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wybory  proboSzcza 
Naprawdę złota polska jesień.                                                                                                                                                             Fot. w. Suchta

Jak ksiądz wspomina okres przemian ustrojowych w Ustroniu 
po 1989 r., gdzie jako w jednym z niewielu miast włączyły się 
w to parafie różnych konfesji?
Może było to jedyne takie miasto. A zawsze musi być ktoś, kto idzie 
przodem. Według wzorca biblijnego pasterz idzie przed owocami. 
Problem polega na tym, żeby się ten pasterz nie wysforował za 
daleko, bo straci kontakt z owieczkami. W 1990 r. był to problem 
dla wszystkich duchownych bez względu na wyznanie, szczególnie 
dla Kościołów mniejszościowych. My nie byliśmy przygotowani 
do tego rodzaju akcji. Trzeba było podjąć ryzyko. Przyszli do mnie 
przedstawiciele „Solidarności” i zaproponowali stworzenie koali-
cji. Stwierdziłem, że tak, choć wiedziałem, że będą opory. Musi jed-
nak to być oficjalnie podane, że w skład koalicji wchodzą parafie, 	
a Komitet Obywatelski jest bez nazwy „Solidarność”. Weszły w to 
wszystkie parafie katolickie i ewangelicka. To było pierwsze takie 
porozumienie. Przed 1990 r. każdy Kościół był zamknięty w swych 

Rozmowa z ks. dr. Henrykiem Czemborem (cz. 2)
powołaNo  SzkołĘ
11 października w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 

odbyła się połączona sesja Rady Miasta Ustronia i Rady Powiatu 
Cieszyńskiego. Miała uroczysty charakter, gdyż była poświęcona 
jubileuszowi setnej rocznicy urodzin prof. Jana Szczepańskiego. 
Obrady prowadzili przewodniczący RP Stanisław Kubicius 	
i przewodniczący RM Stanisław Malina.

Przywitano przybyłych na sesję gości: rodzinę prof. Jana 
Szczepańskiego, burmistrza Ireneusza Szarca i starostę Jerzego 
Nogowczyka, wójtów i burmistrzów gmin powiatu cieszyńskiego, 
przewodniczących rad gmin, prezesów stowarzyszeń, ducho-
wieństwo, przedstawicieli wyższych szkół, mieszkańców ziemi 
cieszyńskiej i Ustronia.

Na sesję przyjął zaproszenie prof. Jerzy Buzek, ale w tym sa-
mym czasie otrzymał także zaproszenie do prezydenta RP i nie 
mógł być obecny, a reprezentował go dyrektor biura europosła.

W sposób szczególny witano na sesji prof. Daniela Kadłubca, 
który jako pierwszy wygłosił wykład pt. „Jan Szczepański: gene-

(cd. na str. 8)
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końcu doszliśmy do pewnych wniosków. Ale musiała być dobra 
chęć z obydwu stron i gotowość do współpracy. 
I ta wola współpracy musiała być obustronna.
Z żoną zawsze prezentowaliśmy pogląd, że my w Ustroniu 	
w sprawach wyznaniowych do wyboru mamy dwie drogi: albo 
wojna, albo współpraca. Na wojnie jeszcze nikt nie wygrał, więc 
żeby wygrać, pozostaje współpraca. To bardzo proste, ale gdy się 
nie współpracowało przez wieki, a potem nagle trzeba zacząć, to 
nie jest tak prosto. Nawarstwienie wzajemnej niechęci, nieufności 
było bardzo duże.
I do dzisiaj się pojawia.
Tak. Gdy były wspólne poświęcenia jakiegoś obiektu, to pojawiały 
się opinie, że co ten ksiądz ewangelicki robi, idzie za katolikami 	
i chciałby wszystko święcić. Nawet w Gazecie Ustrońskiej ukazał 
się list czytelnika na ten temat. Dziś o tym wszystkim już zapo-
mnieliśmy, ale dobrze wiedzieć, że nie wszystko było takie oczy-
wiste i proste. To wymagało pielęgnacji porozumienia, szukania 
współpracy. Cofnięciem współpracy ekumenicznej było ogłoszenie 
świętym ks. Jana Sarkandra, czyli powrót do czasów kontrreforma-
cji. Nagle Sarkander kontra nasza Równica. Mimo wszystko nie 
zaszkodziło to tak bardzo. Tak bywa, że są trudności, które trzeba 
przezwyciężyć. A Ustroń dzisiaj wygląda zupełnie inaczej.
Bo minęło ćwierć wieku.
Ale chodzi o to, by po takim, czy innym okresie życia człowieka, 
coś pozostało i to bez względu na to, czy następcy to docenią, 
uznają. Ważne, by pewne rzeczy zostały. To nowe plebanie, parafie, 
nowy sposób otwarcia się na ludzi, współdziałanie ekumeniczne. To 
wszystko zostaje, są to trwałe owoce. Powiem bez fałszywej skrom-
ności, że mam w tym jakiś udział, może nawet nie taki mały. 
A znany jest ksiądz także z innej działalności.
Nigdy nie ograniczałem się do pracy na miejscu. Działałem 	
w sposób ogólnokościelny. Wykłady w Warszawie na Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej, działalność w najwyższych wła-
dzach kościelnych – najpierw w Wydziale Synodalnym, a potem 	
w Konsystorzu, przynależność do kolegium redakcyjnego „Zwia-
stuna”, walka o ustawę o stosunku państwa do Kościoła, działalność 	
w Komisji Regulacyjnej. Tym wszystkim się zajmowałem i okazuje 
się, że jak człowiek musi, to musi. Dziś już robotę oszczędzam, 
by mi jej nie brakło na następny dzień, natomiast wtedy, gdy się 
czegoś nie zrobiło, to już nie można było dogonić. Nigdy jednak 
nie pracowałem dla pieniędzy, tylko dlatego, że coś mnie intere-
sowało.
Znany jest ksiądz także jako pisarz. A jakie ma gusty literac-
kie?
Nie mam ich skrystalizowanych. Czytuję regularnie, ale często 
są to czytadła dla odpoczynku. Może wstyd się do tego przyznać, 
ale nie mam ulubionych autorów, ani rodzajów pisania. Mam za 
to ulubionego poetę Leopolda Staffa, mistrza poezji religijnej. To 
chyba jest wiadome, gdyż nawet w amfiteatrze wystawialiśmy 
deklamatorium zestawione z jego wierszy. Zresztą, jak samemu 
się pisze, to zostaje mniej czasu na czytanie innych, a ja do tego 
miałem mnóstwo aktywności różnego rodzaju.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

został wyróżniony Nagrodą im. 
Oskara Kolberga. Uroczystość 
odbyła się na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Góralom 
gratulował minister kultury 
Bogdan Zdrojewski.
	
Przed laty w Beskidzie Ślą-
skim (po obu stronach obecnej 
granicy) działało kilkadziesiąt 
górskich schronisk, bacówek 
i schronów turystycznych. 
Zdecydowana większość nie 
wytrzymała próby czasu. Zo-
stały zdewastowane lub wręcz 
spalone. Obecnie w Beskidzie 
Śląskim schronisk jest kilka-
naście, w tym większość  pry-
watnych. Najpopularniejsze są 
te na Równicy i Stożku.  

Schron z okresu II wojny świa-
towej znajdujący się w Cieszy-
nie Boguszowicach oficjalnie 
znalazł się na liście obiektów 
zabytkowych. Pieczę mają nad 
nim członkowie Sekcji Miłośni-
ków Militariów. Obiekt stanowi 
atrakcję turystyczną.
	 	 	 	
Towarzystwo Miłośników Wi-
sły od ponad ćwierćwiecza 
przyznaje medal im. Juliana 
Ochorowicza. Honorowane są 
nim osoby o szczególnych za-
sługach dla „perły Beskidów”. 
Pierwszym wyróżnionym był 
prof. Stanisław Hadyna, zało-
życiel Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Urodzony na Zaol-
ziu kompozytor i dyrygent, 

mieszkał w willi na Bukowej. 
Spoczywa na wiślańskim „Gró-
niczku”.
	
Gmina Brenna sposobi się do 
wprowadzenia monitoringu, 
który ma ukrócić podrzucanie 
śmieci w publiczne miejsca. Pla-
nuje się zainstalowanie kilkuna-
stu przenośnych kamer. System 
ruszy w sezonie zimowym.

Słabo wystartowały w III Lidze 
Śląskiej siatkarki Victorii-MO-
SiR Cieszyn. Drużyna ta dozna-
ła trzech porażek z rzędu i nie 
wygrała nawet seta. Dębowian-
ka Dębowiec dla odmiany ma 
na koncie trzy zwycięstwa i usa-
dowiła się w fotelu lidera.  (nik)  
  

Kolejny rok akademicki zain-
augurowano na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. W uro-
czystości wziął udział rektor 
prof. Wiesław Banyś. Zapo-
wiedział wyjście uniwersytetu 	
w stronę mieszkańców. Nad 
Olzą funkcjonuje Wydział Ar-
tystyczny katowickiego UŚ. 
Studiuje tu kilka tysięcy osób 	
w systemie dziennym i zaocz-
nym. 
	 	
Zespół Regionalny „Brenna” 
świętujący 50-lecie istnienia, 

*    *    *

*    *    *

murach. Na nabożeństwo na Równicy musieliśmy co roku prosić 
o zgodę, bo nabożeństwa poza kościołem były zakazane. Żyliśmy 
obok siebie, z księżmi katolickimi nie znaliśmy się, a spotkania 
były najwyżej przypadkowe. Nagle trzeba było z tym wyjść. Opór 
parafian konserwatywnych polegał na tym, że wychowani byli 	
w pozycji anty, czyli katolicy anty ewangelicy i ewangelicy anty 
katolicy. Jako sąsiedzi żyli w zgodzie, ale nie jako parafie. I nagle 
wychodzimy z tym, że będziemy współpracować. To było prze-
łamanie schematów, wyjście w przestrzeń nieznaną. Jeżeli chodzi 
o program, to szło nam łatwo i dzis się cieszę, że pewne rzeczy 
wtedy wyakcentowane, jak dom spokojnej starości czy ośrodek 
dla niepełnosprawnych, zostały zrealizowane. 
Czyli z dzisiejszej perspektywy ksiądz patrzy na to jako na 
zjawisko pozytywne.
Dla mnie było to nowe doświadczenie, ale ja zawsze życie  trak-
tuję jako pewną przygodę. To była nowa przygoda. Później była 
kwestia imprez miejskich i też musieliśmy się dogadać, bo były 
nieporozumienia. Dziś bardzo ładnie się opowiada, jak to wszystko 
obchodzimy ekumenicznie.
Pierwszym impulsem były wybory samorządowe w 1990 r.
Zaczęliśmy współpracować przed wyborami do Rady Miasta. 
Szczęśliwie nie powstały kluby radnych, bo jak je tworzyć, gdy 
na 24 radnych Komitet Obywatelski wprowadził 21, a ci pozostali 
też, można powiedzieć, że byli nasi. To był dobry początek. Potem 
przyszedł czas na poznawanie się. Okazało się, że wspólne dzia-
łanie, podejmowanie takich czy innych decyzji zbliża ludzi do 
siebie. Im lepiej się znamy, tym więcej możemy zrobić wspólnie. 
Cały czas było to uczenie się. Ja też musiałem się Ustronia uczyć. 
Teraz współpraca funkcjonuje, ale były przecież kłopoty. Musie-
liśmy się spotykać u burmistrza i mówić co o tym myślimy i w 

H. czembor z duchowieństwem katolickim 11 listopada. Fot. w. Suchta	

(cd. ze str. 1)
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tel. 33 854 34 83 
tel. 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

7 X 2013 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta 
oraz osób handlujących na targo-
wisku pod kątem przestrzegania 
regulaminu.
8 X 2013 r.
Interweniowano na jednej z pose-
sji przy ul. Cieszyńskiej, bo palone 
były gałęzie. Przeprowadzono 
rozmowę z właścicielem, udzie-
lono pouczenia i poinformowano 
o konsekwencjach, jeśli dalej będą 
spalane odpady biologiczne.
8 X 2013 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który nieprawidłowo 
zaparkował na ul. Sanatoryjnej.
9 X 2013 r.
Wspólna z pracownikiem Wydzia-
łu Środowiska i Rolnictwa wizja 

Maria Cholewa lat 85  ul. Kuźnicza
CI, któRZy oD nAS oDeSZLI:

lokalna na ul. Katowickiej, gdzie. 
zagospodarowanie terenu bez od-
powiednich zezwoleń i uzgodnień 
spowodowało zalewanie sąsied-
nich posesji. Sprawą zajmuje się 
nadzór budowlany. 
10 X 2013 r.
Mieszkańcy zgłosili, że w potoku 
płynącym przy ul. Cieszyńskiej 
pojawiło się bardzo dużo wody 	
i to mocno zabrudzonej. Strażnicy 
podążali w górę cieku i doszli aż 
na Goje, gdzie swoje zbiorniki 
mają Wodociągi Ziemi Cieszyń-
skiej. Właśnie je czyszczono. Za-
brudzenie potoku było naturalne 	
i nie wymagało interwencji. 
11 X 2013 r.
Wezwano pracowników pogoto-
wia sanitarnego, którzy zabrali 
z ul. Sanatoryjnej zabitą przez 
samochód sarnę. 
11 X 2013 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
mieszkańca Ustronia, który niedo-
statecznie pilnował swojego psa. 
Pies uciekł i biegał swobodnie 
na ul. A. Brody.                  (mn) 

*    *    *

nA  śLUBnyM  koBIeRCU  StAnęLI
Anna Spilok z Ustronia i Rafał Duda z Ustronia

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

ZDRoWIe  W  ZASIęGU  oGRóDkA  I  łąkI
Klub Zdrowia przy Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej 

zaprasza na prelekcję pt. „Zdrowie w zasięgu ogródka i łąki”, 
która odbędzie się w środę 23 października o godz. 17.30 	
w Szkole Podstawowej nr 1.

Program poprowadzi Andrzej Wojtkowski właściciel eko-
logicznego gospodarstwa zielarskiego. W programie: pre-
lekcja, degustacja herbat ziołowych, mierzenie ciśnie-
nia, obliczanie BMI, sprzedaż książek na temat zdrowia.                                                                                            

PoLICJA  tel. 856 38 10
8/9 X 2013 r. 
Z posesji przy ul. Harbutowickiej 
skradziono rower górski.

11 X 2013 r. 
O godz. 16.20 zatrzymano miesz-
kankę Ustronia, która w godzi-
nach rannych dokonała kradzieży 
pieniędzy w kwocie 300 zł, 	
z mieszkania przy ul. Nadrzecz-
nej.

BIBLIA  BRZeSkA
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na 

ilustrowany wykład Jolanty Sztuchlik nt. Biblii brzeskiej jako 
jednej z cymeliów Książnicy Cieszyńskiej. W programie również 
film o Janie Sztwiertni pt. „Muzyka i cisza” w reżyserii Dagmary 
Drzazgi, który wyprodukowała Telewizja Katowice. Spotkanie 
odbędzie się w niedzielę 20 października o godz. 15.

konfeRenCJA  MężCZyZn 
W sobotę, 26 października odbędzie się konferencja mężczyzn, 

pt. Mężczyzna w pełnej zbroi. Organizatorem konferencji jest 
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia. Konferencja 
będzie miała miejsce w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle. Mówcami 
będą przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego, m.in.: 
Poseł John Godson, Krzysztof Jędrzejewski, Piotr Milkiewicz, 
Henryk Wieja. Więcej informacji i zgłoszenia można uzyskać na 
stronie internetowej Fundacji: www.misja.org.pl

WyStAWA  JUBILAtóW	
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” i Muzeum Ustrońskie za-

praszają na wernisaż wystawy jubilatów, członków tej grupy pt. 
„Dziewięć konarów”, który odbędzie się w sobotę 26 października 
o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim. 

*    *    *

oGRóD  DWóCH  BRZeGóW 
Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelekcję 

mgr. inż. Stanisława Kaweckiego pt.: „Ogród dwóch brzegów 
– rewitalizacja cieszyńskich terenów zielonych nad Olzą”, która 
odbędzie się 23 października (środa) o godz.17 w Izbie Histo-
ryczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 
108). S. Kawecki – specjalista od zakładania ogrodów i parków 
– opowie o rewitalizacji parków na Górze Zamkowej i pod Wałką 
w Cieszynie oraz parku im. A. Sikory i parku Masaryka w Cze-
skim Cieszynie, ilustrując to wieloma przeźroczami.

*    *    *

    Przychodnia MEDICA 
                       oferuje nowe poradnie:

Poradnia chirurgii dziecięcej i ogólnej
USG - bioderek, układu kostnego - dr Piotr Starzak
USG - jamy brzusznej, tarczycy i piersi - dr Walczysko 
Poradnia ginekologiczna - dr n med. Marek Walków
USG - endowaginalne i przez powłoki brzuszne 
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów oferujemy wizyty do-
mowe przeprowadzane przez ratownika medycznego dla osób starszych, 
mających problemy z poruszaniem się.
   pn-wt 14-15 dowóz i odwóz do i z przychodni

śr    11-12 dowóz i odwóz do i z przychodni
czw.   11-12 odwiedziny domowe
pt.     14-15 odwiedziny domowe

 www.medica-ustron.pl, tel. (33) 854-56-16, ustroń, ul. drozdów 8a

																		

RAZ nA LUDoWo	
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej serdecznie zaprasza na wy-

jątkową wystawę o tematyce ludowej, na której pokazane są m. 
in. ceramiczne jabłuszka, kolorowe mozaikowe obrazy. 

Na wystawie znalazły się formy inspirowane koronką, wyci-
nankami, kobietami w strojach ludowych, a także obrzędowością 
związaną z porami roku. 

Jest to wystawa prac z pracowni ceramiki prowadzonej przez 
Gabrielę Zbrońską z Cieszyńskiego Ośrodka Kultury.

Wystawa potrwa do 15 stycznia 2014. Oglądać ją można co-
dziennie w godz. 11-16.

kLeBetnICA  W  MAM  tALent
W najbliższą sobotę 19 października o godzinie 20.00 w po-

pularnym programie TVN „Mam Talent” wystąpi zespół Tekla 
Klebetnica. Już teraz pod adresem: https://www.facebook.com/
events/365562483576928/365577010242142/ można zobaczyć 
zdjęcia.
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10 października odbyło się zebranie miesz-
kańców osiedla Ustroń Górny. Obrady pro-
wadził przewodniczący Zarządu Osiedla 
Arkadiusz Gawlik.

Początek zebrania zdominował temat wy-
jazdu z osiedla Zeta Park. Jak już pisaliśmy 
wyjazd z osiedla bezpośrednio na ul. Pod 
Skarpą mieszkańcy jednego z budynków Zeta 
Parku zablokowali stawiając najpierw płot, 
obecnie jest tam solidna brama. Argumen-
towali to tym, że bardzo uciążliwe byłyby 
samochody przejeżdżające pod ich oknami. 
W związku z tym cały ruch z osiedla odbywa 
się przez ul. Gałczyńskiego. To z kolei nie 
podoba się mieszkańcom tej ulicy, jak argu-
mentują zbyt wąskiej na obsługę tak dużego 
ruchu. A Gawlik informował, że odbyło się 
zebranie z mieszkańcami Zety Parku, ale bez 
konkluzji. Wystosowano pisma do wspólnot 
mieszkaniowych na tym osiedlu, ale pozostały 
bez odpowiedzi.

Obecni na zebraniu postulowali w związku 
z tym, by zgłosić to do powiatowego lub 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowla-
nego. Burmistrz Ireneusz Szarzec tłumaczył, 
że sprawa jest dość skomplikowana. Gdy 

budujący Zetę Park otrzymywali pozwolenie 
na budowę z zaznaczonym wyjazdem, nikt nie 
przewidział, że powstaną tam trzy wspólnoty 
mieszkaniowe, a ponadto trudno cokolwiek 
egzekwować, skoro nie nastąpił całościowy 
odbiór osiedla. Mieszkańcy na to odpowia-
dali, że sprawa jest ewidentna i powinni to 
załatwić urzędnicy miejscy. Pytano też co 
się stanie np. w przypadku pożaru, gdy duży 
samochód straży pożarnej nie będzie mógł 
dojechać przez wąskie zatarasowane uliczki. 
Obecny na zebraniu mieszkaniec Zety Parku 
stwierdził, że ul. Gałczyńskiego jest drogą 
publiczną i chyba każdy może po niej jeździć. 
Argumentował też, że z Zety Parku bardzo 
mało samochodów jeździ ul. Gałczyńskiego, 
gdyż na stałe mieszka tam 10% właścicieli 
mieszkań. Dodał, że jeżeli jest możliwość 
prawna, to nie widzi przeszkód, by z niej 
skorzystać i drogę z osiedla na ul. Pod Skarpą 
otworzyć. Na to część zebranych postulowała, 
by podjąć procedurę wywłaszczenia działki 
pod drogą na osiedlu, tak by była to droga 
gminna, a wtedy nie można jej blokować. 
Burmistrz wyjaśniał, że na razie mieszkań-
cy Zeta Parku są właścicielami gruntu pod 
drogami na swym osiedlu. W związku z tym 
pojawił się pomysł, by organizację ruchu tak 

oSIedlowe  poStulaty

zaplanować, by wyjazd z Zety Parku był tylko 
na ul. Pod Skarpą.

Dyskusja stawała się nieco chaotyczna, 
wiec A. Gawlik studził nastroje. Stwierdził, że 
na tym zebraniu sprawy się nie rozwiąże, ale 
można wnioskować o kontrolę Państwowej 
Straży Pożarnej, a następnie podjąć działania 
administracyjne. Trzeba doprowadzić do sytu-
acji takiej, jak w pozwoleniu na budowę.

A. Gawlik relacjonował jak zrealizowano 
wnioski mieszkańców osiedla Ustroń Górny 
sprzed roku. Do spraw załatwionych zaliczyć 
można m.in. uporządkowanie terenów po 
Wielkim Domu, poprawiana jest estetyka 
stawu kajakowego, jeszcze w tym roku prze-
prowadzony będzie remont ul. Myśliwskiej.	
I. Szarzec informował, że kosztować to będzie 
150.000 zł. Trzy lata temu dokonano napraw  
niestety woda zrobiła swoje. Kosztowało 
to 20.000 zł. By nie wyrzucać kolejnych 
pieniędzy, zbudowana zostanie porządna 
nawierzchnia z odwodnieniem. Do spraw 
załatwianych zaliczyć można zbudowanie 
barierki przy schodach w parku Kuracyjnym. 
Co do remontu ul. Partyzantów to powstał 
projekt. Nie zrealizowano oświetlenia ulic 
Kluczyków, Myśliwskiej i Jelenica. 

Niezrealizowane zadania postanowiono 
umieścić we wnioskach do przyszłorocznego 
budżetu. Ponadto wnioskowano oświetlenie 
ul. Pod Skarpą, remont ul. Skłodowskiej 	
i ul. Kochanowskiego, zwiększenie liczby 
stojaków na rowery, szczególnie w rejonie 
amfiteatru, remont górnego odcinka ul. Jele-
nica, przywrócenie placu zabaw za boiskiem 
Szkoły Podstawowej nr 1. Wnioskowano 
także o wymianę mającego kilkadziesiąt lat 
oświetlenia na ul. 3 Maja od przystanku w 
kierunku Wisły, a także o iluminację świą-
teczną na tym odcinku oraz przeznaczenie 
miejsca po Wielkim Domu na parking, na-
prawę poboczy ul. Gałczyńskiego i utwar-
dzenie ul. Kluczyków. Przy tym ostatnim 
wniosku burmistrz kategorycznie stwierdził, 
że miasto nie włoży ani złotówki w teren, 
który nie jest jego własnością. A tak jest na 
ul. Kluczyków.

Wnioskowano, by poszerzyć bulwary nad 
Wisłą z myślą o rowerzystach. Obecnie jest 
zbyt ciasno dla spacerowiczów, rowerzystów, 
rolkarzy. Zdaniem A. Gawlika wniosek po-
ciąga za sobą większą inwestycję, a przede 
wszystkim jej przygotowanie, więc zapropo-
nował, by nie był to wniosek do budżetu na 
2014 r. Nie wszyscy się z tym zgodzili i w tej 
sytuacji głosowano. Przy większości głosów 
wstrzymujących się, za wnioskiem głosowało 
11 osób przy jednym głosie przeciw. 

Następnie jednogłośnie podjęto uchwalę 	
o wnioskach do budżetu miasta na 2014 r. (ws) 

wjazd do zeta parku. dla jednego budynku otwierana brama, reszta osiedla odgrodzona pło-
tem musi korzystać z ul. Gałczyńskiego.                                                           Fot. w. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

o konstruowaniu budżetu miasta  
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Październik to już intensywny czas 

przygotowywania budżetu miasta na rok 
następny. Z mediów wiemy, że również 
trwają prace nad budżetem państwa, 	
a są one dla samorządów o tyle istotne, że 
zapadają zasadnicze decyzje rzutujące na 
konstruowanie budżetów samorządowych. 
Mam tu na myśli określenie górnych 
stawek podatków lokalnych, ale również 
przyjęte wskaźniki makroekonomiczne.

W ostatnich latach w związku ze spo-
wolnieniem gospodarczym różnego rodza-
ju wskaźniki ulegają szybkim zmianom. 
Możemy to zaobserwować na przykładzie 
górnych stawek podatku od nieruchomości 
wzrastających o około jeden procent, bo 
przyjęto wzrost inflacyjny. Od czerwca 
ubiegłego roku do czerwca tego roku 
inflacja faktycznie tyle wynosiła, ale dziś 
wiemy, że w następnym okresie będzie 
wyższa. Jednak decyzje zapadły i musimy 
się ich trzymać. Zdecydowano także, że 
sfera budżetowa kolejny rok nie będzie 
miała wzrostu wynagrodzeń. Słyszymy 	
o obniżkach cen gazu, a z drugiej strony na 
rachunkach nie do końca to dostrzegamy, 
gdyż spadki nadrabiane są innymi opłatami 
np. przesyłowymi. Trzeba więc to wszyst-
ko precyzyjnie rozszyfrować.

Powstaje obraz nie do końca klarowny 
co do prognoz i przewidywań na przyszły 
rok. Cały czas mierzymy się z wchodzą-
cym do szkół niżem demograficznym, 
co skutkuje znaczącą obniżką subwencji 
oświatowej dla samorządów. Z drugiej 
strony zmieniają się zasady finansowania 
przedszkoli. Coraz trudniej powiązać ze 
sobą mechanizm finansowania różnych 
zadań własnych gminy. Przez ostatnie dwa 
lata staraliśmy się bardzo mocno skoncen-
trować na redukcji naszego zadłużenia 	
w stosunku do narzuconych ram budże-
towych. W tym roku udało się to skutecz-
nie zrealizować, a to wszystko po to, by 	
w nowej perspektywie budżetu unijnego 
na lata 2014-2020 znaleźć się z mniejszym 
zadłużeniem.

Niezmiernie ważnym elementem kon-
strukcji budżetu jest udział mieszkańców 
w jego tworzeniu. Od paru lat równolegle 
z pracami nad budżetem odbywają się 
spotkania osiedlowe, z których wnioski 
przekazywane są do Rady Miasta. 

Przygotowanie projektu budżetu musi 
zakończyć się do 15 listopada, kiedy to 
burmistrz miasta przedkłada go Radzie 
Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej. Później rozpoczyna się procedura prac 
w komisjach, opiniowania, a zwieńczone 
jest to uchwałą zatwierdzającą budżet. 	
W Ustroniu staramy się, by ta uchwała 
była podejmowana w grudniu, tak by nowy 
rok rozpoczynać z uchwalonym budżetem 
miasta.                               Notował: (ws) 

ciężki sprzęt na ul. Sikorskiego.                                                                         Fot. w. Suchta

wylot odwodnienia do wisły.                                                                              Fot. w. Suchta

ulIca  I  StadIoN
Od lat na zebraniach mieszkańców osie-

dla Ustroń Dolny postulowano naprawę 
ulic na tzw. osiedlu generałów. Mówiono 	
o nawierzchni składającej się wyłącznie 
z łat oraz o powstających gigantycznych 
kałużach po każdym deszczu. Coś się 
zmienia, bo trwa remont ul. Sikorskiego 
na odcinku równoległym do torów kole-
jowych. Koszt to 307.155 zł a wykonawcą 
jest firma Skal-Bud z Żywca. Ulica zosta-
nie wyłożona kostką betonową. Termin 
wykonania do końca listopada. Częściowo 
zostanie też dokonana wymiana oświetle-
nia ulicznego przez firmę Tauron.

Rozpoczęto realizację zadania pod dość 

skomplikowaną nazwą „Rewitalizacja 
terenów rekreacyjno-sportowych po zli-
kwidowanych zakładach Kuźniczych 	
w Ustroniu - I etap - kanalizacja deszczo-
wa”. W skrócie chodzi o ustroński stadion 
i odprowadzenie z niego wody do Wisły. 
Budowana jest obecnie kanalizacja desz-
czowa o długości 32,5 m metodą przewier-
tu sterowanego, czyli bez rozkopywania ul. 
Sportowej. Zostanie wykonany też wylot 
brzegowy osadzony w wale rzeki oraz 
studzienka zbiorcza. Wykonawcą jest fir-
ma Bielglob z Bielska-Białej, koszt robót 
to 135.300 zł. Termin zakończenia – 31 
października.               Wojsław Suchta 
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Jako Ci móm dziynkować
Wszechmogóncy Panie,
żeś mie kozoł wydać 
na świat moji mamie 
na tym najpiekniejszym
skrowku naszej Ziymi. (...)
Łochrzcić Cie Podbeskidzie?
Dyć to grzych je ciynżki.
Ni panowie, tu był, je i bydzie
zawsze Ślóńsk Cieszyński. 
                                 Jan Chmiel, Tu sóm moji korzynie.

Jan Chmiel był powszechnie znany i ceniony przez wszystkich, 
którym jest bliska mowa naszych przodków i kultura ludowa. 
Jego niezwykła aktywność, przez pół wieku, w zakresie popula-
ryzacji śpiewu chóralnego, gwary i miejscowej obyczajowości 
spowodowała, że był niewątpliwie w tej dziedzinie człowiekiem 
– instytucją. 

Urodził się w 1943 r. w Bładnicach koło Skoczowa, a po za-
łożeniu rodziny zamieszkał w Kowalach i z tą niewielką wioską 
związał całe dorosłe życie. Choć z wykształcenia był technikiem 
chemikiem, jednak już od młodości przejawiał wyjątkową aktyw-
ność w popularyzacji muzyki klasycznej i ludowej, prowadząc 
orkiestry dęte, chóry kościelne, kapele oraz zespoły regionalne, 
a rozpoczynał w 1957 r. w orkiestrze dętej Kuźni Ustroń. Po 
pięciu latach został klarnecistą i zastępcą kapelmistrza wojskowej 
orkiestry w Bytomiu. W 1966 r. zatrudnił się w Odlewni Żeliwa 
w Skoczowie, równocześnie włączając się w tworzenie orkiestry 
zakładowej, której został członkiem, a potem kapelmistrzem. 	
W latach 1979-1985 kierował Zakładowym Domem Kultury przy 
Odlewni. Pracę zawodową zakończył jako nauczyciel muzyki 	
w Szkole Podstawowej nr 2 w Skoczowie, będąc tam zatrudnio-
nym w latach 1985-1995, skąd przeszedł na emeryturę. Założył 
wysoko oceniany ponad stuosobowy chór szkolny; w tym czasie 
prowadził też mniejsze dziecięce grupy wokalne w Skoczowie 
i w Kiczycach.

Najdłużej, bo 38 lat kierował kościelnym chórem ewangelickim 
w Bładnicach (od 1967 r.), gdzie stworzył zespół o wyjątkowych 
możliwościach, chętnie przyjmowany z występami w kraju i za 
granicą. W latach 1979-1984 prowadził równocześnie chór przy 
parafii w Wiśle, z którym także koncertował w wielu europejskich 

miastach. Aby przyczynić się do większego propagowania folk-
loru ziemi cieszyńskiej założył zespół regionalny w Kowalach, 
następnie w Chybiu. W 2004 r. reaktywował grupę regionalną 
„Jaworze”, z którą również gościł na wielu estradach krajowych 	
i zagranicznych, a w rok później założył Ludowy Zespół Śpie-
waczy „TRY-TON” w Skoczowie. Najczęściej wraz ze swymi 
zespołami uatrakcyjniał różne uroczystości na Śląsku Cieszyń-
skim, występował też wiele razy w Ustroniu: w kościołach 
ewangelickich, Czytelni Katolickiej, Muzeum Ustrońskim i jego 
Oddziale. 

Był również autorem oryginalnego obrzędu dożynkowego 	
i dwóch utworów scenicznych. Są to śpiewogry „Smowy u Hanki 
w Jaworzu” i „Jaworski wiesieli”. Poezja obok muzyki była ko-
lejną jego pasją, wydał kilka tomików wierszy. Początkowo pisał 
językiem literackim, lecz przez wiele lat powstawały gwarowe 
utwory literackie, również na potrzeby prowadzonych chórów. 
Udzielał się też jako stały felietonista „Wieści Skoczowa”.  

Mimo przewlekłego schorzenia był bardzo aktywny do ostat-
nich dni życia. Zmarł 30 września 2013 r., pozostawiając żonę 	
i czwórkę dzieci, zaś pogrzeb odbył się 3 października. Wyjątkowo 
liczny kondukt pogrzebowy, jakiego ten mały kościół ewangelicki 
w Kowalach z pewnością dawno nie gościł, świadczy o tym, że 
w ostatniej drodze chciały mu towarzyszyć rzesze cieszyniaków, 
również zza Olzy, którym jest folklor bliski i których zmarły swą 
pasją, aktywnością i niespożytą energią w popularyzacji regio-
nalizmu zauroczył. W imieniu społeczności Ustronia, wierszem 
specjalnie napisanym na tę okazję przez poetkę Wandę Mider, 
pożegnała znakomitego regionalistę Danuta Koenig. Wystąpiła 
także przedstawicielka Klubu Literackiego „Nadolzie”. 

Ziemia cieszyńska straciła wielkiego miłośnika naszych re-
gionalnych wartości, które starał się niestrudzenie przekazywać 
najmłodszym pokoleniom. Wyróżniony m.in. przez Ministra 
Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury (w 2002 r.), dy-
plomami uznania przez władze Ustronia i Skoczowa, nagrodą 
powiatu cieszyńskiego im. ks. Leopolda Szersznika w kategorii 
twórczości artystycznej (w 2011 r.), zaś przyznanego w tym roku 
uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa „Lauru Srebrnej Cieszynian-
ki”, nie zdążył  już odebrać.                         Lidia Szkaradnik 

Umiłowanie ziemi ojczystej zawarł w rozlicznych wierszach. 
Oto jeden z nich:

nie dómy wóm spleśnieć

Pamięci Emilii Michalskiej
w podzięce za wiersz „Moja mamuliczka”

Nie dómy wóm spleśnieć kabotki, brucliki,
nie dómy was zakopać czepce i letniki.
Bydymy was szkróbić, biylić i biglować, 
by was żywotnymi na dłógo zachować.

Nie dómy wóm spocznyć w niepamiynci grobie, 
bydymy was nosić nie jyny na sobie,
ale też i w sercu, głymboko, jak nasi przodkowie.
Nie dómy też zginyć naszej słóńskij mowie.

Nie bydymy sie gańbić mówić po swojimu,
nie jyny w robocie, na polu, w chałupie.
Bydymy se gwarzić u nas po naszymu.
„U nas” dzisio znaczy, że w całej Europie.

Bo co mi tam na przikłod taki:
„Verzeih mir Hans”, „Pardon“, czy „Excuse me“.
Czy nie pieknij powiedzieć prosto z mostu:
„Jano wybocz”, abo „Hanuś przeboczyła byś mi?”

Tak se wzajym przeboczmy, nie róbmy na bzdury.
Raczyj dłónie prziłóżmy do pługa kultury
i łorejmy tyn zogón pospołu, łuczciwie.
Przewracejmy szarówke, a skiba po skibie
niech przipadłości nasze dokładnie przikryje
póki nas nogi noszóm, póki serce bije. 

jaN cHmIel (1943 - 2013)

pożeGNaNIe wIelkIeGo 
mIłośNIka tradycjI 
zIemI cIeSzyńSkIej
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lISt  do  redakcjI
Dowiedziałam się, że 5 października br. odbędzie się na Rynku 

w Ustroniu targ staroci, zwany pchlim targiem. Tego typu imprezy 
handlowo-rozrywkowe mają miejsce w wielu krajach Europy  
i gromadzą tłumy.  Odbywają się zazwyczaj na większych placach 
lub dużych parkingach przy supermarketach. Mają charakter 
cykliczny, tzn. w określoną sobotę i niedzielę miesiąca zawsze  
w tym samym miejscu. Prawie każde miasto i miasteczko to orga-
nizuje. Moje doświadczenie opiera się na realiach w Niemczech, 
gdzie od 25 lat przebywam przez dłuższe okresy. Dla zbieraczy, 
kolekcjonerów, ludzi o skromnych dochodach, a także całych 
rodzin jest to fajna rozrywka na świeżym powietrzu, zwłaszcza 
przy ładnej pogodzie. Wtedy uczestniczą w tym przedsięwzięciu 
tłumy. Kupić można wszystko: od odzieży, obuwia, szczególnie 
garderoby dziecięcej, sprzętu sportowego, książek, przedmiotów 
gospodarstwa domowego i warsztatowych, ogrodowych, nawet 
drobnych mebli, na biżuterii i zegarkach kończąc. Dzieci mają 
swoje stoisko, gdzie sprzedają zabawki i w ten sposób uczą się 
jak zarobić na kieszonkowe, a przede wszystkim  oszczędzania  
i wartości pieniądza. W ramach takiego targu zawsze są dwa, trzy 
stoiska z kawą, herbatą i domowymi wypiekami (też zarobek). 
Targi te mają miejsce od kwietnia do października. Znam wiele 
mieszkań (w Niemczech) w stylu retro, wyposażonych właśnie 
na targach staroci za przysłowiowe „grosze”. Czy nie jest to 
równocześnie, w szerokim ujęciu sortowanie śmieci? 

Z radością, że Ustroń zaczyna organizować tę specyficzną 
atrakcję                                        Elżbieta Szołomiak - malarka

tARG StARoCI – RefLekSJe ZWoLennICZkI

XIV uStrońSka 
jeSIeń muzyczNa

20 X – 22 XI 2013 r.
20 X niedziela, godz. 18.00

,,Koncert Trzech Tenorów – część II” w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego z Poznania i Teatru Wielkiego z Łodzi
Wystąpią: Bartosz Kuczyk, Włodzimierz Kalemba  i Mirosław 
Niewiadomski. Cena biletu 25 zł

26 X sobota, godz. 18.00
„Koncert Młodych Talentów” z udziałem ustrońskiej mło-
dzieży i gości z miasta partnerskiego Ustronia – Budapesztu. 
Wstęp wolny.

10 XI niedziela, godz. 18.00
Adam Makowicz – charytatywny koncert fortepianowy świa-
towej sławy pianisty i jazzmana. Cena biletu 40 zł

15 XI piątek, godz. 18.00 
Koncert przy świecach
„Listy na wyczerpanym papierze” – spektakl muzyczny oparty 
na kanwie książki pod w/w tytułem a zawierający piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.
Wykonanie: Maria Górniok-Matula śpiew, Kacper Matula 
– śpiew, gitara, Tomasz Pala – fortepian. Cena biletu 15 zł

22 XI piątek, godz. 18.00
„Pod dachami Paryża”– najpiękniejsze piosenki Edith Piaf 	
i Charles’a Aznavour’a w wykonaniu Joanny Błażej-Łuka-
sik – fortepian, Pawła Łukasika – altówka, Artura Łukasika 
– kontrabas, Wiktorii Węgrzyn - śpiew, Andrzeja  Lichosyta 
– śpiew. Cena biletu 20 zł

Spotkanie otworzyła u. wantuła-rakowska.             Fot. w. Suchta

wystąpili uczniowie G-2.                                              Fot. w. Suchta

SzczytNe  Ideały
Obchody setnej rocznicy urodzin prof. Jana Szczepańskiego 

zdominowały życie kulturalne w Ustroniu w ostatnich tygodniach. 
Zainaugurowało je Polskie Towarzystwo Ewangelickie spotka-
niem w domu parafialnym przy kościele ewangelicko-augsbur-
skim ap. Jakuba. Miało to miejsce 24 września.

Urszula Wantuła-Rakowska witała przybyłych, w tym przed-
stawicieli władz samorządowych, Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego, Stowarzyszenia Kontaktów Zagranicznych, Towarzy-
stwa Miłośników Ustronia, Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, wszystkich zebranych. 
– Prof. Jan Szczepański podejmował chętnie istotne kwestie 
egzystencjalne, choćby w książce „Sprawy ludzkie”. Jeden z roz-
działów zatytułowany „Człowieczeństwo”, ukazuje rozważania, 
rozwiązania tego problemu zaznaczając, że nie są one wystar-
czające i rodzą dalsze pytania o naturę i sens człowieczeństwa. 
To dzisiejsze Słowo wyznaczone do czytania mówi, iż człowiek 
jest istotą grzeszną – mówił ks. proboszcz Piotr Wowry. – Do 
owczarni bożej należą ci, którzy od dzieciństwa prowadzeni są 	
w wierze, karmieni Słowem Bożym, a także ci, którzy zgubili się, 
zapomnieli o szczytnych ideałach wiary i życia, a przyprowadzeni 
zostali po okresie wędrówki po manowcach świata z powrotem 
do posłuszeństwa wiary. Chcemy dziś dziękować za Profesora 
wskazującego szczytne ideały.

Biografię prof. Jana Szczepańskiego przypomniała Urszula 
Wantuła-Rakowska, a uczniowie Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana 
Szczepańskiego przedstawili deklamatorium złożone z tekstów 
profesora, przede wszystkim z książki „Korzeniami wrosłem 
w ziemię”. Uczniów przygotowały Jolanta Chwastek i Barbara 
Kuszel.

Zwieńczeniem wieczoru w parafii ewangelickiej był wykład 
prof. Daniela Kadłubca pt. „Profesora Jana Szczepańskiego 
droga przez naukę, politykę i przez świat w świetle II tomu jego 
dzienników”.

W sali parafialnej zaprezentowano najwyższe odznaczenia pol-
skie i zagraniczne nadane Janowi Szczepańskiemu.            (ws)
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za, wzrost i rozmiary”. Mówił m.in.:
– Geneza dotyczy czasu i przestrzeni. (...) 
Profesor przyszedł na świat w czasach 
monarchii austro-węgierskiej, o której 
najstarsi mieszkańcy ziemi cieszyńskiej 
mówią, że to był najszczęśliwszy okres 
w historii. Dlaczego? Dlatego, że kultury, 
języki, religie nie były przeszkodą we 
współżyciu, ale atutem. Był cysorz, który, 
jak pisze pan profesor, był gwarantem 
uczciwości trwałości i jakości. Cała mo-
narchia śpiewała „Boże wspieraj, Boże 
ochroń nam Cesarza i nasz kraj”. (...) 
Od XIII w. Śląsk Cieszyński był retortą 
cywilizacji europejskiej, w której spoty-
kały się najróżniejsze prądy, tendencje 
idące z zachodu na wschód, z północy na 
południe. W tej retorcie przetapiały się 
i stwarzały nowe wartości. A były takie, 
że na ziemi cieszyńskiej książka zawsze 
znaczyła więcej od żołądka, praca była 
czymś wyjątkowym, ludzie nie modlili się 
o zdrowie, ale mówili: „Panie Boże dej mi 
sił, abych mógł robić”. Bowiem praca na 
Śląsku Cieszyńskim była pojmowana jako 
przymierze z Bogiem, służba Bogu, a im 
cięższa praca, tym służenie milsze. (...) 
Wiara nie była tu nigdy na pokaz. Była 
modelem, stylem i jakością życia, i wiązała 
się z pracą. Człowiek niepracujący nie 
mógł być wierzący, ponieważ praca była 
formą modlitwy. Czas pojmowano jak dar 
od Stwórcy i od człowieka zależało, jak 	
z tym darem będzie postępował. (...) Oj-
ciec, o którym wspomina profesor, był 
inteligentny, lecz pobudliwy, ciekawy 
świata. Prof. Szczepański błyskotliwie 
zauważył, że wszystko co działo się 	
w świecie, swoimi refleksami docierało 
między brzozy do Brzeziny. A matka, Ewa 
z domu Cholewa, nauczała małego Jonka, 
że z językiem trzeba postępować oględnie. 
Języka nie można nadużywać, używać 	
w złych zamiarach i nie można go kaleczyć. 

powołaNo  SzkołĘ
Dlatego, że język jest darem od Boga, który 
objawił się w swoim Piśmie. Nadużywanie 
języka w złych intencjach jest grzechem. 	
Z takimi naukami Jan Szczepański poszedł 
do trzyklasowej szkoły przykościelnej 	
w Ustroniu. I co zauważył. Na korytarzu 
czterowers: 
Z myślą o tym, że tu szkoła, 
Wstępuj jakby do kościoła. 
Skromnością i statkiem uszanuj te mury, 
Bo Bóg Wszechmogący patrzy na cię  
z góry. 

(...) Wzrost to rośnięcie ku górze, zdo-
bywanie obszarów ducha, wiedzy, słowa 	
i wspinanie się na największe szczyty. 
Jak to było z prof. Szczepańskim? Kiedy 
wybierał się do Cieszyna, miał zamiar 
zostać leśnikiem, ponieważ był człowie-
kiem gór, co widać z dzienników, bo gdy 
ma czas, biega po lesie. Ale w gimnazjum 
przez cztery lata jego opiekunem był Ju-
lian Przyboś, który uwrażliwiał swoich 
podopiecznych na piękno słowa, szcze-
gólnie poetyckiego. Ale też uwrażliwiał 
na głębię myśli filozoficznej i podrzucał 
różne książki uczniom. W ten sposób tra-
fiła w ręce Jana Szczepańskiego książka 
„Wstęp do filozofii” Wilhelma Jerusalem 
z rozdziałem o socjologii. Tak się przejął 
tym rozdziałem, że postanowił iść do Po-
znania na socjologię. I kiedy się wybierał 
z Brzeziny do dalekiego Poznania jego 
ojciec Paweł powiedział mu tak: „Janek! 
Jak ty wszystkie książki przeczytosz, tuż 
dowej jeszcze pozór, abyś nie zgupnył”. 
Powiedział innymi słowy tak: Chłopie, 
młody synku! Jak to wszystko przeczytosz, 
tuż dowej pozór, żebyś mioł swoje zdanie, 
żebyś się nie rozpłynął, nie utonął w ty-
siącach tomów. Musisz być sobą! To jest 
jedna z największych wartości profesora 
Szczepańskiego, że był kimś unikatowym. 
W Poznaniu spotyka się ze światowej sła-
wy socjologiem Florianem Znanieckim, 

którego jest ostatnim doktorantem i broni 
tytuł w 1939 r. Jest kontynuatorem jego 
socjologii humanistycznej, jego metody. 
(...) Po wojnie osiada w Łodzi. Przerabia 
wszystkie stopnie naukowe od asystenta 
po profesora. Jest kierownikiem katedry 
socjologii, zostaje rektorem mając 39 lat 
w latach 1952–56. Przez te najtrudniejsze 
lata przeprowadza szczęśliwie Uniwersytet 
Łódzki. (...) Gdy zapytałem go kiedyś, jak 
to się stało, że został w tak młodym wieku 
rektorem, odpowiedział z typowym humo-
rem: Wtedy byłem na tyle jeszcze głupi, że 
się na to zgodziłem. (...) Rozmiar to dzieło 
prof. Szczepańskiego, które rozlewało się 
po Ziemi, a nie tylko po Polsce. Wiele jego 
tekstów i książek ma wymiar oryginalny, 
a wszystkie są niezmiernie ciekawe. Tej 
ciekawości doczytamy się w 1.500 po-
zycjach bibliograficznych. Jak chciano 
zsumować dorobek Jana Szczepańskiego, 
to musiano wydać broszurę. (...) Był na-
uczycielem akademickim, a podręczniki 
mają znaczenie dla kształcenia przyszłych 
pokoleń. „Elementarne pojęcia socjologii” 
– 1.500.000 nakładu. Takiej liczebności 
nie osiągnął żaden tytuł humanistyczny 
w Polsce, a nie wiem czy na świecie. 
(...) Chciałbym podkreślić niezależność 
intelektualną profesora Szczepańskiego, 
głębię, mądrość i odwagę. Miał dar pisania 
pięknego i zrozumiałego, dalekiego od 
metajęzyka naukowego. Jan Parandowski 	
w „Alchemii słowa” napisał: Podpie-
ranie swej powagi skomplikowanym 
słownictwem, jest przywilejem miał-
kich głów, prędkich piór i nieuków.		
I to jest święta prawda. Ten, kto nie ma 
nic do powiedzenia, pisze bełkotliwie. 
A profesor Szczepański przeźroczyście, 
pięknie i mądrze. Dorzucam jeszcze 
do jego osobowości humor, łaskawość, 
bezgraniczną życzliwość i służenie lu-
dziom. I miał marzenie, o powołaniu 	
w Ustroniu letniej szkoły nauk filozo-
ficznych i społecznych skupiającą ludzi 	
mądrych, spolegliwych, myślących 	
o przyszłości i mających najszczersze 
chęci pracować. 

Rada Powiatu Cieszyńskiego i Rada 
Miasta Ustronia przyjęły oświadczenia 	
o powołaniu Letniej Szkoły Nauk Filozo-
ficznych i Społecznych. 

Ukazało się kolejne wydanie książki Jana 
Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem 	
w ziemię”. Podczas sesji o wydawnictwie 
dr Grażyna Kubica mówiła m.in.:
– Wielkość tej małej książeczki „Ko-
rzeniami wrosłem w ziemię” polega na 
tym, że jest to kilka tekstów nałożonych 
na siebie. Po pierwsze jest to, jak autor 
pisze we wstępie, rzecz wspomnieniowa, 
przywołanie świata, który minął. Jest to 
też autobiografia pokazująca los chłop-
skiego dziecka. Jest tam również gene-
alogia, mowa o przodkach, wytyczanie 
linii tradycji, ale jest to też kosmologia 
brzezińskiego świata. Jest opisany punkt 
centralny i najważniejsze żywioły: woda, 
góry, ziemia. Na pewno jest to też opis 
etnograficzny chłopskiej kultury śląskiej, 
życie codzienne w różnych jego aspektach. 
Dla mnie bardzo ważne jest to, że jest 
to traktat socjologiczny o stelości, czyli 
byciu stela i o ewangelickim etosie. (…) 

przed sesją złożono kwiaty pod pomnikiem j. Szczepańskiego.                    Fot. w. Suchta

(cd. ze str. 1)
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d. kadłubiec i G. kubica-Heller.                                                                           Fot. w. Suchta

Wreszcie jest to symboliczny poemat pro-
zą. Nawiązuje on do twórczości poetyckiej 
autora, której inspiracją były rodzinne 
strony, krajobraz i ludzie. (...) Dla jego 
ziomków jest to ważny tekst opowiadający 
o ich doświadczeniu, czy doświadczeniu 
przodków. Ale ten tekst mógł powstać, 
ponieważ autor oprócz tych doświad-
czeń miał wyposażenie teoretyczne nauk 
społecznych. Ale przede wszystkim miał 
wyobraźnię i wrażliwość artysty umiejącą 
to wszystko oblec w słowa.

Możemy się już pochylić nad drugim 
tomem dzienników prof. Jana Szczepań-
skiego. O tej najnowszej publikacji dr hab. 
Marek Rembierz mówił m.in.:
– Mamy przed sobą ważne działo Jana 
Szczepańskiego, dzieło zmuszające nas do 
refleksji, ale nie jest to tylko dzieło Jana 
Szczepańskiego, bo do tanga trzeba dwojga 
– tego co napisze dziennik i tego, kto go 
kompetentnie odczyta, kto zrekonstruuje. 
Prof. Jan Szczepański napisał dziennik, 
prof. Daniel Kadłubiec go odczytał, zre-
konstruował, nadał mu drugie życie, życie 
społeczne i publiczne. Wcześniej był to 
dziennik bardzo prywatny. (...) Dobitność 
oceny tego, co się dzieje po 1945 r. jest 
uderzająca. Pierwszy zapis: 1 listopada 
1945 r. Prof. Jan Szczepański wraca z robót 
w Wiedniu, gdzie czytał niemiecką prasę, 
niemieckie książki, śledził sytuację. Wraca, 
znajduje się w Łodzi. I zapis: Od poniedział-
ku pracuję w administracji uniwersytetu  
i mam już tego dosyć. Nie wiadomo jaką 
spełniam rolę w tym powszechnym sys-
temie kradzieży i oszustwa. Tak zaczyna 
się wejście w rzeczywistość po 1945 r. 
Trudne wejście w powojenną Łódź, którą 
opisuje wnikliwie jako miasto kloacz-
ne, bez ubikacji, bez łazienek. Wejście 	
w Polskę, w której usadowiła się władza 
komunistyczna, z którą będzie musiał się 
cały czas mierzyć w życiu społecznym, 
ale o wiele bardziej intensywnie w życiu 
naukowym. Odnaleźć się, zachować przy-

zwoitość, to co wyniesione z Zawodzia, 	
z ojcowizny, etos protestancki – uczciwość, 
rzetelność w powszechnym systemie kra-
dzieży i oszustwa. W zapisach dziennika 
nie ma złudzeń, że ten powszechny system 
kradzieży i oszustwa wszedł także w życie 
naukowe. (...) Jeden z pierwszych zapisów 
z 1945 r.: Wprawdzie trudno zaprzeczyć 
niesłychanemu prymitywizmowi politycz-
nemu ludzi z Lublina, ale ich program, 
powinien być programem Lutra. Zaskaku-
jące, bo mowa o instalowaniu się władzy 
komunistycznej wraz z Armią Czerwoną. 
Zauważa niesłychany prymitywizm po-
lityczny, ale zarazem mówi, że to będzie 
program Lutra. Dlaczego? Wczytajmy 
się w 1957 r.: Napiszę to co chcę, jeśli nie 
będzie wojny. Powstrzymać przed wojną, 
przed tym, co będzie większą destrukcją. 
To nieustanne myślenie Szczepańskiego, 
by nie nastało coś gorszego. (...) Jedna 

postać przewija się jako Miecio na stronach 
dzienników, nie można w Ustroniu nie 
wspomnieć tej postaci. To prof. Mieczy-
sław Porębski. Byłem u Miecia, zszedłem 
na dół do Lazarów”. „Byłem u Miecia  
w Warszawie, zabrałem Ingardena. „By-
łem w Paryżu, spotkałem Miecia, pracuje 
w bibliotece”. To też zapis spotkań inte-
lektualnych w Ustroniu i myślę że warto 
pomyśleć o drugiej ławeczce w Ustroniu. 
Obok profesora Szczepańskiego, ławecz-
ka profesora Porębskiego, aby ten dialog 	
z kart dzienników, mógł się symbolicznie 
toczyć na ustrońskim rynku.

W tej części sesji S. Malina przypomniał 
jak na trwale prof. Jan Szczepański wpisał 
się w nasz region, w nasze miasto. Mówił 
m.in.:
– W 1980 r. ówczesna Miejska Rada 
Narodowa uhonorowała profesora stylizo-
wanym herbem Ustronia. 22 października 
1993 r. Rada Miasta Ustronia z okazji 
80-lecia urodzin nadała profesorowi tytuł 
honorowego obywatela miasta Ustronia. 

S. Malina przypomniał także o nazwaniu 
traktu spacerowego, przylegającego do 
domu rodzinnego profesora, aleją prof. 
Jana Szczepańskiego. 16 kwietnia 2005 r. 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 
profesorowi. 24 kwietnia 2008 r. nadano 
Gimnazjum nr 1 imię prof. Jana Szcze-
pańskiego. 16 kwietnia 2012 r. odsłonięto 
pomnik profesora przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej.

W drugiej części sesji wystąpiła Estrada 
Ludowa „Czantoria” rozpoczynając „Polo-
nezem ustrońskim”. Czytano również frag-
menty dzienników Jana Szczepańskiego. 
Jako że prof. J. Buzek nie mógł przybyć, 
jego odczytanie odtworzono przy pomocy 
wideourządzeń. Fragmenty czytali też: 
aktorka Teatru Narodowego Wiesława 
Niemirska, aktor teatru cieszyńskiego 
Karol Suszka, prof. D. Kadłubiec oraz 
uczennice LO im. Kopernika w Cieszy-
nie Anna Płaczkiewicz i Adrianna Broda, 
uczennica Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
Magdalena Porębska.

Na zakończenie wszyscy odśpiewa-
li „Ojcowski dom”.   Wojsław Suchta 

o dziennikach mówił m. rembierz.                                                                     Fot. w. Suchta
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Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej, gratulacje 
od władz miasta, kwiaty, upominki, szampan, koncert Estrady 
Ludowej „Czantoria” – tak z honorami podejmowano pary mał-
żeńskie, które przeżyły wspólnie 50, 60 i 65 lat, 2 października 
w sali widowiskowej „Prażakówki”. Bohaterów uroczystości 
witała Beata Chlebek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta Stani-
sław Malina. Podkreślano, że budowanie małżeńskiego dialogu, 
kompromisu, szczęścia nie osiąga się bez wysiłku, a zawarcie 
związku małżeńskiego  nie  gwarantuje  zgody, bezkonfliktowego 
i szczęśliwego kroczenia we dwoje przez kolejne lata życia. Jed-
nak fakt przyznania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
tak wielu parom jest dowodem na to, że w Ustroniu nie brakuje 
szczęśliwych małżeństw. 

Prezydent przyznał medal za 65 lat małżeństwa Julii i Karolowi 
Wantulokom, za 60 lat: Barbarze i Edwardowi Baranowskim, 
Marii i Zbigniewowi Gamrotom, Helenie i Ryszardowi Mary-
niakom, Wandzie i Romanowi Pałaszyńskim, Krystynie i Ry-
szardowi Słaboszewskim, Wincentemu i Zofii Stańkom, Stefanii 
i Stanisławowi Stolarczykom, Anieli i Stanisławowi Tomaszkom. 
Pary uhonorowane za 50 lat pożycia to: Waleria i Władysław Ba-
rańscy, Wanda i Ginter Brudni, Łucja i Władysław Chwastkowie, 
Weronika i Edward Cieślarowie, Barbara i Adam Czulijowie, 
Zofia i Alojzy Dzidowie, Halina Rakowska-Dzierżewicz i Jerzy 
Rakowski, Zofia i Stanisław Ferfeccy, Maria i Jerzy Gluzowie, 
Irena i Norbert Głowaniowie, Ingrid i Eugeniusz Goliaszowie, 
Halina i Józef Góreccy, Helena i Alojzy Górniokowie, Krystyna 
i Michał Jankowscy, Jadwiga i Jan Jaworscy, Eulalia i Arkadiusz 
Jędroskowie, Helga i Zbigniew Jonsztowie, Anna i Władysław 
Karchutowie, Gerlinda i Waldemar Kolondrowie, Włodzimiera	
i Edward Kostkowie, Krystyna i Franciszek Kostkowie, Romana 
i Romuald Kowalczykowe, Izabella i Kazimierz Kubikowie, 
Barbara i Bronisław Kuglerzowie, Anna i Emil Legierscy, Stani-

całe  lata  razem sława i Edward Maciejowscy, Łucja i Jan Madziowie, Krystyna 	
i Bronisław Marchewscy, Jadwiga i Jan Niemcowie, Halina i Jan 
Palowiczowie, Anna i Henryk Pawłowscy, Stefania i Józef Pilcho-
wie, Hermina i Władysław Sikorowie, Anna i Rudolf Sztwiertnio-
wie, Janina i Jerzy Sztwiertniowie, Lidia i Józef Tomiczkowie, 
Anna i Józef Urbasiowie, Anna i Józef Wantulokowie, Hilda 	
i Karol Wądolni, Danuta i Ryszard Weinbrennerowie, Małgorzata 	
i Bronisław Żurkowie. 

W imieniu jubilatów dziękuje Zofia Ferfecka: „Pozwolę so-
bie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia 
związku małżeńskiego. Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej 
Polskiej za list gratulacyjny i medale, panu burmistrzowi i prze-
wodniczącemu Rady Miasta oraz pani kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego za życzenia, kwiaty i upominki, a także zespołowi 
„Czantoria” za występ oraz młodzieży za miłą obsługę.       (mn) 

                            

medale wręczali S. malina i I. Szarzec.                        Fot. m. tomica



17 października 2013 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   ��

10 października w Szkole Podstawowej 
nr 6 spotkali się mieszkańcy Nierodzimia. 
Zaprosili ich członkowie Zarządu Osiedla, 
by mogli przedstawić swoje propozy-
cje do przyszłorocznego budżetu miasta, 
zadać nurtujące ich pytania i zgłosić za-
żalenia. Obecna była radna Bogusława 
Rożnowicz, Urząd Miasta reprezentował 
sekretarz Ireneusz Staniek, a obok niego za-
siedli strażnicy miejscy: Bogusław Puczek	
i Dariusz Konecki. Dotarł też policjant 
dzielnicowy Wojciech Jaworski.

Oczywiście, jak zawsze w Nierodzimiu 
rozpoczęto od skrzyżowania, tym razem 
jednak w optymistycznym tonie. Miesz-
kanka dzielnicy powiedziała, że jeśli chodzi 	
o przyszłoroczny budżet to chyba Niero-
dzim nie może się zbyt wiele spodziewać 
z racji dużych nakładów na przebudo-
wę skrzyżowania, która wreszcie ruszyła 	
i wszyscy mieszkańcy są z tego powodu 
zadowoleni. Wreszcie będzie się można 
bezpiecznie poruszać na terenie całej dziel-
nicy. Jest to niezmiernie ważne szczególnie 
ze względu na dzieci i młodzież. 

Jest kilka spraw poza skrzyżowaniem, 
które czekają na rozstrzygnięcie. Wśród 
postulatów znalazło się dokończenie mo-
dernizacji ul. Szerokiej od zjazdu na ul. 
Zabytkową aż do ul. Żwirowej i budowa 
oświetlenia na tym odcinku. 

Bardzo ważna, choć pewnie rozpisana na 
kilka przyszłych lat, będzie modernizacja 
stadionu Klubu Sportowego Nierodzim. 
Z burmistrzem i dyrektor SP-6 rozmawiał 

trudNa  Sprawa  z  obIektamI  wIdmo
już o tym Roman Niemiec, wiceprezes 
klubu. Jako że stadion leży tuż przy szkole, 
wymyślono, że może stać się plenerowym 
zapleczem sportowym uczniów. Przy okazji 
skorzysta na tym klub, który nie dysponuje 
środkami na remont. Obok boiska do piłki 
nożnej powstałaby bieżnia do biegów na 
100 metrów, boisko do piłki plażowej oraz 
drobniejsze elementy, np. do skoku w dal. 	
I. Staniek poradził, żeby do przyszłorocz-
nego budżetu wnioskować o pieniądze na 
projekt. Gdy taki powstanie i na jego pod-
stawie uzyska się pozwolenie na budowę, to 
w ciągu trzech lat trzeba rozpocząć inwesty-
cję. Jeśli chodzi o szkołę, to we wnioskach 
znalazła się kontynuacja termomodernizacji 
obiektu. Jeszcze w tym roku powstanie przy 
nim nowoczesny plac zabaw. 

Mieszkańcy Nierodzimia chcieliby, żeby 
w przyszłym roku zadbano o brzegi nad 
Wisłą na terenie ich dzielnicy. Obecnie 
wyglądają one dużo gorzej niż tereny nad 
rzeką ciągnące się od Hermanic do Polany. 
Jedynie miejsce do plażowania przy daw-
nym zajeździe prezentuje się jako tako. 
Sugerowano, że nie wszystkie miejsca przy 
wodospadach muszą być zagospodarowa-
ne, ale przynajmniej niektóre, na przykład 
w okolicach mostu do Lipowca. 

Pozostając przy tematyce rzecznej, naj-
większym problemem mieszkańców jest 
teraz kładka przez Wisłę. To most, przez 
który ludzie chodzą do pracy i do wie-
lu innych miejsc po drugiej stronie rze-
ki, bez konieczności nadkładania drogi. 

mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu miasta.                                                                          Fot. m. Niemiec

Właściwie to chodzili, bo teraz przejście 
jest zagrodzone. Most był uszkodzony, 
stanowił zagrożenie dla użytkowników 	
i trzeba było go zamknąć. Dlaczego nie 
wyremontować – ktoś zapyta, dlatego, że 
nie wiadomo, kto miałby to zrobić. Najbar-
dziej chętny do tego jest burmistrz Ustronia, 
bo wie, jakie to ważne dla mieszkańców 
Nierodzimia, ale zrobić tego nie może, bo 
most w żaden sposób nie należy do nasze-
go miasta. – To most widmo – stwierdził 	
I. Staniek i przedstawił jego bardzo zagma-
twany status. 

Obiekt jest nad rzeką zarządzaną przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 	
w Gliwicach, na terenie należącym do 
gminy Brenna, jednak przyczółki należą do 
Lasów Państwowych. Jednak kiedyś była to 
droga do cegielni, więc firmy państwowej, 
to most musi należeć do skarbu państwa, 
czyli zarządza nim Starostwo Powiatowe. 
Wysyłano do Cieszyna dwa pisma, a od-
powiedź powinna przyjść w ciągu 30 dni. 
Mija już trzeci miesiąc. 

Obiektem widmo można też nazwać były 
kolejarski dom wczasowy przy ul. Wiklino-
wej. Obecnie należy do firmy z centralnej 
Polski, która nic sobie nie robi z interwencji 
miasta czy nadzoru budowlanego. Jest to 
miejsce niebezpieczne, w którym gromadzą 
się bezdomni. Teren musi patrolować straż 
miejska, bo przechodnie i turyści są czasem 
agresywnie nagabywani. 

Zabudowuje się okolica wzdłuż ul. Bład-
nickiej, która wymaga poważnego remontu, 
poszerzenia, budowy chodnika. Uczestnicy 
zebrania ustalili, że będą wnioskować 	
o wprowadzenie do budżetu takiej inwe-
stycji, jednak realizowanej etapowo przez 
kilka lat. 

Wiele gorzkich słów padło pod adresem 
nowej firmy odpowiedzialnej za wywóz 
śmieci. Z nostalgią wspominano czasy 
Przedsiębiorstwa Komunalnego i pytano, 
czy nie można wrócić do poprzedniej fir-
my. I. Staniek odpowiadał, że miasto jest 
zobowiązane do przeprowadzenia przetargu 
na wywóz odpadów i w tym przetargu 
Przedsiębiorstwo przegrało. Jednak umowa 
z Sanit-Transem została podpisana tylko 
na pół roku i już niedługo czeka nas nowy 
przetarg.  

Wszystkie wnioski z zebrania będzie 
można przeczytać na tablicy ogłoszeń, 
która stoi obok stadionu. Tam na bieżąco 
Zarząd Osiedla będzie wywieszał informa-
cje dla mieszkańców.     Monika niemiec
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kuźNIa  taleNtów
Przejeżdżając ul. Sportową trudno nie 

dostrzec w miejscu byłej Kuźni okazałego 
budynku firmy RM Gastro. 8 i 9 paździer-
nika trwały tam dni otwarte firmy, podczas 
których można było zapoznać się z jej 
ofertą, czyli sprzętem gastronomicznym. 
Niespecjalnie się na tym znam, więc moją 
uwagę zwrócili młodzi ludzie w białych 
kitlach uwijający się przy stołach i coś tam 
przygotowujący. Jak się okazało trwały 
warsztaty na których młodzież uczyła się 
pracy na różnych urządzeniach.
– Wspieramy szkołę gastronomiczną 	
z Wodzisławia Śląskiego – mają nasze 
stroje, biorą udział w konkursach, organi-
zowane są zajęcia. To właśnie pracujących 
uczniów pan zauważył – wyjaśnia szef RM 
Gastro w Ustroniu, David Riedel. – Po 
otwarciu nowej siedziby chcemy szkolić 
też miejscową młodzież. Chcemy kształcić 
kucharzy na najnowocześniejszych urzą-
dzeniach. Na pewno niewiele młodym ku-
charzom mówi kuchnia molekularna, czyli 
gotowanie z użyciem azotu. Będzie też np. 
kuchnia bankietowa, śródziemnomorska, 
regionalna, ale w nowoczesnym wydaniu. 
Tu była Kuźnia Ustroń i chciałbym, aby to 
miejsce stało się kuźnią polskich talentów 
kulinarnych. 

Można być kuźnią talentów kucharskich, 
ale wiadomo, że polscy kucharze zdobyli 
sobie dobrą markę na zachodzie i większość 
pewnie czujących się w tym zawodzie jako 
miejsce pracy wybiera zazwyczaj Wielką 
Brytanię lub Irlandię.
– Bo nie ma powiązania kucharza z właści-
cielem lokalu, z wizją przyszłości – mówi 
D. Riedel. – Mądrzy ludzie dobrze prowa-
dzący swoją działalność, potrafią zarabiać 
i doceniać kucharza. To trzeba budować, 
a Polacy są patriotami – na pewno wolą 
pracować w ojczyźnie, a wyjeżdżają tylko 
dlatego, że trzeba zarobić. Gdy tylko wyna-
grodzenia zbliżą się do ich wymagań, będą 
pracować tutaj. Dla Polaka lepiej zarobić 
mniej w kraju niż więcej za granicą.

RM Gastro sprzedaje urządzenia gastro-
nomiczne i jest w Polsce jedną z większych 
firm tego typu. Podczas dni otwartych 
zademonstrowano bardzo dużo różnych 
urządzeń, dla mnie niewiadomego przezna-

czenia. Mniejsze i większe. Generalnie są 
to urządzenia gastronomiczne do restauracji 
i hoteli.
– Zajmujemy się sprzedażą – mówi 	
D. Riedel. – jednak budując markę RM 
Gastro chcemy, by młodzi ludzie jak naj-
lepiej poznali urządzenia, bo to oni będą 
pracować w kuchniach. To długofalowe 
myślenie. Z drugiej strony będzie możli-
wość wykorzystania studia kulinarnego 
dla celów komercyjnych, czyli na płatne 
szkolenia. Będzie możliwość wybrania 
kursu i zdobycia certyfikatu. Darmowe 
pozostanie szkolenie młodzieży i kucharzy 
naszych klientów.

RM Gastro to firma czeska produkująca 
urządzenia gastronomiczne w Czechach, 
ale sprzedaje też urządzenia produkowane 
między innymi we Włoszech.

8 października w uroczystym otwarciu 
nowego zakładu w Ustroniu uczestniczyli 
licznie gestorzy miejscowej gastronomii, 
hotelarze, władze samorządowe miasta 
z burmistrzem Ireneuszem Szarcem. Po 
części oficjalnej przystąpiono do przedsta-
wienia oferty. 
– Zainteresowanie było spore i jesteśmy 
zadowoleni – mówi D. Riedel. – Widać, że 

uczniowie z wodzisławia przy pracy.                                                                 Fot. w. Suchta

urządzenia sprawdzali miejscowi przedsiębiorcy.                                            Fot. w. Suchta

była potrzeba takiej komunikacji. Prawie 
wszyscy zaproszeni przyszli, byli na otwar-
ciu, mogliśmy porozmawiać. Pierwsze 
wrażenia bardzo pozytywne, ale jak będzie, 
czas pokaże. Słuchamy naszych potencjal-
nych klientów, uczymy się dostosować 
do lokalnych potrzeb. Mimo kryzysu, 
przedsiębiorcy pracujący w gastronomii 
decydują się na wymianę urządzeń. Chodzi 
przede wszystkim o oszczędność wody 	
i wszystkich rodzajów energii, ale też pod-
niesienie komfortu pracy. Przedsiębiorcy 
inwestują w czasach kryzysu, bo muszą 
oszczędzać. A my stawiamy mocno na 
ekonomię pracy urządzeń. Oferujemy też 
dwie grupy urządzeń – tańsze oraz presti-
żowe. Co charakterystyczne, w kryzysie 
klienci dużo pytają o oszczędności i są 	
w stanie wydać więcej, pod warunkiem, 
że inwestycja w krótkim czasie się zwróci. 
Każdy chce uzyskać większą rentowność. 
Dla nas kryzys to trend wzrostowy. 

Firma RM GASTRO sprzedaje urządze-
nia na terenie całego kraju poprzez sieć 
dystrybutorów. Lokalnym sprzedawcą jest 
firma Gastro, obsługująca powiaty: cieszyń-
ski, bielski i żywiecki.

Podsumowując korzyści z nowej siedziby 
D. Riedel mówi:
– Po pierwsze studio kulinarne i kreowanie 
wiedzy kulinarnej. Po drugie serwis na 
miejscu. Po trzecie dostępność towaru. Po 
czwarte wiedza naszych pracowników. Po 
piąte ogromna ekspozycja, na której klient  
może z każdej strony obejrzeć to, co go 
interesuje. 

Natomiast zapytany, dlaczego w tym 
miejscu, odpowiada:
– Ustroń wybrałem 15 lat temu i taki okres 
czasu prowadzę tu firmę. Zaczynaliśmy 
od małego pomieszczenia mającego 18 m2	
na ul. Daszyńskiego w Ruchu. Wybrałem 
dla firmy stare zabudowanie Kuźni, choć 
taniej byłoby wybudować nowy budynek 
na peryferiach. Jednak dla mnie podsta-
wą było to, że nie ruszam się z Ustronia 	
a jedyna możliwość, to była stara Kuźnia. 
To miasto wybrały na swoje siedziby takie 
firmy jak Mokate, Ustronianka, Kubala, 
jest Uzdrowisko i to coś znaczy. Uwielbiam 
Ustroń, bo to miejsce wyjątkowe i świetni 
ludzie.                      Wojsław Suchta 
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UStRoŃ vs. żyWIeC
Miasto Ustroń za efektywne pozy-

skiwanie funduszy unijnych z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007-

2013 otrzymało zaproszenie do udziału 	
w Turnieju Europejskim – „Śląskie do 
przodu”. 

W pierwszym etapie turnieju (nagrania 
plenerowe) Miasto Ustroń walczy o zwy-

cięstwo z Miastem Żywiec. Rywalizacja 
dotyczy wiedzy na temat Unii Europejskiej 	
i Funduszy Europejskich, zwłaszcza Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007-2013.	
Za każdą pomyślnie przebytą konkurencję 
drużynie przyznawano punkty, które stano-
wią 50% całości punktów możliwych do 
uzyskania na etapie rozgrywek plenero-
wych, a drugie 50 % punktów będzie można 
zdobyć w sms-owym głosowaniu widzów 	
i mieszkańców na najlepszą miejsco-
wość. 

Emisja Turnieju Europejskiego – „Ślą-
skie do przodu” na antenie TVP Katowi-
ce odbędzie się 21 października 2013 r. 	
o godz. 20.20.

Głosy na naszą miejscowość będzie 
można oddawać za pomocą sms- ów przez 
10 dni od momentu zakończenia emisji 
programu tj. od 21.10.2013 – 30.10.2013, 
w którym rywalizować będą Miasto Ustroń 
kontra Miasto Żywiec. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Ustronia do kibicowania swojej druży-
nie, bo tylko zwycięska ilość zebranych 
punktów zagwarantuje nam przejście do 
kolejnego etapu i umożliwi dalszą promo-
cję Miasta Ustroń.

Głosując na gminę Ustroń należy wysłać 
SMS o treści: G1 pod numer 7075. Koszt 
SMS to 0,61 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na stronie: www.ustron.pl oraz na www.
facebook.com/Ustron																							(AS)

drużyna ustronia.                                                                                                 Fot. a. Szarzec

turNIej europejSkI

paSowaNIe ołówkIem 
Cóż może być bardziej ekscytującego 	

w życiu małego człowieczka, „absolwen-
ta” przedszkola, niż pójście do szkoły? 	
2 września tego roku próg Klimatycznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 przekroczyło 
66 nowych, przyszłych absolwentów tejże 
placówki oświatowej. W życiu pierwsza-
ków rozpoczął się nowy, ciekawy rozdział 
życia. Czekały na nie pięknie wyremon-
towane, słoneczne, w pełni wyposażone 
sale, szatnie zaopatrzone w indywidualne 
szafki, bezpieczne korytarze i uśmiech-
nięte, cierpliwe panie wychowawczynie. 
Jednak najważniejsze przeżycia były 
jeszcze przed nimi. W chlubnej tradycji 

szkoły jest bowiem uroczyste pasowanie 
uczniów klas pierwszych połączone ze 
świętem szkoły. Jak co roku uroczystość 
ta odbywa się w pierwszą sobotę paź-
dziernika. W tym roku miało to miejsce 
5 października. Już od wczesnych godzin 
rannych czuło się atmosferę tej wielkiej 
uroczystości. Na korytarzach ustawiano 
stoły na gastronomiczne stoiska klasowe, 	
w powietrzu unosi się zapach cudownych 
domowych ciast, wyśmienitych sałatek, 
kanapek, gdzieniegdzie kusiły pieczone 
na blasze placki ziemniaczane z „wyrzo-
skami” i innymi pysznymi dodatkami. 
Dzieci zachęcały do odwiedzenia sto-

isk wymyślnymi reklamami, poznając 
przy tym tajniki marketingu. Wkrótce 
pojawiali się główni bohaterowie dnia. 
Małe eleganciki w śnieżnobiałych ko-
szulach nierzadko ozdobionych muszką 
lub krawatem, dziewczynki w ślicznych 
sukienkach lub spódniczkach, z kokardą 
we świeżo zakręconych loczkach oraz 
przejęci i dumni rodzice. Najważniejsza 
część ceremonii odbywała się w dużej sali 
gimnastycznej. Nad całością scenariusza 
czuwały panie wychowawczynie klas trze-
cich oraz samorząd uczniowski. Ciekawy 	
i atrakcyjny program artystyczny uzupełnił 
występ akrobatek oraz reprezentacyjnego 
zespołu wokalnego „Bemolki”. Punktem 
kulminacyjnym było jednak uroczyste 
ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Atrakcją tej uroczystości jest pasowanie 
na ucznia dokonane przez panią dyrektor 	
i panią wicedyrektor szkoły. Obie przebra-
ne w tradycyjne togi, z ogromnym ołów-
kiem w ręku wprowadziły te małe dzieci 
w społeczność uczniowską. Te z kolei 
udowodniły, że zasłużyły na taki awans 	
i przedstawiły krótki program artystyczny 
prezentując zdobyte w tak krótkim czasie 
umiejętności artystyczne. Całość zakoń-
czono sesją zdjęciową z trzymanym moc-
no rogiem obfitości. Impreza przebiegła 
sprawnie i bez zakłóceń, mamy nadzieję, 
że kolejne lata przyniosą podobny sukces. 
Bogate w smakołyki stoiska zasiliły kla-
sowe budżety, a odwiedzające je przede 
wszystkim panie z łatwością rozwiązały 
problem sobotniej kolacji i niedzielnego 
popołudnia z pysznym ciastem. Do zoba-
czenia za rok!       Wiesława Herman 
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Sporo studentów przyszło na pierwszy 
po wakacyjnej przerwie wykład Ustroń-
skiej Szkoły Kultury Zdrowia pt. „Sen, 
bezsenność i higiena snu. Rady psycholo-
ga”. Wygłosiła go dr Grażyna Górnicka, 
na co dzień pracująca w Śląskim Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji na Zawodziu, 
które obok miasta Ustroń, MDK „Praża-
kówka” i firmy Ustronianka współtworzy 
to przedsięwzięcie.  

Trudno uwierzyć, ale naukowcy nie wie-
dzą, dlaczego śpimy. Tym bardziej zaska-
kujące, że przeciętnie człowiek przesypia 
w ciągu życia ponad 20 lat, i że poza spo-
radycznymi przypadkami, spać musimy. 	
Z powodu braku snu można umrzeć, a jeśli 
mamy go niewystarczającą ilość, jesteśmy 
zmęczeni, nie potrafimy się skoncentro-
wać, czujemy ogólne rozbicie, rozdrażnie-
nie, bóle głowy, mamy zły humor. Dlatego, 
gdy pojawia się bezsenność, należy dojść 
do tego, skąd się bierze i zamienić ją na 
zdrowy, regenerujący sen. 

Kiedy mamy do czynienia z bezsen-
nością? Bezsenność jest chorobą tylko 
wtedy, gdy trudności ze snem występują 
co najmniej trzy razy w tygodniu przez co 
najmniej jeden miesiąc, a zła jakość snu 
wpływa na samopoczucie oraz funkcjo-
nowanie w czasie dnia.

łóżko do SpaNIa I kocHaNIa
Na tak zdefiniowaną bezsenność choruje 

w Polsce 10-15% osób dorosłych. U nie-
których bezsenność może trwać miesiąca-
mi lub nawet latami. Jej przyczyną mogą 
być: depresja, lęki, choroba somatyczna, 
ból, używki – papierosy, alkohol, uzależ-
nienie od leków nasennych, otyłość. Jeśli 
mamy trudności z zaśnięciem przez kilka 
dni, a dzieje się tak z powodu przemęcze-
nia, stresu, zatkanego nosa czy upału, to 
nie mówimy o bezsenności, a o chwilo-
wych kłopotach ze snem. Gdy trwają one 
miesiąc to nazwiemy je już bezsennością 
krótkotrwałą, a ta przechodzi, gdy ustaje 
przyczyna. 

Bezsenność nie musi oznaczać proble-
mów z zaśnięciem, jej objawami są także 
trudności z utrzymaniem ciągłości snu, 
wczesne budzenie, sen, który nie daje 
odpoczynku. 

Co robić, żeby zasypiać, gdy tylko 
przyłożymy głowę do poduszki, spać 
snem głębokim, wstawać wypoczętym 	
i pełnym energii? 

Przede wszystkim, trzeba wykluczyć 
chorobę. Nie należy lekceważyć bezsen-
ności i trzeba powiedzieć o niej lekarzowi 
rodzinnemu. Ten może nas skierować do 
lekarza psychiatry, neurologa, pulmonolo-
ga lub do psychologa.

Gdy jednak wykluczymy chorobę, a nie 
jesteśmy zadowoleni z jakości snu, czas 
coś zmienić. Przede wszystkim prowadzić 
zdrowy tryb życia. A to oznacza koniec 	
z papierosami, alkoholem, objadaniem się 
i brakiem aktywności fizycznej. Czasem 
słyszy się o kieliszku czegoś mocniej-
szego na sen, ale takie „lekarstwo” nie 
zapewni nam zdrowego nocnego odpo-
czynku. Alkohol tylko pozornie usypia 
organizm. 

Żeby nie jeść przed snem, wszyscy 
wiedzą, ale niejeden ma na sumieniu 
wieczorne podjadanie. Ostatni posiłek 
powinien być lekkostrawny i zjedzony na 
3 godziny przed planowanym pójściem 
do łóżka. Kawa i inne pobudzające na-
poje dozwolone są właściwie tylko przed 
południem. 

Łóżko powinno być wygodne, ustawio-
ne w sypialni, w której nie ma telewizora, 
radia, a nawet książek. Łóżko powinno 
być tylko do spania i kochania. To nie 
miejsce na roztrząsanie problemów, mał-
żeńskie dyskusje czy refleksje na temat 
kończącego się dnia i snucie planów na 
przyszłość. Do łóżka kładziemy się tylko 
z zamiarem spania. Gdy mamy jakieś 
kwestie do przemyślenia, to zajmijmy się 
nimi w środku dnia. 

Wtedy też należy zażywać jak najwięcej 
ruchu i to najlepiej na świeżym powietrzu. 
Zdrowe zmęczenie ułatwi nam zasypianie, 
leżenie na kanapie przez kilka godzin, 
wręcz przeciwnie. Jednak ćwiczenia fi-
zyczne, biegi czy sprzątanie wieczorową 
porą zwiększą nam tętno i nie pozwolą 
udać się w objęcia Morfeusza. Żeby tam 
trafić musimy się jeszcze zrelaksować. 
Jest wiele technik na pozbycie się napię-
cia, oczyszczenie umysłu i warto z nich 
korzystać. 

Nie warto sięgać po tabletki nasenne, 
które można zażywać tylko pod kontrolą 
lekarza. Stosowane zbyt długo, mają od-
wrotne działanie i mogą stać się przyczyną 
bezsenności. 

Pozostałe informacje o tym, jak zapra-
cować sobie na zdrowy sen, zamieścimy 
w jednym z następnych numerów.    

																																	Monika niemiec

w pierwszej ławce b. Nawrotek-żmijewska.                                                     Fot. m. Niemiec

P r z Y g a r n i j  
Meki

Meki, jak większość naszych podopiecznych trafił do nas z ulicy. Był wówczas 
małym bezdomnym kotkiem, który został znaleziony w Ustroniu. Jest bardzo 
ładnym, ruchliwym, energicznym, i spragnionym przygód kocurkiem. Gdy uda 
mu się wyjść z kennela żadna siła nie potrafi go zagonić do środka, i wówczas 
trzeba używać argumentów w postaci smakołyków. Jest niezłym łasuchem. 
Mieszka z innym kocurkiem, z którym dogaduje się bez problemów i ładnie 
bawi. Ma charakterek, gdy coś mu się nie podoba potrafi fuknąć zarówno na 
swojego towarzysza, jak i na opiekunów. Potrafi korzystać z kuwety. Jest zdrowy 
i zaszczepiony, a wkrótce zostanie wykastrowany. Teraz ma około 5 miesięcy. 
Obecnie mieszka w domu tymczasowym fundacji w Ustroniu.
Kontakt w sprawie adopcji: Kasia, tel. 782 71 77 71.

zw ie r zaka !

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 
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) ryba z kolcem, 4) straszy na cmen-
tarzu, 6) mowa węża, 8) kuzynka fasoli, 9) 17.X.2013, 
10) gęste zarośla, 11) spis, 12) na spodniach generała, 
13) imię żeńskie, 15) biblijny syn Judy, 16) w zakonnej 
rodzinie, 17) mocny argument, 18) meksykański Indianin, 	
19) bohaterka elementarza, 20) pierwiastek chemiczny, 
21) ujęcie filmowe.

PIonoWo: 1) trwała na głowie, 2) pozytywnie widzi 
świat, 3) ekstra pokaz, 4) choroba kolorów, 5) z nałożnica-
mi, 6) ciasto z jabłkowym nadzieniem, 7) katolicka agencja, 
11) barwny ptak z dżungli (wspak), 13) mały Antoni, 14)	
na scenie, 15) szlam.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 25 października. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 40

BARWy JeSIenI
Nagrodę w wysokości 50 zł	oraz książkę ufundo-

waną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzy-
muje eugeniusz kubień z Ustronia, ul. Lipowska. 
Zapraszamy do redakcji. 

Książka „Marzenia” autor Dutch Sheets porusza serca, przedstawiając przykłady biblijne i współczesnych Bożych marzycieli. Kiedy rozpoznasz Boże 
marzenia dla twojego życia, nigdy już nie będziesz taki sam. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl. 

jeSIeń pod palmamI.	Wyloty z KatoWic
śNIeżNy Szał- Narty, SNowboard I zwIedzaNIe 

SzaloNa  Noc  –  SylweSter  2013/2014 		
e G z o t y k a    2013/2014 

noWe kSIążkI:
Marciń żerański – „śląsk Cieszyński”
Przewodnik, w którym autor oprowadza nas po historycznym 

Śląsku Cieszyńskim od Bielska-Białej do Ostrawy. Publikacja 
bogata w plany, szkice i mnóstwo, ciekawie podanych wiadomości 
na temat kilkudziesięciu miejscowości leżących  po polskiej, jak 
i czeskiej stronie granicy.

krzysztof Ziemiec – „niepokonani”
Popularny dziennikarz przeniósł na karty książki relacje 	

z wybranych spotkań w autorskim programie telewizyjnym „Nie-
pokonani”. Znane postacie  życia publicznego po raz pierwszy 
odkrywają dramatyczne wydarzenia ze swojego życia. Bohatera-
mi książki są m.in.: Kuba Błaszczykowski , Eleni, Roman Kluska, 
Monika Kuszyńska, Radosław Pazura, Jerzy Stuhr.

w środę 9 października prowadzona była wycinka na ul. wczasowej. 
miało zostać usunięte jedno pochylone drzewo, które mogło się 	
w każdej chwili przewrócić. jednak, gdy ścięto to wyznaczone, prze-
wróciły się kolejne, blokując drogę. Na szczęście nic się nikomu nie 
stało, jednak ulica była nieprzejezdna i strażnicy miejscy zabezpie-
czali ruch drogowy do czasu, gdy strażacy nie uprzątnęli drzew. 

Protezy zębowe na nfZ
GABInet StoMAtoLoGICZny

Lek. stom. Alicja Kiecoń

Gabinet czynny: Pn, Wt, Czw 14-20, Śr, Pt 9-15
Ustroń, ul. Mickiewicza 14, tel. (33) 854-25-29

1 X odbyła się procesja różańcowa. wierni z duszpasterzami przeszli 
z kościoła św. klemensa do Hermanic, do kościoła Najświętszej 
maryi panny królowej polski.                                      Fot. w. Suchta
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Rośnie w Australii taki dziwny rodzaj 
agawy (gatunków jest ponad 150), która 
żyje tylko do 20 lat, a potem ginie. Ale 
przed tym następuje coś w rodzaju „łabę-
dziego śpiewu” – w błyskawicznym tempie 
(15-20 cm dziennie) wyrasta z niej bardzo 
wysoki twardy pień (jak drzewo), który 
potem pokrywa się kwiatami. Z kwiatów 
po pewnym czasie wyrastają nasiona, a 
po tym całe „drzewo” umiera i trzeba je 

ściąć. Przed wielu laty wyhodowaliśmy 
w naszym ogrodzie po raz pierwszy taką 
właśnie roślinę, zebraliśmy mnóstwo na-
sion do doniczek, a kiedy trochę wyrosły 
kilka z nich (8) posadziliśmy do ziemi, 	
w wybranych przez nas miejscach. I wła-
śnie w tym roku minęło 20 lat! 

Prasa pisała o tym  2 tygodnie temu. Od 
tego czasu agawy jeszcze urosły (mierzy-
my i fotografujemy jedną z nich codzien-

II  turNIej  Im.  reNaty
mIkSa-rottermuNd

po  dwudzIeStu  latacH

nie, ma już 6,40 m!) i zaczynają kwitnąć. 
Wygląda to niesamowicie. Kiedy znowu 
będą nasiona – przekażemy je do Ogrodu 
Botanicznego, a drzewa zetniemy. Sami 
już więcej, ze zrozumiałych powodów 
sadzić nie będziemy! Mamy zresztą całą 
masę innych, bardzo pięknych i egzotycz-
nych roślin i to nam musi wystarczyć (pal-
my, drzewa paproci, rododendrony, fikusy, 
mimozy i mnóstwo różnych kaktusów. Są 
też i ciekawostki z rodzimego kontynen-
tu – wyhodowane przez nas, dosłownie 	
z patyka – bazie (wierzbina), takie jakie 
kiedyś rosły nad Wisłą w Ustroniu, trzy 
rodzaje bzu i konwalie.

Pozdrawiamy serdecznie
krysia i otek Wineccy-Windholzowie
	
W jednej z gazet w Australii napisano:  
Czekali  przez 20 lat, aby w ich ogrodzie 

zakwitł  rzadki rodzaj agaw. Małżenstwo  
 Elsternwick posadziło dwie dekady temu  
tuziny sadzonek i obecnie 8 z nich niedługo 
pokryje się kwiatami.

Rośliny wypuściły w ciągu około 4 ty-
godni ponad 5 metrowe pnie, prawie 20 
cm wzrostu dziennie, a za kilka tygodni 
rozwiną się pączki i kwiaty, potem zrzucą 
nasiona i zginą.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy p. wineccy przeżywają taki cud natury. w 1981 roku posadzili 
jedną sadzonkę, a następnie czekali ponad 15 lat na nasiona.

mistrz polski kajetan kajetanowicz wspierał zbójnicką wielką orkiestrę świątecznej pomocy, 
za co dyplom z podziękowaniami wręcza mu wielki zbójnik jan Stefek podczas spotkania 
w naszej redakcji.                                                                                                 Fot. w. Suchta

Dwa dni potrwa w tym roku II Turniej 
Piłki Ręcznej Oldboyów im. Renaty Mik-
sa-Rottermund. Do Ustronia zawita 5 ze-
społów piłki ręcznej i tak jak poprzednio 
w ich składach znajdą się utytułowani byli 
zawodnicy ligowi i reprezentanci Polski. 
Będą to mistrzowie Polski oldboyów z 2012 
roku – Czuwaj Przemyśl, wicemistrzowie 
Europy z 2012 roku, mistrzowie Polski 	
z 2013 roku – Oldboys Bochnia, a tak-
że Hutnik Kraków, Szczypiorno Kalisz, 
Oldboys Górnik Złotoryja. Nie zabrak-
nie reprezentantów naszego miasta, czyli 
Czantorii Ustroń. Otwarcia turnieju, który 
rozgrywany będzie 19 i 20 październi-
ka dokona burmistrz Ireneusz Szarzec. 	
W sobotę zespoły zagrają systemem każdy 	
z każdym, a wieczorem odpoczną na bankie-
cie dla zawodników i osób towarzyszących 	
w restauracji Nowa Casablanka w Ustro-
niu. Niedzielę przeznaczono na rozegra-
nie finałów, rozdanie nagród i pucharów. 
Zapraszamy wszystkich kibiców do hali 
sportowej w Ustroniu przy ul. Partyzantów.       	
						Jacek Menes, kapitan Czantorii Ustroń	
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trener z. Gruszczyk i zwycięski zespół.                                                             Fot. w. Suchta

Ustrońska załoga: Jarek Szeja i Marcin 
Szeja z GK Forge Rally Team – obecni li-
derzy tegorocznej klasyfikacji Rajdowego 
Pucharu Polski, przygotowują się do startu 
w Rajdzie Dolnośląskim, który odbędzie 
się od 17 do 19 października.  

9 października załoga przeprowadziła 
testy w okolicach Ustronia. Nie były to 
jednak zwyczajne testy. Podczas treningo-
wych kilometrów obok Jarka Szeji, swoich 
sił na prawym fotelu, próbowali zwycięzcy 
charytatywnej akcji, w której ustrońska 
załoga brała udział wspólnie z firmą Evo-
Tech. Przypomnijmy, iż dochód z aukcji, 
został przeznaczony na pomoc dla 6-let-
niego Kacpra, który od kilku lat choruje 
na autyzm. Charytatywna aukcja, w której 
do wylicytowania była jazda na prawym 
fotelu pilota w Citroenie C2 R2 MAX, 
cieszyła się sporym zainteresowaniem. 	
W sumie udało się zebrać kwotę 7.200 zł., 
a zwycięzcy aukcji swoją wygraną odebra-
li podczas testów w okolicach Ustronia. 

Jarosław Szeja (kierowca): – Cieszymy 
się, że testując przed kolejnym rajdem, 
mogliśmy jednocześnie pomóc choremu 
Kacprowi. Wykorzystując treningowe 
kilometry do pomocy, dodatkowo sprawi-
liśmy sporą frajdę zwycięzcom aukcji. Te-
sty, które przeprowadziliśmy były bardzo 
udane, myślę więc, że i rajd taki będzie. Do 
zobaczenia na dolnośląskich trasach!

23. Rajd Dolnośląski rozpocznie się 
w czwartek 17 października wieczorem 
honorowym startem w Parku Zdrojowym 
w Polanicy. W piątek i sobotę załogi 
czeka walka na 13 odcinkach specjalnych 	
o łącznej długości prawie 180 km.

bez  porażkI
W drugim meczu siatkarskich rozgry-

wek wojewódzkich kadetek drużyna  Siły 
podejmowała w sali SP-2 groźny zespół 
Polonii. Nasze dziewczęta po pierwszym 
wygranym meczu ze Skoczowem okrze-
pły, nabrały pewności i widać to było od 
początku spotkania. Gra jest wyrównana, 
ale co ważne, siatkarki z Siły potrafią 

tRS Siła Ustroń – MoSiR Polonia łaziska Górne 3:1 (17, 21, -18, 20)

utrzymywać przewagę i w tym meczu mia-
ły tylko jeden dłuższy przestój w trzecim, 
przegranym secie. W jednym ustawieniu 
straciły 9 punktów, gdyż Siła nie potrafiła 
sobie poradzić z zagrywką i strat już nie 
udało się odrobić. W sumie zasłużone, ale 
też wywalczone zwycięstwo.  

Po meczu trener Siły Zbigniew Grusz-

teStowalI 
I pomaGalI

w rozgrywkach chłopców śląskiego związku piłki ręcznej uczestniczy już druga drużyna 
mkS ustroń grają w kategorii wiekowej chłopców (12-13 lat). w swym pierwszym meczu 
podejmowali drużynę Spr Grunwald ruda śląska i zdecydowanie wygrali. praktycznie wynik 
sam mówi za siebie – 27:1, do przerwy 18:0. mkS wystąpił w składzie (w nawiasach zdobyte 
bramki): przemysław Szary – łukasz miklusiak (13), mateusz cieślar (10), kamil bujok (3), 
Szymon medwid, piotr donczew (1), dawid Skwarło, Sebastian maj, łukasz juraszek, Szymon 
mende, patryk Szalbot, Szymon Seklecki.                                                         Fot. w. Suchta

czyk powiedział: – Strasznie ciężki prze-
ciwnik, a granie na styku, to nieustanne 
nerwy i dziewczyny czasami tego nie 
wytrzymywały. Przez to przegraliśmy 
seta i całe szczęście, że nie sprawdziło się 
porzekadło, że kto przy prowadzeniu 2:0 
nie wygrywa trzeciego seta przegrywa 2:3. 
Najlepszy w naszym wykonaniu był set 
pierwszy, właściwie bez błędów. Wszyst-
ko praktycznie wychodziło - zagrywka, 
przyjęcie, atak, blok. Jeszcze tak dobrego 
seta dziewczyny nie rozegrały. Obawiałem 
się tego spotkania, bo przeciwna drużyna 
bardzo wymagająca. Wcześniej słyszałem, 
że to mocny zespół i się potwierdziło, 
zarówno co do warunków fizycznych jak 
i wyszkolenia. Zdobyliśmy bardzo cenne 
trzy punkty. Walczymy a dalej. Na razie 
za nami dwa mecze i dwa wygrane. Teraz 
jedziemy do Victorii i to najtrudniejszy 
przeciwnik w naszej grupie. Jestem za-
dowolony, zresztą dziewczyny też, a po 
meczu było widać jak ważne to dla nich 
zwycięstwo.

W grupie po dwa zwycięstwa mają 
drużyny z Cieszyna i Ustronia, po dwie 
przegrane Skoczów i Łaziska.

                                   Wojsław Suchta
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Ustrońska załoga Aleksandra Masiuk i Kajetan Kajetanowicz 
odnieśli ostatnio dwa zwycięstwa w rajdach samochodowych. 
Jadąc na peugeocie 106 zajęli pierwsze miejsce w klasie NZ  
w Rajdzie Śląskim oraz zwyciężyli w swej klasie w Mistrzostwach 
Okręgu Śląskiego w Czechowicach-Dziedzicach. – Staramy 
się startować w Mistrzostwach Polski jeżeli tylko mamy oka-
zjeę– twierdzi K. Kajetanowicz. – Chcielibyśmy też pojechać w 
Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki. Jest to najbardziej prestiżowy rajd 
okręgowy. Jeżeli dopiszą sponsorzy chcemy w przyszłym roku 
startować w całym cyklu Mistrzostw Polski. (…) Był to pierwszy 
start ustrońskiej załogi w rajdzie o randze Mistrzostw Polski.

13 października nabożeństwem w kościele ewangelicko-augs-
burskim Apostoła Jakuba rozpoczęła się Europejska Konferencja 
Wspólnoty Roboczej Dzieła im. Gustawa Adolfa i Ewangelickiej 
Diaspory. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła ewangelicko-
augsburskiego ks. bp Janusz Jagucki. Następnego dnia w hotelu 
Orlik rozpoczęto obrady. Jako pierwszy swymi refleksjami nad 
miejscem ewangelików w Unii Europejskiej podzielił się premier 
rządu poprzedniej kadencji Jerzy Buzek.

Mistrz Świata (2002, 2003), Drużynowy Mistrz Świata (2003), 
Mistrz Europy (2002, 2003), zwycięzca World Record Breakers 
(2003), zdobywca Pucharu Świata (2003) – Mariusz Pudzianowski 
spędził miniony weekend w Ustroniu. Jak sam twierdzi przyjechał 
nie tylko odpocząć: – Przyjechałem do Ustronia do mojego przy-
jaciela. Tutaj spędziłem weekend. Chciałem trochę ochłonąć po 
zakończonych Mistrzostwach Świata w Zambii, z których wróciłem 
w czwartek.

9 października znalazł się właściciel psa, który 29 września został 
zrzucony ze skarpy do rowu i stamtąd wydobyty dzięki interwencji 
mieszkańców. Piesek ten wskoczył do obcego samochodu i po 
drodze wyrzucono go z pojazdu. Radość z ponownego spotkania 
– zarówno właściciela jak psa – była ogromna.     Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

20 X  11.00        Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS 	
               Ochaby 96, stadion w Nierodzimiu
20 X  15.00        Wykład Jolanty Sztuchlik nt. Biblii brzeskiej 	
               jako jednej z cymeliów Książnicy Cieszyń-	
               skiej, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
20 X  18.00        Ustrońska Jesień Muzyczna: „Koncert 	
	 	              Trzech Tenorów, cz.II”, MDK „Prażakówka”
23 X  17.00        Prelekcja mgr. inż. Stanisława Kaweckiego	
               pt.: „Ogród dwóch brzegów – rewitalizacja 	
               cieszyńskich terenów zielonych nad Olzą”, 	
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 Izba Historyczno-Przyrodnicza Nadleśnic- 
               twa
23 X  17.30        Prelekcja pt. „Zdrowie w zasięgu ogródka 	
               i łąki”- Klub Zdrowia przy Chrześcijańskiej	
               Służbie Charytatywnej, SP-1
23 X  18.00        Mecz ligi woj. juniorów mł. w piłce ręcznej 	
               MKS Ustroń - MOSM Bytom, hala SP-1
26 X  15.00        Wernisaż wystawy jubilatów, członków	
               Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, 	
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 Muzeum Ustrońskie
26 X  18.00        Ustrońska Jesień Muzyczna: „Koncert 	
               Młodych Talentów”, MDK „Prażaków- 
               ka”, wstęp wolny
26 IX  15.00        Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - GKS Ra-	
               dziechowy-Wieprz, stadion Kuźni

*    *    *

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 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

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

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
"Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-71-
37, 665-87-5678.

Malowanie dachów, tarasów, okien, 
pokrycia papą termozgrzewalną. 
Tel. 505-168-217.

Pokój do wynajęcia z łazienką. 
503-814-876.

Sprzątanie grobów. 691-265-796.

JAGNIĘCINA I KRÓLIKI - pysz-
ne i zdrowe. 510-334-100.

Wynajmę mieszkanie, tanio, os. M. 
Konopnickiej. 608-013-584.

Używany wózek (głęboki + space-
rówka) kolor niebiesko-granatowy 
oddam za symboliczną złotówkę. 
696-44-33-68.

Ustroń, sprzedam mieszkanie. 
608-013-584.

Do wynajecia lokal-sklep 28m2, 
centrum Ustronia. 888-777-300.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

17.10     centrum    ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
18-19.10  Na zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
20-21.10  elba    ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
22-23.10  w Nierodzimiu  ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
24-25.10  centrum    ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

a Fornalik go nie powołał!                                           Fot. w. Suchta

*    *    *

*    *    *
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Jesienne niedomagania

Gaudeamus

Mam za sobą kilka rozmów telefonicz-
nych, w których powtarzał się wciąż ten 
sam temat. Właśnie przed chwilą dzwoniła 
kuzynka Żony, aby odwołać swoje zapro-
szenie na spotkanie w najbliższy piątek. 
Razem z mężem opiekują się swoimi 
wnukami. I właśnie wnuki się pocho-
rowały. Przyszło jesienne przeziębienie 	
a z nim katar, kaszel i inne związane z tym 
dolegliwości. Nie wiadomo, kiedy wnuki 
wyzdrowieją i czy przypadkiem nie zarażą 
przy okazji swoich dziadków. Wyszło na 
to, że w tej sytuacji zaproszenie kogoś tak 
wiekowego jak ja, jest ryzykowne, bo może 
się zarazić…

To nie był jedyny przypadek tego ro-
dzaju w ostatnich dniach. Podobnie było 	
z naszym spotkaniem z przyjacielem, 
który przed tygodniem wrócił ze szpitala. 
Już przestał odczuwać bóle pooperacyjne, 
już zaczynał normalnie funkcjonować, ale 
dopadł go kaszel i katar. I spotkanie trzeba 
było odłożyć na później… Zadzwoniłem 
do znajomej z dawnych lat, mieszkającej 	
w Warszawie i … nie poznałem, a właściwie 
nie dosłyszałem, jej głosu. Po prostu stra-
ciła głos i jest na zwolnieniu lekarskim… 
Inna znajoma, tym razem z Katowic, której 
miałem dostarczyć moje książki, zacho-

rowała na ropną anginę i do tego męczy 
ją astma… I w efekcie kolejne spotkanie 
nie doszło do skutku… Mógłbym pewnie 
jeszcze podać inne przykłady świadczące 
o tym, że przyplątała się już do nas, i nie 
tylko do nas (również moi bliscy w Niem-
czech kolejno przechodzili jakąś infekcję), 
doroczna fala jesiennych nie domagań. 
Wszak jesień co roku oznacza w naszym 
kraju czas przeziębień, katarów, kaszlu, 
angin, a także zapalenia oskrzeli, grypy 
czy czegoś jeszcze gorszego. Zapełniają 
się poczekalnie przed gabinetami lekar-
skimi i coraz dłuższe kolejki ustawiają się 	
w aptekach…

Właściwie nie powinniśmy się temu 
dziwić. Wszak to powtarza się co roku. 
Czasem przychodzi to wcześniej, czasem 
później. Czasem trwa dłużej, innym razem 
krócej… Ale taka to już uroda życia pod 
naszą szerokością geograficzną. I niewielką 
mamy szansę na to, że uda nam się uniknąć 
tych wątpliwych „przyjemności” polskiej 
jesieni… I z tym trzeba się liczyć… Po 
okresie lata, kiedy był czas, szczególnie, 
dla pań, dbania o swoją urodę, przyszedł 
czas jesieni, który dla wszystkich staje się 
czasem dbania o swoje zdrowie. Różne 
bywają metody na uniknięcie jesiennych 
dolegliwości. Jedni pędzą do poradni, aby 
zaszczepić się przeciwko grypie, a inni 
wierzą w skuteczność wypróbowanych 
przez poprzednie pokolenia domowych 
leczniczych środków takich jak czosnek 
, cebula, miód, syropy czy soki. Nie będę 
tych środków dalej wymieniał, bo wiem, że 

każda rodzina ma swoje własne sposoby na 
zapobiegania przeziębieniom i leczenie ich 
kiedy kogoś z rodziny dopadną. Zapewne 
nasze babcie i matki są dobrze przygoto-
wane do walki z owymi jesiennymi, a także 
zimowymi dolegliwościami… Najlepiej 
jednak byłoby, gdyby się nam wszystkim 
udało ich uniknąć… Niestety, są to tyl-
ko pobożne życzenia, o czym najlepiej 
wiedzą ci, których już jesień dopadła z 
tym, co niesie ze sobą nieprzyjemnego… 
Pozostaje tylko współczuć wszystkim 
przeziębionym, kaszlącym i zakatarzonym, 
a także tym, którzy utracili głos. Niestety 
przy tych niedomaganiach trzeba swoje 
odleżeć. I trzeba wykazać się cierpliwo-
ścią i spokojem. To minie, ale trzeba na to 
czasu. Wszak pamiętamy wszyscy zasadę 
dotyczącą najczęstszego z tych dolegliwo-
ści; mianowicie, że katar nie leczony trwa 
siedem dni, a leczony tydzień. Liczę więc 
na to, że za parę dni spotkam się z tymi, 
z którymi ze względu na jesienne dolegli-
wości, w tym tygodniu nie zdołałem się 
spotkać… Chyba, że czego bardzo sobie 
nie życzę, te dolegliwości z kolei dosięgną 
mnie. A przecież, jak zapewniam pytają-
cych mnie o stan mojego zdrowia, mnie się 
chorować nie opłaca. Chorować bowiem 
można tylko wtedy, gdy wokół chorego ma 
kto chodzić, pielęgnować go, dogadzać mu 
i martwić się o niego… A jak się mieszka 
samotnie, to trudno kogoś takiego zna-
leźć… A więc postaram się nie chorować 
i do następnego numeru Gazety napisać 
felieton na weselszy temat…  Jerzy Bór 

Nigdy nie przypuszczałem, że po ukoń-
czeniu w 1972 roku, studiów, zaśpiewam 
jeszcze kiedyś w moim w życiu „Gaudeamus 
igitur, iuvenes dum sumus” (Cieszmy się 
więc, póki jesteśmy młodzi), pieśń śpiewaną 
na rozpoczęcie roku akademickiego. Życie 
pokazuje, że różne niespodziewane zdarze-
nia nam przynosi. Otóż, już w ubiegłym 
roku akademickim uczęszczałem na otwarte 
wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku (UTW) przy Instytucie Teologicznym 
im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. 	
W ciągu roku wysłuchałem dziesięciu wy-
kładów. Ciekawe, że aż dwóch wykładow-
ców było z Ustronia: ks. dr Jan Piszczan 
wikary parafii św. Brata Alberta z Zawodzia 
i ks. dr Wojciech Medwid - wikary z para-
fii św. Klemensa. W zeszły piątek byłem 	
w Bielsku-Białej na inauguracji nowego 
roku akademickiego. Po uroczystej mszy św. 
w auli Instytutu Teologicznego zaśpiewali-
śmy „Gaudeamus igitur..” i wysłuchaliśmy 
inauguracyjnego wykładu ks. prof. dr hab. 
Jerzego Szymika z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ale, to nie wszystko. W tym roku zapi-
sałem się na pierwszy rok studiów UTW 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 	
w Krakowie. Początkiem października od-
było się zebranie organizacyjne i wysłu-
chaliśmy dwóch pierwszych wykładów. 	
W samym Krakowie jest dwanaście 
UTW!!

U nas na UTW na Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II na pierwszym roku jest 
ponad 150 studentów, na II roku studiów 
ponad 120 oraz na studiach podyplomowych 
około 100 studentów. Zajęcia podstawowe 
odbywają się dwa razy w miesiącu. Do 
tego dochodzą zajęcia uzupełniające. Jest 
to bogaty program wycieczek i zwiedzania 
zabytków Krakowa.

Kierownik naszego roku w swoim pierw-
szym wystąpieniu wiele miejsca poświęcił 
zainteresowaniu, jakie firmy farmaceutyczne 
i lekarskie wykazują naszymi studiami, 	
a dokładnie nami studentami. Powiedział 
wprost, że gdyby dopuścił do nas wszyst-
kie te firmy, to nic nie robilibyśmy na tych 
studiach, tylko odpowiadali na pytania an-
kietowe. Uniwersytet zaś miałby sponsorów, 
których pieniądze mogłyby wystarczyć na 
finansowanie, nie tylko naszych studiów, ale 
całego uniwersytetu. Taki w nas potencjał 
się znajduje.

W materiałach, które otrzymaliśmy na 
rozpoczęcie studiów wyróżnia się ulotka 
zachęcająca do studiów, na pierwszych 
takich studiach w Polsce! (przy czym re-
krutacja na studia trwa, a nabór na studia 
jest co semestr). Chodzi o … uwaga, uwaga, 
studia podyplomowe: „Morska turystyka 
religijna”, dla przyszłych animatorów rej-
sów i pielgrzymek morskich. Powiedzcie 
sami P.T. Czytelnicy, czy to nie marzenie, 
nas wszystkich, ludzi zmęczonych po tylu 
latach pracy. Takie studia! A jakie prakty-
ki, można sobie tylko wyobrazić. Udział 	
w rejsach po Morzu Śródziemnym, to tylko 
przykład. Studia obejmują zagadnienia 	
z obsługi rejsów, ruchu pielgrzymkowego, 

ekumenizmu. Z wystąpienia pani prowa-
dzącej wykłady dowiedzieliśmy się między 
innymi, że najmłodszy student liczy sobie 24 
lata, zaś najstarszy 64 lata. Hasło studiów 
mniej więcej brzmi: „Kto chce pogłębić wie-
dzę i wiarę … na statek wycieczkowy! Już 	
w XVI wieku znane było powiedzenie: „Kto 
nie umie się modlić niech wyprawi się na 
morze!” Wprawdzie dotąd nie przepadałem 
za morzami, bo góry są moją pasją, lecz ileż 
to rzeczy zmienia się w naszym życiu. Roz-
ważę wspólnie z moją żoną Lusią tę ofertę! 
Tylko, co moja suczka Lola na to powie!

W najbliższym tygodniu w Krakowie 
mamy uroczystą inaugurację roku akade-
mickiego, będziemy śpiewać „Gaudeamus 
igitur...”, zaś na najbliższych zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
otrzymamy indeksy. Jak nam powiedział 
nasz kierownik roku, zdjęcia w indeksach 
wkleić sobie możemy dowolne, jakie, tylko 
kto chce, może być nawet zdjęcie maturalne! 
Po tym komunikacie, panie, które na naszym 
roku stanowią przygniatającą większość, 
odetchnęły z ulgą!

Ale, nie wszystko jest takie łatwe i proste 
jak by się można było spodziewać. Pierwsze 
wykłady: ks. prof. dr hab. Tadeusza Dzidka 
- „Argumenty za istnieniem Boga” oraz ks. 
prof. dr. Damiana Wąska „Ateizm jako drogi 
negacji Boga”, okazały się dla niektórych 
słuchaczy zbyt trudne. Po ich zakończe-
niu moja sąsiadka, wyraźnie zawiedziona, 
powiedziała tylko, dziś było ciężko, może 
następnym razem będzie lżej. To przecież 
tak jak w naszym codziennym życiu, raz jest 
ciężej, raz lżej.                   Andrzej Georg 
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kolejNe  zwycIĘStwo
W sobotę 12 października w meczu 	

o mistrzostwo ligi okręgowej piłkarze 
Kuźni podejmowali zespół Wilamowi-
czanki. Goście już na początku spotkania 
mogli zdobyć prowadzenie, ale piłka od-
biła się od poprzeczki. Walczono głównie 
w środku pola, panował ogólny chaos. 
Bywało, że zawodnicy obu drużyn upra-
wiali piłkarską młóckę na jakimś skrawku 
boiska, a potrafiło to trwać nawet kilka 
minut. W innej akcji napastnik Kuźni Piotr 
Husar wychodził na czystą pozycje, jednak 
bramkarz wybiegł poza pole karne i inter-
weniował w ten sposób, że P. Husarowi 
musiano opatrzyć głowę.

W drugiej połowie Kuźnia zaczyna mieć 
coraz większą przewagę, jednak dopiero w 
79 minucie Robert Madzia z pozycji sam 
na sam z bramkarzem zdobywa zwycię-
skiego gola. Później ponownie bramkarz 
gości postanawia interweniować poza 
polem karnym, ale mija go R. Madzia, 
niestety strzał blokuje obrońca, dobi-
ja Dawid Kocot, ale też bezskutecznie. 	
W ostatniej minucie Wilamowiczanka 
mogła zremisować gdy w zamieszaniu pod 
bramką Kuźni napastnik gości znalazł się 
w znakomitej pozycji, ale strzelił prosto 
w bramkarza. 

Zawody tolerancyjnie sędziował Szy-
mon Duda. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Wilamowiczanki łukasz Płon-

ka: – W drugiej połowie zagraliśmy słabiej. 
Zakładaliśmy przed meczem, że będziemy 
atakować pressingiem na połowie przeciw-
nika i tak robiliśmy przez pierwsze minuty 	
i stworzyliśmy trzy stuprocentowe sytu-
acje. Trzeba powiedzieć, że boisko nie 

pomagało, a my próbowaliśmy grać piłką. 
Dużo chaosu z jednej i drugiej strony. 
Boisko nierówne i nie sprzyjało grze kom-
binacyjnej. Piłka skakała i to prowokowało 
do wybijania w górę. Dużo walki. Stracili-
śmy bardzo głupią bramkę, bez odpowie-
dzialności, bo trzeba było akcję przerwać 
we wcześniejszym fragmencie gry. Nam 
brakuje uderzenia na bramkę, bo w obronie 
nie wygląda to najgorzej. Jak nie ma bra-
mek, to nie ma zwycięstw. Gratuluję Ustro-
niowi zwycięstwa, a my musimy pracować 

dalej. Mamy problemy kadrowe i to widać 	
w takich meczach jak dzisiaj. Moim zda-
niem dzisiaj wynik remisowy byłby bar-
dziej sprawiedliwy, ale taka jest piłka.

Trener Kuźni Mateusz żebrowski: 
– Cieszymy się i obyśmy wygrywali do 
końca rundy. Przed rozgrywkami po-
wtórzyła się sytuacja, gdy w połowie 
ubiegłego sezonu odszedł od nas Mietek 
Sikora i drużyna straciła wiarę. Teraz 
przed sezonem było podobnie, bo ode-
szli Tomasz Jaworski, Marcin Marianek, 
ja również przestałem grać. Jednak od 
zwycięstwa na trudnym terenie w Dan-
kowicach, chłopakom wiary nie brakuje 
i pokazujemy, że możemy wygrywać. 
Obecnie nasi przeciwnicy nie są stawiani 
w roli faworytów, więc łatwiej im grać, 	
a nas tak odbierają, że powinniśmy wy-
grywać. Mecze będą coraz trudniejsze, bo 
przeciwnicy się na nas mobilizują. Dziś 
pokazaliśmy, że mecz potrafimy wybiegać 
od pierwszej do ostatniej minuty i tym wy-
grywamy.                      Wojsław Suchta 

1	 Radziechowy	 11	 31	 26:8
2	 Koszarawa		 11	 24	 25:6
3	 Skoczów	 11	 22	 22:17
4	 Dankowice	 11	 21	 20:8
5	 Kuźnia	 11	 21	 16:10
6	 Czechowice	 11	 19	 17:13
7	 Pruchna	 11	 16	 25:17
8	 Cisiec	 11	 16	 13:20
9	 Porąbka	 11	 14	 16:9
10	 Kaczyce	 11	 14	 9:22
11	 Bestwina	 11	 13	 14:20
12	 Chybie	 11	 11	 16:15
13	 Kobiernice	 11	 10	 13:26
14	 Żabnica	 11	 8	 7:19
15	 Wilamowice	 11	 8	 8:23
16	 Puńców	 11	 5	 14:28

kS kuźnia Ustroń - LkS Wilamowiczanka Wilamowice 1:0 (0:0)

bramkarz gości mija się z piłką, ale kuźnia tego nie wykorzystuje.                Fot. w. Suchta

mimo opatrunku p. Husar toczył główkowe pojedynki.                                   Fot. w. Suchta


