizmu, 
Biblia, Koran... Dorothea Forstner OSB, 
autorka obszernego opracowania „Świat 
symboliki chrześciajńskiej”, czyli jednego 
moich z podstawowych źródeł mądrości  
o symbolicznym znaczeniu roślin i zwie-
rząt, tak oto opisuje znaczenie kadzidła 
w różnych religiach i wierzeniach: (...) 
kadzidło miało oczyszczać, ożywiać, pod-
nosić na duchu i wprawiać w świąteczny 
nastrój. (...) przede wszystkim jednak wie-
rzono, że dzięki niemu [kadzidłu] moż-
na nawiązać kontakt z wyższymi mocami.  
W ulatywaniu w górę i rozprzestrzenianiu się 
kłębów kadzidła widziano przejaw bóstwa,  
w woni – coś, co przynależy do jego istoty 
i jest uchwytne dla ludzi dzięki zmysłowi 
powonienia, a więc coś, co jest prawdziwą 
‘wonnością boga’. Kadzidło nie tylko miało 
być darem, tak jak inne ofiary, lecz miało 

kadzidło i mirra (1) 

substancja, jaką i współcześnie otrzymuje 
się z drzew należących do gatunku zwanego 
kadzidla Cartera bądź kadzidłowiec Carte-
ra. Łacińska nazwa gatunkowa – Boswellia 
sacra – swym drugim członek wydaje się 
również podkreślać znaczenie tej rośliny dla 
religijnych rytuałów.

Kadzidla Catera to krzew lub niskie 
drzewko, nie przekraczające zwykle  
6 m wysokości. Ma omszone i żółtawo 
zabarwione liście, złożone z nieparzystej 
ilości listków o lancetowatym kształcie. 

Liczne, aczkolwiek drobne 
kwiaty tworzą dość duże wie-
chy. W ich kolorystyce prze-
ważają białe płatki korony,  
z niewielkimi żółtawymi i bla-
doczerwonymi „wstawkami”. 
Trudno w tym opisie doszukać 
się jakiś cech przyciągających 
naszą uwagę. W istocie najcen-
niejszym walorem kadzidłowca 
jest wydzielany z ran i nacięć 
na pniach i gałęziach mlecz-
ny sok. Zastyga on stosunkowo 
szybko, tworząc „łzy żywicz-
ne” lub „roślinne stalaktyty”  
o bladożółtej barwie. Zebrane  
z drzew noszą nazwę olibanum  
i pod postacią żółtawobrązo-
wych bądź czerwonożółtych 
grudek wchodzą w skład spa-
lanego przy różnych okazjach 
kadzidła. Grudki mają gorzki 
smak (są jadalne) i charakte-
rystyczny, delikatnie cytruso-
wy aromat. Wykorzystuje się je 
również do produkcji perfum,  
a „od zawsze” pojawiają się 
jako składnik medykamentów. 
Żywica kadzidłowca działa 
pobudzająco na układ krąże-

nia, a także ma działanie bakteriobójczo 
i bakteriostatycznie. Leki sporządzone 
na bazie tej żywicy lub z jej udziałem  
w składzie, stosuje się zewnętrznie i we-
wnętrznie m.in. w stanach zapalnych 
układu oddechowego i układu moczo-
wego. Ponadto mają wpływ na popra-
wę samopoczucia, działają uspakajająco  
i zwiększają odporność organizmu.

Typowym miejscem występowania ka-
dzidłowca są górskie i półpustynne ob-
szary m.in. południowej części Półwyspu 
Arabskiego. Przez wieki Arabowie, ma-
jąc monopol na handel żywicą kadzidli, 
utrzymywali Europejczyków (i nie tylko)  
w przekonaniu, że roślina ta rośnie wyłącznie 
w tym rejonie świata. Dopiero pewien XIX-
wieczny angielski lekarz o nazwisku Carter, 
podczas podróży po wschodniej Afryce „od-
krył”, że kadzidłowiec – ku pamięci potomnych 
zwany obecnie kadzidłowcem Cartera – rośnie 
także m.in. w Somalii oraz w Etiopii. Jedna  
z legend natomiast wspomina, że wypędzonemu  
z raju Adamowi Bóg pozwolił zabrać poza 
granice rajskiego ogrodu właśnie drzewo 
kadzidli.

Dawniej żywiczne grudki z kadzidli były 
cenniejsze niż złoto. Fałszowano je więc  
i podrabiano, handlowano tzw. dzikim ka-
dzidłem, czyli znaną nam doskonale żywicą 
świerkową, poddawaną obróbce kwasem 
mrówkowym poprzez trzymanie w... mro-
wisku.  Tekst i zdjęcie: aleksander dorda 

żywica świerka służyła do wytwarzania tzw. dzikiego 	
kadzidła 
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Rywalizację w pierwszej odsłonie Raj-
dowych Mistrzostw Europy 2013 nowy 
rok rozpoczną wielokrotni mistrzowie Pol-
ski Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran, 
więc gdy kibice będą usuwać brokat po 
sylwestrowych zabawach załoga LOTOS 
Team będzie już w Austrii przygotowywać 
się do debiutu w zimowym Rajdzie Jänner 
(3-5 stycznia 2013). 

Do udziału w inauguracyjnej rundzie 
mistrzostw Starego Kontynentu zgłosiło 
się kilkadziesiąt zespołów. Aktualni mi-
strzowie Polski otrzymali 12 numer na 
liście. Rywalizacja z pewnością będzie 
zacięta, bo do udziału zgłosił się m.in. 

wicemistrz świata Francois Delecour,  
a także wielokrotni uczestnicy rund mi-
strzostw świata, Europy oraz cyklu IRC. 
Choć dla K. Kajetanowicza jest to dopiero 
jeden z pierwszych startów za granicą poza 
cyklem RSMP, to już ma na swoim koncie 
zwycięstwo w rundzie Mistrzostw Europy 
za kierownicą subaru imprezy. Takiego 
wyczynu autem zbudowanym na bazie 
seryjnego nie dokonał żaden inny kierowca 
od ponad 15 miesięcy.

Jubileuszowy zimowy Rajd Jänner roz-
grywany będzie po raz trzydziesty w jednej 
z najpiękniejszych części Austrii, górzy-
stym regionie Mühlviertel na północy 

kajTo  W  PucHaRze  euRoPy

kraju. Zawodnicy będą rywalizować na 18 
odcinkach specjalnych o łącznej długości 
prawie 250 kilometrów. Bazą pierwszej 
rundy Mistrzostw Europy, Austrii oraz 
Czech jest miejscowość Freistadt nieopo-
dal Linzu. 
- Fajnie jest rozpocząć nowy rok inaczej 
niż zwykle - mówi K. Kajetanowicz. - 
Choć jeszcze kilka tygodni temu udział 
w Rajdzie Jänner był dla mnie w sferze 
marzeń, teraz, dzięki wsparciu naszych 
partnerów, mam szansę je spełnić i wy-
startuję w pierwszej rundzie Mistrzostw 
Europy. Jedziemy na zupełnie nowy dla 
mnie rajd do Austrii. Będziemy rywalizo-
wać z bardzo dobrymi i doświadczonymi 
kierowcami w bardzo zaawansowanych 
samochodach. Czuję, że oczekuje się 
ode mnie potwierdzenia szybkości, jaką 
reprezentuję w Mistrzostwach Polski. 
Zdaję sobie sprawę jak trudne i nieprze-
widywalne warunki mogą nas spotkać - od 
suchego asfaltu, przez lód aż po białą trasę 
i metrowe bandy śnieżne. Nawierzchnia 
może zmieniać się co kilka metrów, a to 
oznacza oponiarską ruletkę porównywalną 
do tej na Monte Carlo. W tym rajdzie dużo 
będzie zależało od podejmowania właści-
wych decyzji, nie tylko bezpośrednio za 
kierownicą. Jedno jest pewne - emocji nie 
będzie brakowało ani nam, ani kibicom, 
którzy wybierają się na Jänner.

Partnerami wspierającymi start Kaje-
tana Kajetanowicza w Rajdzie Jänner są: 
Grupa LOTOS, producent paliw LOTOS 
Dynamic oraz olejów LOTOS, a także 
STP, producent dodatków, i CUBE. Cor-
porate Release. Informacje o Kajetanie 
Kajetanowiczu i zespole dostępne są na 
stronach: www.kajto.pl oraz rsmp.lotos-
dynamicrallyteam.pl

Śpiewająco rozpoczynali rok 2012  
w Muzeum Ustrońskim i również 
muzycznie go zamknęli. Uczniowie  
i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 3  
w Polanie zawitali do sal przy ul. Hutni-
czej ze swoimi rodzinami, nauczycielkami 

i dyrektor SP-3 Jolantą Kocyan. Powitała 
ich dyrektor muzeum Lidia Szkaradnik, 
przedstawiając jako strażników naszej 
gwary i tradycji. Podkreślała, że w Trójce 
ceni się rodzimy folklor, organizowane są 
konkursy gwarowe, lekcje regionalne. 

Tym razem dzieci wystąpiły w progra-
mie pt. „Z beskidzką kolędą”. Autorkami 
scenariusza są tradycyjnie nauczyciel-
ki: Aleksandra Majętny i Magdalena 
Herzyk, która poetycko spotkanie pro-
wadziła. Akompaniowały: Michalina 
Tschuk na skrzypcach i Karolina Dyba na 
klawiszach. Młodzi artyści również grali 
na instrumentach – na flecie, trąbce, gita-
rze. Jednak przed wszystkim recytowali 
i śpiewali. Co ciekawe, wybrano przede 
wszystkim utwory poetów z Ustronia: 
Władysława Majętnego, Wandy Mider, 
Wiktora Pasternego, Lidii Szkaradnik  
i Katarzyny Szkaradnik. Sięgnięto też 
po teksty Jana Chmiela, Emilii Michal-
skiej, Adama Wawrosza. Poezja i proza 
pomagały opisać ustrońskie obyczaje 
związane z obchodami świąt Bożego 
Narodzenia. Występujący siedzieli za 
tradycyjnie nakrytym stołem, opowia-
dali, co powinno się na nim znaleźć  
i jak należy się zachować. Nie mogło 
zabraknąć życzeń przy tradycyjnym 
łamaniu się opłatkiem. 

Po występie był czas na gratulacje od 
rodziców, dziadków, cioć i wujków, któ-
rzy licznie przybyli, żeby ocenić umie-
jętności młodego pokolenia, ale też żeby 
cofnąć się w czasie do świąt ze swojego 
dzieciństwa. Rozmowom sprzyjał słodki 
poczęstunek.              Monika Niemiec

z  BeSkidzką  kolędą
dzieci zasiadły za świątecznym stołem.                                                            Fot. M. niemiec
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

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

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

MECHANIKA SAMOCHO -
DOWA - nowo otwarty warsztat  
w Harbutowicach. Tanie usługi.
Auto zastępcze. 506-004-637, 
515-409-571.

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

Pragnę przeprosić Panią Patrycję 
Wiencek - Liszewską właścicielkę 
Kancelarii Podatkowej w Ustroniu 
za wszelkie pomówienia jakie 
miały miejsce we wrześniu 2012r. 
Majka Józef.

dziesięć  lat  temu
16 grudnia przebywał w Ustroniu ambasador Izraela w Polsce 

prof. Szewach Weiss. Przed południem w ratuszu witał go bur-
mistrz Ireneusz Szarzec. Później uczestniczono w uroczystościach 
upamiętniających zbudowanie przed stu laty synagogi w Ustroniu. 
Przy pomniku postawionym w miejscu synagogi zburzonej przez 
Niemców zebrali się mieszkańcy Ustronia, duchowni, przewodni-
cząca RM Emilia Czembor, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko-Izraelskiej, członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
z Bielska-Białej, młodzież. Kadisz odmówił Aleksander Szrajber. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili I. Szarzec, Sz. Weiss, 
ks. Henryk Czembor, ks. Antoni Sapota oraz Barbara Wiewióra 
z GWŻ. (…) Po uroczystości na ul. Ogrodowej Sz. Weiss udał się 
na cmentarz żydowski, a wieczorem spotkał się w „Prażakówce” 
z mieszkańcami naszego miasta. 

12 grudnia w kawiarni „Fontana” na Zawodziu Fundacja 
św. Antoniego zorganizowała wigilijkę dla dzieci. Brali w niej 
udział także podopieczni Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Nierodzimiu. (…) Ks. Leopold Zielasko witał gości: ks. bp. 
Tadeusza Rakoczego, ks. dr. Henryka Czembora, ks. dziekana 
Rudolfa Wojnara, ks. proboszcza parafii na Zawodziu Tadeusza 
Serwotkę, (…) przedstawiciela Fundacji Franciszka Korcza, gdyż 
z powodu choroby nie mógł przybyć prezes Tadeusz Browiński. 
Ks. L. Zielasko dziękował wszystkim sponsorom, dzięki którym 
można było wigilijkę zorganizować.

23 listopada w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” od-
był się wernisaż wystawy fotografii Łukasza Łukasika i Dariusza 
Sarnowskiego „Natura w obiektywie”. (…) Goście zademonstro-
wali serię slajdów pokazujących przede wszystkim ptaki wodne 
oraz krajobrazy. Komentarz autorów wyjaśniał nie tylko, gdzie 
dany kadr został wykonany, ale mogliśmy również poznać sporo 
szczegółów „z kuchni” fotografii przyrodniczej. Na zakończenie, 
z własnymi wierszami wspaniale pasującymi do tematyki prezen-
towanych na wystawie zdjęć, wystąpiła Wanda Walawska. 

Blok przy ul. Cieszyńskiej budowany przez firmę SKK w całości 
został oddany do użytku. W uroczystym przekazaniu nowego bu-
dynku uczestniczyli ci, którzy przyczynili się do jego powstania, 
oraz władze miasta w osobach przewodniczącej RM i burmi-
strza. Nowy obiekt został poświęcony przez proboszczów parafii 
ewangelickiej ap. Jakuba i parafii katolickiej św. Klemensa. (…) 
Zdaniem inwestorów pomysł budowania w Ustroniu sprawdził 
się – 95% mieszkań już wykupiono, reszta jest zarezerwowana. 
Kupowane są w cenie 2400 zł za m2. Nic więc dziwnego, że prezes 
SKK Lech Suchora wraz z wiceprezesami przystępują do budowy 
podobnego bloku na ul. Chabrów w Polanie.       Wybrała:(ksz)

*    *    *

*    *    *

   
23-4.1    na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
5-6.1    elba  ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
7-8.1    W nierodzimiu ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
9-10.1    centrum  ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

*    *    *

Szerokiej drogi!                                                            Fot. W. Suchta

    kULtUra
4.01 godz. 18.00  Koncert Noworoczny: „Najpiękniejsze Arie 
              i duety miłosne”, w wykonaniu artystów Teatru  
              Muzycznego w Poznaniu,  MDK „Prażakówka”, 
              cena biletu: 30 zł
7.01 godz. 16.00  Koncert Laureatów Konkursu Gwary „Po cie- 
               szyńsku po obu stronach Olzy” MDK „Praża- 
               kówka” 
8.01 godz. 12.45  Filharmonia Śląska – audycja muzyczna dla 
              uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów,  
              p.t.: „Minstrele – początki muzyki popular- 
              nej”,  MDK „Prażakówka” 
9.01 godz. 15.00  Koncert Kolęd Francuskich – organizator Gim- 
              nazjum nr 2 w Ustroniu, MDK „Prażakówka”

Zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia Między-
szkolnego Klubu Sportowego Ustroń za rok 2012 odbędzie się  
15 stycznia 2013 r. o godz. 16.30 w świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Ustroniu.

zeBRanie MkS uSTRoń 
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felieton
szlaki

felieton
tak sobie myślę

korzystanie z doświadczeń 
przeszłości

Teraz jest tak: jak czegoś nie ma  
w internecie, to tego nie było wcale. Gdy 
wystukałem w wyszukiwarce interneto-
wej hasło: „Szlak solny”, pokazało mi 
się wiele stron internetowych poświęco-
nych szlakom solnym: w Małopolsce, na 
Pomorzu, odtwarzanym szlakom przez 
Morawy, szlakowi Greenways Wiedeń 
– Kraków itp., itd. Na stronie www.histo-
rycy.org – Historyczny Szlak Solny, Szlak 
Solny z Wieliczki do Węgier we wpisie z 
2/02/2012, 11:08 Nowicjusz pyta: „Witam 
koledzy. Bardzo interesuje mnie temat szla-
ku solnego przebiegającego przez Śląsk 
Cieszyński (wieliczka – węgry). Jeżeli 
ktoś miałby odpowiednią wiedzę proszę 
o informację. Chciałbym wiedzieć przez 
jakie miasta, miejscowości przebiega szlak 
solny (jakie lata istnieje). Mieszkam na ul. 
Solarskiej w Górkach Wielkich (nazwa 
ulicy została zaczerpnięta z historii). Za 
wszelką pomoc będę wdzięczny. Pozdra-
wiam. Na to odpowiada mu quote: „Śląsk 
Cieszyński? Podhale i Orawa nie leżą 
na Śląsku, podobnie Lipnica Murowana, 
Czchów, Nowy Sącz (tu znaczek – buziak) 
Bo były dwa szlaki, ale żaden nie wiódł 
przez Śląsk Cieszyński”. Taka jest wie-
dza internetowa o naszej historii! (sic!). 
W tej sytuacji zaglądam do monografii 
Ustronia, Dziejów Śląska Cieszyńskiego. 
Zobaczcie P.T. Czytelnicy sami, co tam 
można znaleźć! Dopiero lektura przewod-
ników turystycznych przywraca mi spokój. 
W przewodniku Roberta Szewczyka 
„Szlakiem Beskidzkim” czytam: „Ustroń. 
Nazwa osady, powstałej na szlaku solnym 
z Wieliczki na Słowację i Węgry, pojawia 
się w źródłach z XIV wieku (1305).”

W ostatni dzień roku częściej niż zwykle 
spoglądamy na zegarek. Zdajemy sobie 
sprawę z przemijania czasu. Mijają nie 
tylko sekundy, minuty, dni, ale mija też 
cały rok, kolejny rok… Nadchodzi północ. 
Nocną ciszę przerywają kościelne dzwony, 
wyją syreny, słychać strzały na wiwat, 
można podziwiać fajerwerki, słychać korki 
otwierające butelki szampana… To znak, 
że zakończył się stary rok, a rozpoczął 
się nowy… Stare przeminęło, a zaczęło 
się nowe. Co prawda tak dzieje się stale, 
nieustannie, ale nigdy nie odczuwamy tego 
tak wyraźnie jak w noc sylwestrową… To, 
że jesteśmy, oznacza, że to, co było, minęło, 
a my idziemy dalej w przyszłość, a więc  
w to, co jest przed nami…

Przeszłość jest zapisaną księgą. Pełną wy-
powiedzianych słów, dokonanych czynów, 
zaistniałych faktów. I tak naprawdę w tej 
przeszłości nie jesteśmy w stanie niczego 

zmienić. Było to, co było… Nie można 
zmienić faktów, cofnąć wypowiedzianych 
słów, przywrócić do życia tych, którzy ode-
szli w ciemności śmierci, przeżyć minionego 
czasu jeszcze raz, inaczej… Pozostaje tylko 
iść dalej, w przyszłość, budować na dorobku 
przeszłości, korzystać z doświadczeń poczy-
nionych w minionym czasie.

Miniony rok, minione lata pozostawiły 
trwałe ślady. To wybudowane domy, uro-
dzone i wychowane dzieci, rozwiązane 
problemy, efekty codziennej pracy. Jest  
z czego się cieszyć i jest co kontynuować. 
Wszystko po to, aby przyszłe dni były 
dobre i szczęśliwe, aby możliwe się stało 
osiągnięcie celów, do których dążymy… 
Tego zresztą sobie wzajemnie życzymy  
u progu nowego roku.

Przy okazji jednak uświadamiamy sobie, 
że nie wszystko nam się w przeszłości udało. 
Wszak podjęliśmy niejedną, błędną decyzję. 
Wypowiedzieliśmy słowa, które nie po-
winny paść z naszych ust. Zmarnowaliśmy 
szanse, które zostały nam dane… Gdyby 
to było możliwe, niejedno zmienilibyśmy 
w naszej przeszłości… I bywa, że próbu-
jemy tak robić; zaprzeczamy zaistniałym 
faktom, próbujemy innych obarczyć winą 
za to, co się stało niewłaściwego czy złego, 

zaprzeczamy, że wypowiedzieliśmy jakieś 
złe słowa…

Oczywiście możemy w ten sposób oszu-
kać siebie i innych. Jednak tak naprawdę 
nie poprawimy i nie zmienimy przeszło-
ści. Lepiej więc będzie, gdy zachowamy 
w pamięci prawdę o minionych dniach. 
Zapamiętamy odniesione sukcesy, cieszyć 
się będziemy z własnych dokonań i z tego 
wszystkiego, co dawało nam satysfakcję, 
zadowolenie i szczęście. Nie zapominajmy 
jednak także o tym, co się nam nie powio-
dło. Starajmy się korzystać z doświadczeń, 
aby nie popełniać błędów, które popełnili-
śmy. Wszak może się zdarzyć, że przyjdzie 
nam rozwiązywać problemy, przed którymi 
staliśmy już w przeszłości. Wtedy doko-
naliśmy złego wyboru, a teraz, nauczeni 
doświadczeniem, powinniśmy dokonywać 
lepszych właściwych wyborów. Szkoda 
czasu i wysiłków na poprawianie przeszłości 
przez wmawianie sobie i innym, że było 
inaczej. A nie szkoda na to, aby naprawić 
to, co było złe, aby to, co będzie było lep-
sze od tego, co było. Wszak jeśli swój czas  
i energię życiową wykorzystamy na jedno, to 
zabraknie go nam na drugie… Ograniczony 
jest bowiem nasz czas, a i energii życiowej 
nie starczy nam na wszystko…     Jerzy bór 

Przez całe lata biegałem z Manhatanu 
na Kympę u Jonka i dalej „solokiem” 
na Podlesie i z powrotem. To chyba coś  
o szlaku solnym w Ustroniu wiem. Serce 
sobie zniszczyłem (dosłownie) na tym 
„soloku”, a tu w internecie i literaturze nic! 
Tego już za wiele! 

Jak byłem burmistrzem Ustronia, na 
jednym ze spotkań samorządowców  
w Czeskim Cieszynie, poświęconym ko-
munikacji pomiędzy czeską a polską stro-
ną, dowiedziałem się od dwóch czeskich 
przedwojennych inżynierów drogownic-
twa, prześladowanych przez reżim komuni-
styczny, i to przez cały okres jego trwania, 
że w okresie międzywojennym był plan 
budowy tunelu pod Czantorią Małą i Wiel-
ką w celu jak największego skrócenia trasy  
z północy na południe. Z powodu wybuchu 
drugiej wojny światowej do realizacji tej 
inwestycji nie doszło. Inżynierowie ci byli 
prześladowani przez komunistów z Ostra-
wy, wspomaganych przez tamtejsze lobby 
węglowe, za wygłaszane „herezje” o tunelu 
pod Czantorią. Wiadomo było wówczas, 
że w interesie ostrawsko-karwińskiego 
lobby węglowego nie leży prowadzenie 
głównej drogi komunikacyjnej z północy 
na południe Europy pod Czantorią. I nic 
się nie zmieniło do dziś. Obecne władze 
regionalne w Ostrawie z niecierpliwością 
czekają na otwarcie odcinka autostrady 
A1 w Gorzyczkach przez Polskę, a nic 
nie robią, aby dokończyć drogę szybkiego 
ruchu z Czeskiego Cieszyna na Prze-
łęcz Jabłonkowską i dalej na Słowację.  
W 1999 roku Komisja Europejska ustaliła, 
że główny szlak północ – południe będzie 
biegł drogą szybkiego ruchu z Gdańska do 
Bielska-Białej i dalej będzie się rozdwajał 
na Cieszyn i na Zwadroń. Droga do Cie-
szyna została już dawno wykonana. I to 
my, przed Żywieczczyzną, znaleźliśmy 
się na głównym szlaku komunikacyjnym. 

Teraz droga S1 do Zwardonia jest na ukoń-
czeniu, a nasi sąsiedzi Czesi nie kwapią 
się z budową odcinka Czeski Cieszyn 
– Mosty u Jabłonkowa. Liczę, że Komisja 
UE będzie interweniowała. Bo jak nie, 
to sprawa tunelu pod Czantorią powróci! 
Wielokrotnie przemierzałem z moją suczką 
Lolą trasę najstarszego szlaku południe 
– północ. Przedostały się nim do nas ple-
miona kultury puchowskiej, przychodząc  
z terenu dzisiejszej Słowacji przez Przełęcz 
Jabłonkowską, doliną Olzy, a następnie 
doliną potoku Hluchova (przez Bystrzycę 
i Nydek), i doliną jego dopływu potoku 
Horky, do Cisownicy i Ustronia. Dlatego 
moja suczka Lola, która jak nikt inny zna 
się na najkrótszej drodze do celu, mocno 
jest zdziwiona niezaradnością dzisiej-
szych ludzi. Słusznie zauważyła, że to 
już plemiona pierwotne wiedziały, jak 
się poruszać, trasą południe – północ,  
a my, najdokonalsze z wszystkich ludzkich 
plemion, jak nam się wydaje, nie potrafimy 
tego zrozumieć, że zawsze wyznacza się 
najkrókszą z możliwych trasę. Przecież 
popatrzmy na zjeżdzającego narciarza, 
jak omija on tyczkę slalomową, albo jak 
postępują żeglarze podczas regat przy 
mijaniu boi zwrotnej, mijają zawsze jak 
najbliżej tyczki czy boi. Rozumieli to nasi 
przodkowie wyznaczający odnogę głów-
nego szlaku bursztynowego. Znaleziska 
monet rzymskich w Nawsiu k.Jabłonkowa,  
w Goleszowie i na Trocliku w Bielsku-
Białej tylko potwierdzają fakt istnienia 
tego szlaku na naszych terenach. Zresztą 
zobaczcie, P.T.Czytelnicy, na strony inter-
netowe dotyczące szlaku bursztynowego i 
sami się przekonajcie! Dlatego też, skoro 
istniał szlak bursztynowy przez nasz te-
ren, to tym bardziej musiał istnieć szlak 
solny. 

Tylko którędy ten szlak przebiegał?
                  andrzej Georg 
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Mateusz płynie po kolejny rekord Polski.             

oddycHaM  Pod  Wodą
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Ustroniak Mateusz Malina odniósł kolej-
ne sukcesy. W sezonie zimowym startuje 
w konkurencjach basenowych i 8 grudnia 
na zawodach w Rybniku pobił kolejny 
rekord Polski w pływaniu bez płetw pod 
wodą. Tym razem pokonał 186 metrów, 
tym samym o 6 metrów poprawiając 
poprzedni rekord. Oczywiście należał on 
również do Mateusza. Nurek znajdował 
się pod wodą 3 minuty i 42 sekundy. Styl, 
w jakim zdobywa się takie wyniki, moż-
na podejrzeć pod adresem: https://www.
youtube.com/watch?v=31TlUNG_Lf4 
Trzeba powiedzieć, że nasz krajan, góral 
z krwi i kości, święci triumfy w dyscy-
plinach bardzo nie górskich. Faktem jest 
jednak, że robi się coraz popularniejszy,  
a jego skromność, inteligencja i sposób,  
w jaki opowiada o nurkowaniu przyspa-
rzają mu nowych fanów. Zaliczać się będą 
do nich popularni redaktorzy telewizji 
TVN, Dorota Wellman i Marcin Prokop, 
którzy zaprosili Mateusza na pogawędkę. 
Na srebrnym ekranie oglądaliśmy go  
w piątek, 14 grudnia.
- Tak znienacka pojawił się na scenie fre-
edivingu i jakby z marszu, leciutko, bez 
wysiłku, zdobył wicemistrzostwo świata 
– zapowiadał kolejnego gościa w progra-
mie „Dzień dobry TVN” M. Prokop.

Jednak najpierw rozmawiano z Radkiem 
Polakiem, z którym ustroniak przyjechał 
do studia. Radek jest fotografikiem, który 
dokumentuje sukcesy Mateusza. Stara się 
też uwiecznić wyjątkową atmosferę za-
wodów freedivingowych oraz obrazy nad-  
i podwodne, jakie mają okazję oglądać 
zawodnicy. Co ciekawe, reporter jako czte-
rolatek wpadł do studni, z której uratował 
go dziadek. Pozostał lęk przed wodą, głę-
bokością, leczony właśnie nurkowaniem 
z aparatem fotograficznym.

Redaktor Prokop chciał się dowiedzieć 
od Mateusza, czy przygoda z freedivin-

giem zaczęła się po obejrzeniu filmu Luca 
Bessona „Wielki błękit”, na co wicemistrz 
świata odpowiedział:
- Nie, tak naprawdę wszyscy w życiu 
czegoś szukamy. Na pewnym etapie życia 
znalazłem się ze znajomymi na basenie, 
miałem wtedy około 15 lat, i zaczęliśmy 
nurkować. Na początku przepłynięcie pod 
wodą 25 metrów było dla mnie proble-
mem, ale spodobała mi się ta cisza pod 
wodą i uczucie nieważkości. 

Później Mateusz tłumaczył, na czym 
polega rywalizacja we freedivingu, a kiedy 
padło pytanie, na którym metrze zaczyna 
być ciemno, zimno i nieprzyjemnie, od-
powiedział:

- No właśnie, wbrew pozorom nie zaczyna 
być ciemno, zimno i nieprzyjemnie. Nurkuję 
w Morzu Czerwonym, raz zdarzyło mi się  
w Morzu Śródziemnym, i tam na stu metrach 
jest jasno, a różnica temperatur wynosi 10 
stopni Celsjusza, czyli spada z 28 do 18.

Gdyby ktoś chciał poznać istotę nur-
kowania, odsyłam raczej do artykułów 
w  naszej gazecie niż do TVN-u. Jednak 
fragment programu można obejrzeć pod 
adresem: http://dziendobry.tvn.pl/video/
nurkuje-bez-tlenu,1,newest,70290.html. 

W studiu telewizyjnym padło też pyta-
nie, kogo Mateusz spotyka na dole. 
- Głębokie lęki, które w nas siedzą, których 
nie jesteśmy w stanie dostrzec w życiu co-
dziennym – odpowiadał Mateusz. – Uczę 
się zagłębiać w przerwy między myślami 
i im częściej to trenuję, tym lepiej udaje 
mi się powstrzymać myśli. 
- To jest sport mentalny – dodawał R. Polak 
i zaraz potem namawiał prowadzącego, 
żeby w towarzystwie Mateusza spróbował 
swoich sił w nurkowaniu. Ponoć przy jego 
posturze miałby szanse na sukces. 

Zwracając uwagę na metafizyczną stro-
nę nurkowania, zapytano o to, czy Mateusz 
jest człowiekiem wierzącym, a ten odpo-
wiedział, że tak, ale należy do mniejszości 
ewangelickiej. Jednak nie szuka Boga 
pod wodą. Nurkowanie jest ucieczką od 
rzeczywistości.
- Tak naprawdę pod wodą zaczynam od-
dychać – stwierdził wicemistrz świata we 
freediwingu. 

Żegnając się z nim, prowadzący chcieli 
się jeszcze dowiedzieć, jaką ma pojemność 
płuc. Okazało się, że 10 litrów, a jak się 
dopakuje, to 13, 14. U przeciętnego doro-
słego człowieka wynosi ona 5-6 litrów. 

                                  Monika Niemiec

na nurkowanie w ciepłych morzach trzeba poczekać.                              Fot. Samo jeranko            


