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czas  pożarów

warszawska
barbórka

mikołaj
z		azotem

w niedzielę na rynku słodycze rozdawał mikołaj.                                    Fot. w. suchta

Zawsze, gdy przystępujemy do przygotowania świątecznego 
numeru gazety, pojawia się refleksja, że czas zbyt szybko płynie. 
Dopiero co zamykaliśmy pierwszy numer w roku 2013, a przed 
nami już 51. Od wielu lat staramy się by wydanie na Boże Naro-
dzenie było ciekawe, wyjątkowe, żeby było co poczytać po sutym 
obiedzie, kolacji w gronie rodziny i przyjaciół. W tym roku będzie 
też czego posłuchać, bo przygotowaliśmy wyjątkowy prezent dla 
naszych czytelników – płytę z kolędami w wykonaniu zespołu 
Tekla Klebetnica. W numerze, który pojawi się w kioskach 
19 grudnia nie zabraknie życzeń szczęścia i pomyślności od osób 
publicznych i przedsiębiorców. Znajdą się w nim również odświęt-
ne teksty naszych stałych felietonistów, coś jeszcze ciekawszego 
niż zwykle napisze na pewno Aleksander Dorda. Nie pozostaje 
nam nic innego jak zachęcić Państwa do kupowania świątecznego 
numeru i życzyć ciekawej lektury w te wyjątkowe dni. Będzie 
to ostatnie wydanie Gazety Ustrońskiej w roku 2013, po kolejne 
można będzie sięgnąć dopiero w roku 2014, w czwartek 2 stycz-
nia.                                                                   Monika Niemiec

Rozmowa z Michałem Niedobą, 
tłumaczem języka węgierskiego

Jak zaczęła się pana współpraca z ustrońskim samorzą-
dem?
Było to jakieś 10 lat temu. Trafiono do mnie przez koleżanki, kie-
dy samorząd Ustronia poszukiwał tłumacza języka węgierskiego  
w związku z wizytą gości z Hajdunanas. Wtedy dowiedziałem 
się, że Ustroń ma podpisane dwie umowy partnerskie z Węgrami 
i była to zapowiedź ciekawej współpracy, która, jak pokazują 
minione lata, bardzo ładnie się rozwinęła. 
Czy trudno znaleźć w okolicy tłumacza języka węgierskie-
go?
Wiem, że w Skoczowie mieszka jeden pan, ale to wszystko. Oso-
biście cieszę się, że skorzystano z moich usług. Zaprzyjaźniłem 
się już z ustroniakami, z mieszkańcami Hajdunanas i Budapesztu. 
To ciekawe znajomości, choć niełatwe językowo. 
Jakie predyspozycje musi mieć człowiek, żeby pracować jako 
tłumacz?

To  co  NajLEpszE gazETa  z  koLędami 
Na  święTa

(cd. na str. 2)
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Uniwersytetu Śląskiego. Chęt-
nych było więcej niż miejsc.  

30 lat z okładem funkcjono-
wało w Cieszynie Liceum Me-
dyczne. Jego mury opuściło 
blisko 2000 absolwentek i po-
nad... 30 absolwentów. Kres 
działalności placówki nastąpił 
w 1996 roku. Likwidatorem 
było Ministerstwo Zdrowia. 
Nie pomogły protesty. Teraz 
pielęgniarek brakuje.
              
Po likwidacji podstawówki  
w Koniakowie Kosarzyskach 
pozostał budynek. Gmina 
chciała go sprzedać, ale osta-
tecznie zadecydowano, aby 

obiekt zmodernizować i prze-
znaczyć na lokale socjalne. 
Pytanie, skąd wziąć kasę na tę 
inwestycję?

W efekcie gierkowskiej reformy 
administracyjnej, którą prze-
prowadzono 40 lat temu, wsie 
Pastwiska, Boguszowice, Ka-
lembice, Krasna i Marklowice, 
stały się dzielnicami Cieszyna.

Ekipa remontowa wymienia 
poszycie dachu na budynku 
dawnego dworca kolejowego 
w Cieszynie. W planie jest 
gruntowna modernizacja  nie 
tylko obiektów kolejowych, 
ale również tzw. placu prze-

siadkowego, który zastępuje 
zburzony dworzec autobuso-
wy. Miasto musi znaleźć kilka-
naście milionów złotych, żeby 
te plany stały się realne. 
      
Po zmontowaniu mostu zastęp-
czego, dojdzie do rozbiórki 
starego mostu, a wiosną ruszy 
budowa nowej przeprawy. Tak 
wygląda harmonogram robót 
związanych z mostem w Wiśle 
Nowej Osadzie, który znajduje 
się w ciągu drogi DW 942 
biegnącej z Wisły do Szczyrku. 
Całość prac finansuje katowic-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Inwestycja ma koszto-
wać około 7,5 mln zł. (nik) 
 

W nocy 3 grudnia ogień strawił 
doszczętnie drewniany kośció-
łek na Stecówce w Istebnej. 
Prawdopodobnie doszło do 
zwarcia w instalacji elektrycz-
nej. W akcji uczestniczyły 23 
zastępy strazackie. Straty osza-
cowano na 1 mln zł.
 
Cieszyn odwiedził lider PIS-u 
Jarosław Kaczyński. Spotkanie 
odbyło się 7 grudnia w auli 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

m. Niedoba z a. Elesem, byłym burmistrzem Hajdunanas podczas wę-
gierskiego gotowania na czantorii.                          Fot. m. Niemiec

*    *    *

Żeby pracować z grupami, delegacjami przyjeżdżającymi do 
nas lub wyjeżdżać w charakterze tłumacza, trzeba lubić ludzi. 
Bardzo dobra znajomość języka jest oczywiście podstawą, ale 
nie wyobrażam sobie tej pracy, gdyby mnie nie ciekawiła. Na 
co dzień pracuję jako naukowiec, a tłumaczenia to dla mnie taka 
odskocznia. Mam okazję spotykać ciekawe osoby, brać udział 
w różnych wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach i również 
doskonalić język. 
Skąd u pana pomysł na liceum ogólnokształcące z językiem 
węgierskim w Katowicach.
Moja babcia miała węgierskie pochodzenie, mam więc korzenie 
madziarskie.
I jako nastolatek, chciał pan wracać do korzeni? Trudno 
uwierzyć.
A właśnie tak było. Ojciec wiele mi opowiadał o rodzinie i już 
wtedy język węgierski bardzo mi się podobał. Nie sądziłem, że 
związki z Węgrami jeszcze się zacieśnią. Kiedy zdałem maturę, 
pracowałem jako tłumacz i pewnego razu oprowadzałem po 
Krakowie grupę Węgrów. Była wśród nich piękna dziewczyna, 
moja późniejsza żona. 
Mieliście państwo wątpliwości, gdzie zamieszkać?
Najpierw wydawało się, że zostaniemy na Węgrzech, miałem tam 
już nawet pracę, potem zastanawialiśmy się, czy wyjechać do 
Stanów Zjednoczonych, czy zostać w Europie, a jeśli zostać, to 
gdzie. Ostatecznie wybraliśmy Wisłę, z czego się bardzo cieszę, 
bo zawsze chciałem wrócić do domu. 

Czy żonie trudno było się zaaklimatyzować?
Bardzo trudno, przecież nie umiała po polsku ani słowa. Musiała 
się przyzwyczaić do obcego kraju, kultury, wszystko było dla 
niej nowe. Za to ludzie przyjęli ją serdecznie, zajęły się nią moje 
koleżanki, uczyła się mówić po polsku. Potem zrobiła jeszcze 
studia, żeby nauczyć się pisać w naszym języku. 
Czy teraz po sposobie mówienia można jeszcze poznać, że 
nie jest Polką?
Mówi bardzo dobrze, czasem tylko zdarza jej się źle użyć rodza-
jów, bo nie ma ich w języku węgierskim. 
Proszę opowiedzieć o języku węgierskim. Co w nim jest trud-
ne, co jest piękne…
To bardzo ciekawy język, używany przez plemiona ugrofińskie, 
które dotarły na Nizinę Węgierską w VIII wieku. Wędrowały przez 
tereny tureckie, żyły w otoczeniu Słowian, Germanów, a tożsamość 
języka do tej pory jest zachowana. Jest to język bardzo precyzyjny.  
W Polsce mówi się po prostu czerwony, a na Węgrzech inaczej na 
czerwone wino, inaczej na czerwoną sukienkę, inaczej na czerwo-
ne światła na skrzyżowaniu. Występuje bardzo bogate słownictwo 
i dość skomplikowana składnia, więc nie jest to język łatwy do 
nauczenia się, chociaż wszystko zależy od determinacji. 
Wszyscy teraz mówią po angielsku, sporo osób po niemiecku, 
wraca się do rosyjskiego, na naszym terenie przydaje się znajo-
mość czeskiego. Poleciłby pan również naukę węgierskiego?
Na dzisiejszym trudnym rynku pracy znajomość takiego unikal-
nego języka na pewno jest atutem.
A czy dla młodego człowieka będzie to droga przez mękę?
Jeśli ma dryg do języków, to na pewno nie. Mniej uzdolnieni też 
dadzą radę, jak się przyłożą. Wszystkiego można się nauczyć. 
Wspomniał pan o różnicach kulturowych między Węgrami  
a Polakami, a wydawałoby się, że z nas dwa bratanki.
Węgrzy wbrew pozorom są bardzo zamknięci w sobie, niechętnie 
też wyjeżdżają z kraju i zostawiają rodzinę, która jest u nich na 
pierwszym miejscu. Więzy rodzinne liczą się najbardziej i tu 
można by się doszukiwać podobieństw do natury Polaków. Jednak 
my jesteśmy bardziej otwarci na nowe doświadczenia, ciekawi 
świata. U nas również duże znaczenie ma kościół, a na Węgrzech 
liczy się aspekt religijny, ale bez tej otoczki instytucjonalnej. Zu-
pełnie inaczej obchodzimy święta. W naszej rodzinie jest tak, że 
Boże Narodzenie spędzamy w Polsce, bo tutaj ma ono wyjątkową 
oprawę i nastrój, zaś Wielkanoc na Węgrzech, bo tam zachowane 
są ciekawe tradycje związane z tym okresem. 
Życie w dwunarodowej rodzinie przysparza trudności czy 
raczej wzbogaca?
Myślę, że wzbogaca, choć dla osoby, która zostawiła ojczyznę, 
może być trudne. Moja żona, jako typowa przedstawicielka 
swojego narodu tęskni za domem i Węgry zawsze będą u niej 
na pierwszym miejscu. Trudno wymierzyć korzyści płynące  
z kontaktów z inną kulturą, ale myślę, że nasze dzieci będą mogły 
wykorzystać to co najlepsze w Węgrach i Polakach. Bardzo ważne 
jest, że i syn, i córka doskonale mówią w obydwóch językach. 
Żonie bardzo zależało, żeby znały węgierski i mogły swobodnie 
komunikować się z dziadkami. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

To  co  NajLEpszE
(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

2 XII 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o rannym 
psie przebywającym na ul. Fol-
warcznej. Wezwano pracowników 
schroniska dla zwierząt i pies 
został zabrany do Cieszyna.
3 XII 2013 r.
Interweniowano przy ul. 3 Maja, 
gdzie samochód typu tir zabloko-
wał ruch. Kierowca został ukarany 
mandatem w wys. 100 zł. 
3 XII 2013 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę, który na ul. Ogrodo-
wej nie zastosował się do znaku 
zakazu zatrzymywania się. Przy 
tej ulicy nastąpiła zmiana w or-
ganizacji ruchu i obecnie zakaz 
zatrzymywania się obowiązuje po 

obu stronach ulicy. Przez pierw-
szy tydzień po wprowadzeniu 
zmian strażnicy jedynie upominali 
kierowców, teraz wyciągają już 
konsekwencje.
5 XII 2013 r.
Prowadzono kontrole wokół pla-
cówek szkolnych oraz w rejonie 
przystanków autobusowych pod 
kątem przestrzegania porządku 
publicznego przez młodzież.
6 XII 2013 r.
Po silnych wiatrach strażnicy pa-
trolowali miasto, szukając ewentu-
alnych szkód poczynionych przez 
silny wiatr. Odbierali też sygnały 
od mieszkańców i przekazywali 
je służbom, które zajmowały 
się usuwaniem szkód. Między 
innymi zgłoszono sprawę zwalo-
nego drzewa przy ul. Polańskiej, 
kilkunastu znaków drogowych 
wyrwanych razem ze słupkami 
oraz zniszczonych tablic rekla-
mowych. W tym ostatnim przy-
padku poinformowano właścicieli 
ogłaszających się firm i nakazano 
naprawienie tablic.       (mn) 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej mojej mamy

śp. Heleny Jaworskiej 
Ks. Marianowi Frezowi, rodzinie bliższej i dalszej, 

przyjaciołom, sąsiadom
za słowa wsparcia i otuchy 

serdecznie dziękuję       
Córka Anna z Rodziną 

ReGIoNALNy  KoNKURS  WyRobóW  KULINARNyCH 
13 grudnia od godz. 10 do 13 w MDK „Prażakówka” odbędzie 

się IV Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bo-
żego Narodzenia. Wejście na konkurs umożliwia nabycie cegiełki 
za min.10 zł (przed salą widowiskową „Prażakówki”). Cegiełki 
przeznaczone są na paczki świąteczne dla dzieci uczęszczających 
do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
w Ustroniu. Serdecznie zapraszamy. Przyjdź. Skosztuj. Pomóż. 

Ustroń - Hermanice    

oddam w dzierżawę:
Budynek z pokojami hotelowymi/biurowymi 
    - PU  190 m2 
Salę gimnastyczną o powierzchni 
    - PU  348 m2 
Budynek stołówki   - PU 399 m2 
Budynek biurowy z salą konferencyjną i kawiarnią

    - PU 434 m2

       telefon kontaktowy:  600 957 815

Co NAM ZoSTAło Z TyCH LAT …
Niezapomniane wiersze i piosenki, życie i twórczość Juliana 

Tuwima przedstawią w świątecznej oprawie dr Renata Putzlacher 
-Buchtova polonistka, poetka, wykładowca na Uniwersytecie 
Masaryka w Brnie, Halina Paseka aktorka Sceny Polskiej oraz 
Barbara Kossakowska - śpiew. Spotkanie odbędzie sie 13.grudnia  
o godz.17.00 w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej, wstęp wolny.

*    *    *

Wyrazy podziękowania za okazane współczucie 
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Marka Raszki 
burmistrzowi Ustronia Ireneuszowi Szarcowi, 

Radnym Ustronia, Pracownikom Urzędu Miejskiego, 
Członkom Rady Nadzorczej  i Pracownikom 

Towarzystwa budownictwa Społecznego w Ustroniu,
 delegacjom Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Ustroniu, przyjaciołom, sąsiadom, 
bliskim i znajomym, za duchowe wsparcie 

i uroczyste pożegnanie ojcom Dominikanom 
z Parafii N.M.P w Hermanicach.

składa żona z rodziną.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszo-

ne: wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, 
a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, jedno-
stek nie posiadających osobowości prawnej – wykazy z dnia 
27 i 28 listopada oraz z 4 i 10 grudnia 2013r

                             Nowo otwarty sklep HURT - DETAL 
PoRCeLANA, SZKło, SZTUćCe 

W grudniu sprzedaż sztucznych choinek, ozdób i lampek świątecznych. 
Ustroń, ul. Rynek 3A                Pon-pt 9-17, Sob 9-13

CeNy PRoDUCeNTA!

wieczorem na rynku.                                                    Fot. w. suchta
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kazanie bp. T. rakoczego.                                                                                  Fot. z. Niemiec

TrzydziEsToLEciE  paraFii
mszę św. koncelebrowali m. in. poprzedni proboszczowie parafii.                 Fot. z. Niemiec

Obchody jubileuszu miały bardzo odświęt-
ną oprawę. 1 grudnia o godz. 11 rozpoczęła 
się msza św., którą odprawił emerytowany 
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, 
biskup – senior Tadeusz Rakoczy. Razem 

z nim modlili się: o. Robert Głubisz, przeor 
klasztoru na warszawskim Służewie, który 
reprezentował prowincjała polskich do-
minikanów, o. Krzysztofa Popławskiego, 
o. Robert Reguła – proboszcz w latach 

2003-2009, o. Wojciech Ożóg – proboszcz 
w latach 2009-2013, o. January Pusz – daw-
ny przełożony i syndyk klasztoru oraz ojco-
wie, którzy pracowali w hermanickiej parafii 
i są mile wspominani przez mieszkańców – 
o. Krzysztof Ruszel, o. Rafał Skrobacz, 
o. Michał Szałkowski. W tak uroczystej 
chwili nie mogło zabraknąć księdza Leopol-
da Zielasko, który, jako proboszcz Parafii 
pw. św. Klemensa w Ustroniu centrum, czy-
nił usilne starania o powołanie nowej parafii 
i dzięki temu, i modlitwie jego parafian uda-
ło do tego doprowadzić. Obecny proboszcz, 
o. Jacek Skupień powitał również obecnego 
proboszcza Parafii św. Klemensa, ks. Anto-
niego Sapotę, wicestarostę cieszyńskiego 
Jerzego Pilcha, burmistrza miasta Ireneusza 
Szarca, a także chór „Ave”, który pięknym 
śpiewem wzbogacił mszę świętą. 

O znaczeniu dominikanów w życiu miej-
scowych powiedziano wiele. Klasztor wpi-
sał się w krajobraz dzielnicy, podejmuje 
wiele inicjatyw skierowanych do różnych 
grup społecznych i wiekowych. Znane 
w całym mieście są zajęcia dla dzieci pro-
wadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”. Jednak 
to miejsce ma znaczenie ponad lokalne 
poprzez prowadzone od 1988 roku duszpa-
sterstwo akademickie, wizyty o. Jana Góry, 
letnie spotkania małżeńskie czy wreszcie 
przelot Jana Pawła II nad Hermanicką Łąką 
i zrzucenie różańców. W 1991 roku właśnie 
pod Czantorią powstał znany na całym 
świecie hymn „Abba Ojcze”, który śpiewa-
no pierwszy raz podczas Światowych Dni 
Młodzieży  z papieżem Janem Pawłem II na 
Jasnej Górze, i śpiewany jest do dzisiaj. 

W 1976 roku otwarto w Hermanicach 
punkt katechetyczny. Po uzyskaniu w 1982 
roku pozwolenia, budową kościoła zajął się 
wikary parafii ustrońskiej, ks. Alfred Chro-
mik. 3 maja 1983 roku na terenie budowy 
została odprawiona pierwsza msza, a 25 
czerwca biskup katowicki, Herbert Bednorz 
poświęcił kaplicę, zaś 25 grudnia erygował 
parafię. Pierwszym proboszczem został 
ks. Chromik. W 1987 roku nowy biskup 
katowicki, Damian Zimoń przekazał parafię 
dominikanom. Zdaniem biskupa zakonnicy 
przychodzili jako duchowi synowie Świę-
tego Jacka, patrona diecezji i pierwszego 
polskiego dominikanina. Podkreślił też, że 
pojawienie się dominikanów w Hermani-
cach jest powrotem tego zakonu na teren 
Śląska Cieszyńskiego po blisko 200 latach 
od ich odejścia z Cieszyna. Zakon Kazno-
dziejski miał bowiem klasztor i kościół na 
miejscu dzisiejszej parafii Świętej Marii 
Magdaleny. Zbudowano zaplecze i kaplicę 
Matki Bożej, a jej poświęcenia dokonał or-
dynariusz utworzonej w 1992 roku diecezji 
bielsko-żywieckiej, bp Tadeusz Rakoczy. 
Wprowadzono do niej obraz Matki Bożej 
„Słowa Bożego”, namalowany przez nie-
znanego autora dla klasztoru dominika-
nów w Gidlach w XVIII wieku. Gidelscy 
dominikanie przekazali go współbraciom 
w Hermanicach w depozyt. W 1996 roku 
rozpoczęto budowę kościoła Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, w którym 
pierwsza msza została odprawiona podczas 
uroczystości odpustowych 3 maja 2001 
roku.                               Monika Niemiec

przy okazji jubileuszy najczęściej mówi się, że czas szybko zleciał, ani się człowiek 
nie obejrzał, a tu już minęło tyle i tyle lat. zgoła innymi odczuciami dzielili się ze mną 
uczestnicy obchodów 30-lecia parafii pw. Najświętszej marii panny królowej polski 
w Hermanicach. mówili, że czują się tak, jakby ta parafia była w Ustroniu od zawsze, 
i nie wyobrażają już sobie Hermanic bez dominikanów. 

*    *    *
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Zdaniem 
Burmistrza

o świątecznym wystroju miasta  mówi 
burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *
Co roku, na początku grudnia, jesz-

cze przed Mikołajem, miasto przybiera 
świąteczną szatę. W tym roku również 
staraliśmy się przygotować do świąt Bo-
żego Narodzenia poprzez odpowiednie 
przystrojenie i oświetlenie. 

Od wielu lat w tym czasie na latarniach 
w centrum miasta i w kierunku Zawo-
dzia, jak również w Polanie pojawiają się 
święcące ozdoby świąteczne, natomiast na 
rondach iluminowane choinki. Na rynku 
przygotowujemy co roku nowe propozy-
cje ozdobienia, tego głównego miejsca  
w naszym mieście. W tym roku pojawiła się 
nowoczesna w swej formie, bardzo ładnie 
wyglądająca nocą choinka, dopełniająca 
świetlną propozycję świąteczną. Również 
od paru lat staramy się nie tylko na rynku, 
ale także w jego pobliżu przyozdabiać 
drzewa tak, by dodawały uroku i tworzyły 
specyficzny klimat. Mam nadzieję, że co 
roku rozbudowywany świąteczny wystrój, 
jest ciekawy i atrakcyjny dla mieszkańców 
i gości naszego miasta.

Staramy się także, by w okresie świą-
tecznym proponować na rynku atrakcje, 
by coś się działo. Stąd po raz kolejny 
organizujemy Jarmark Bożonarodzeniowy, 
na którym można się zapoznać z ofertą 
dotyczącą akcesoriów świątecznych. Jar-
mark rozpoczął się Mikołajem, gdy to dla 
naszych najmłodszych przygotowano za-
bawę, a zakończy się występami artystycz-
nymi. W ten sposób jest to organizowane 
już któryś rok z rzędu i staje się pomału 
naszą lokalną tradycją. Wierzę w to, że te 
imprezy z roku na rok będą się rozwijać.

Dotyczy to zresztą nie tylko imprez 
i okresów świątecznych. Dzieje się tak 
przez cały rok, a przykładem jest bardzo 
dobrze przyjęty zorganizowany na rynku 
pchli targ. Moim zdaniem ten targ też bę-
dzie się rozwijać, bo sygnały mieszkańców 
i gości były pozytywne. Obserwujemy ta-
kie zjawisko, że imprezę trzeba powtórzyć 
kilkakrotnie, by była powszechnie akcep-
towana i na stałe wtopiła się w kalendarz 
wydarzeń miejskich. Początki zazwyczaj 
są trudne, ale też niczego nie forsujemy na 
siłę, gdy nie jest dobrze przyjmowane.

W ślad za przystrajaniem rynku i ulic 
można zauważyć duży odzew mieszkań-
ców dekorujących swoje posesje tak, że 
jadąc wieczorem przez Ustroń podziwia-
my z roku na rok coraz więcej świetlnych 
dekoracji. Niestety aura w tym roku nie do 
końca wspiera nasze wysiłki. Najbardziej 
atrakcyjne ozdoby nie zastąpią natural-
nego piękna tworzonego przez zimę. 
Mroźna pogoda i śnieg w niepowtarzalny 
sposób stwarzają  specyficzny świąteczny 
nastrój. Na razie nie możemy liczyć na 
wsparcie aury, ale mimo to uważam, że 
to,  co wykonano, dodaje uroku naszemu 
miastu.                                 Notował: (ws) 

można było się ogrzać.                                                                                         Fot. w. suchta

zabawy  z  mikołajEm

mikołaj częstował cukierkami.                                                                             Fot. w. suchta

W niedzielę 8 grudnia na rynku bawiły 
się dzieci. Przyszło ich dość sporo wraz  
z rodzicami, dziadkami. Liczne konkursy, 
zabawy cieszyły się powodzeniem, tym 
bardziej, że za udział Mikołaj rozdawał 
cukierki. Najpierw otrzymywały je dzieci 
zgłaszające się do konkursów i zabaw, na 
zakończenie każdy chętny, więc utworzyła 
się dość pokaźna kolejka. Wszyscy więc 

byli zadowoleni. Dorośli mogli poczynić 
zakupy świątecznych ozdób na kilku stra-
ganach wokół rynku. Pogoda dopisała, bo 
huragan Ksawery szczęśliwie nie dotarł 
do naszego miasta. Na rynku leżał śnieg,\ 
a grzano się przy koksiakach.

Imprezę zorganizował Urząd Miasta przy 
wsparciu Powszechnej Spółdzielni Spożyw-
ców i Ustronianki.                               (ws)
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4 grudnia w kościele pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Hermanicach żegnano 
zmarłego prezesa Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego w Ustroniu Marka 
Raszkę. Mszę świętą odprawiali o. domi-
nikanie i ks. Leopold Zielasko. W kazaniu 
o. Jacek Skupień mówił m.in.
– Jan Kochanowski po śmierci ukocha-
nej córki napisał: Wielkieś mi uczyniła 
pustki w domu moim (...) Pełno nas, a 
jakoby nikogo nie było. Dzisiaj niejeden 
z nas – najbliżsi, rodzina – mogliby 
tak powiedzieć, stojąc nad trumną śp. 
Marka. Wielkie pustki uczyniłeś w na-
szych domach, wielkie pustki uczyniłeś 
w naszych sercach, zabrakło nam cie-
bie żywego, obecnego, zabrakło ciebie 
uśmiechniętego, zabrakło ciebie kocha-
jącego, zabrakło ciebie, który wycią-
gałeś ręce, aby uczynić dobro. Pewnie 
niejeden z nas mógłby sobie postawić 

pytanie: Czemu tak szybko, dlaczego 
w tym momencie? (...) Oto zakończyła 
się ziemska pielgrzymka Marka, za-
kończyło się jego życie doczesne, za-
kończył się jego trud, zakończyła się 
jego choroba, zakończyło się zmaganie  
z bólem, cierpieniem. I chociaż nie wie-
my dlaczego w tym momencie, to mam 
przeświadczenie i możemy być tego 
pewni, że Pan Bóg wybrał dla niego 
najlepszy moment. Pan Bóg go do tego 
przygotował przez komunię świętą, którą 
śp. Marek przyjmował niemal każdego 
dnia. Ilekroć tutaj stawał w kaplicy Matki 
Bożej, zawsze ze swoją rodziną, pod-
chodził do komunii świętej, przyjmował 
ciało Chrystusa, czynił to z głębokim 
namaszczeniem, z wiarą. I pan Bóg przy-
jął go do swojej Niebieskiej Ojczyzny. 
Ufamy, że tam będzie mu dobrze, że 
tam będzie żył na wieki, że tam będzie 

FEriE zimowE z prażakówką

marEk raszka
1970-2013

20-22.01 (poniedziałek-środa)
WARSZTATy CeRAMICZNe

godz.10.00 - 13.00 – sala nr 8 (II piętro)
Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe techniki stosowane 

w ceramice (tworzenie form z bryłki gliny plastycznej, sposób 
tworzenia z plastra gliny oraz formowanie wyrobów metodą 
wałeczkową). Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 15 
osób. Prowadzenie: Marta Czech-Śniegulska. Cena za udział: 
30 zł za 3 dni. Zapisy dzieci w wieku od 7 lat oraz płatność  
w sekretariacie MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00-16.00.

23.01 (czwartek)
GRy I ZAbAWy INTeGRACyJNe 

godz. 10-14 – sala nr 7 (I piętro)
Anna Darmstaedter, Katarzyna Rymanowska

24.01 (piątek) 
KRĘGLe W HoTeLU oLyMPIC

godz. 10.00-14.00  
Katarzyna Rymanowska, Anna Darmstaedter

27.01 (poniedziałek) 
WyJŚCIe Do LeŚNeGo PARKU NIeSPoDZIANeK

godz. 10.00-14.00 
Anna Darmstaedter i Katarzyna Rymanowska
Na gry i zabawy oraz kręgle i do leśnego parku wstęp wolny. 

Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do sekre-
tariatu MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00 – 16.00.

28-29.01 (wtorek-środa) oraz 30-31.01 (czwartek-piątek)
WARSZTATy CyRKoWo-ARTySTyCZNe

godz. 10-13 – sala widowiskowa
Na czterodniowych warsztatach cyrkowych dzieci będą miały 

okazję poznać tajniki żonglerki, nauczą się wykonania sztuczki 
nie-magicznej, poznają pierwsze rekwizyty cyrkowe. To wszystko 
przy dobrej muzyce i w radosnej atmosferze. W ramach warsz-
tatów uczestnicy opanują żonglerkę poi, flowerstick, talerzami. 
Ponadto w czasie warsztatów prowadzone będą zajęcia artystycz-
ne z dziedziny plastyki i szeroko pojętego rękodzieła. Grupa 
warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób. Prowadzenie: 
Sławomira Kalisz. Cena za udział w warsztatach cyrkowych: 40 
zł za 4 dni. Zapisy dzieci w wieku od 7 lat oraz płatność w sekre-
tariacie MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00-16.00.

bardzo blisko Tego, którego kochał, do 
którego przychodził. Teraz ufamy, że 
będzie patrzył na Niego twarzą w twarz. 
Dzisiaj chcemy Markowi podziękować 
za całe dobro, za to wszystko, co dla nas 
uczynił. Bardzo licznie się gromadzimy 
– tak żywo mamy w pamięci jego osobę, 
jego uśmiech, jego twarz, jego osobę.

Po mszy w imieniu ustrońskiego samo-
rządu zmarłego żegnał burmistrz Ireneusz 
Szarzec mówiąc:
– Spotykamy się dzisiaj, tu w świątyni herma-
nickiej, by oddać cześć i szacunek zmarłemu 
koledze, przyjacielowi, prezesowi Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu 
śp. Markowi Raszce, którego nagła śmierć 
boleśnie nas wszystkich dotknęła. Chcemy 
wam kochani, najbliższa rodzino zmarłego, 
przekazać wyrazy szczerego współczucia  
i duchowego wsparcia, a czynię to w imie-
niu władz samorządowych i społeczności 
miasta Ustronia. Śp. Marek Raszka ukoń-
czył Technikum Mechaniczne w Ustro-
niu, a następnie Lubelską Szkołę Biznesu  
i Akademię Ekonomiczną w Katowicach.  
Po ukończeniu studiów został zatrudniony 
w firmach zajmującymi się sprawami bu-
downictwa. Zawodowo z naszym miastem 
związał się  od 1 stycznia 2010 roku, kiedy 
to został prezesem Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. Realizował się na 
tym stanowisku poprzez zaangażowanie  
w swoje zawodowe obowiązki, które wy-
konywał zawsze odpowiedzialnie. Jego 
ważną cechą charakteru była lojalność  
i uczciwość. Posiadał zdolności organi-
zacyjne, które przekładały się na dobrą 
i fachową obsługę klientów. Dbał o dobry 
wizerunek osiedli, zasobów mieszkanio-
wych a także ich mieszkańców. Jest nam 
niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, 
którego młode jeszcze życie zostało tak 
szybko przerwane. Zdajemy sobie sprawę, 
że wam najbliżsi jest szczególnie trudno wy-
obrazić sobie dalsze życie bez ukochanego  
męża, ojca, syna i brata. Pamiętajcie jednak, 
że „Ci, których kochamy nie umierają, bo 
miłość jest nieśmiertelna”.

W pogrzebie uczestniczyły liczne delega-
cje i znajomi zmarłego. Marek Raszka zo-
stał pochowany na cmentarzu katolickim w 
Lipowcu.                                             (ws)
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Występ w Zakładowym Domu Kultury 1 maja 1965 r. Od lewej: 
wychowawczyni Leokadia Adamczyk, Janina Szkudlarek, (Gru-
dzień), Irena Zwias (Konieczny), Janina Paluch (Madzia), Krystyna 
Gołda (Dryjak), Barbara Turoń, Maria Brzozowska (Macura), Jerzy 
Burliga. Zdjęcie opisała Janina Szkudlarek. 

29 listopada odbyła się już IV edycja miedzyprzedszkolnego 
konkursu plastycznego pod hasłem „Las jesienią” organizowanego 
przez Przedszkole nr 1 w Ustroniu.

Cieszymy się z możliwości integracji ustrońskich przedszkoli,  
z otwartości nauczycielek oraz z możliwości rozwijania zaintere-
sowań plastycznych dzieci.

Na konkurs wpłynęły 53 prace plastyczne z 6 ustrońskich 
przedszkoli, które były oceniane przez 3-osobowe jury w osobach: 
Magdalena Lupinek – pracownik Muzeum Ustrońskiego, Wanda 
Hanslik – grafik, Dominika Sikora – plastyk. Komisja miała 
trudne zadanie, ponieważ poziom prac był jak zawsze wysoki.                              
Wyłoniono zwycięzców w 4 kategoriach wiekowych.

3-latki – I miejsce Igor Pawlitko P-6, II miejsce Gabriela Lubecka 
SP-3, III miejsce Piotr Niemiec P-1, wyróżnienie Roxana Haratyk 
P-1. 4-latki – I  miejsce Anna Pilch SP-3, II miejsce Karolina Hel-
ler P-5, III miejsce Maja Podżorska SP-3, wyróżnienie Zuzanna 
Buszydlik P-6. 5-latki – I  miejsce Dominik Pinkas P-4, II miejsce 
Zofia Gawlas P-7, III miejsce Wojciech Starzyk SP-3, wyróżnienie 
Nadia Brdak P-2. 6-latki – I miejsce Rafał Rzyman P-1, II miejsce 

Nikola Tyrna P-4, III miejsce Oliwiusz Kokot P-7, wyróżnienie 
Maria Fuja P-5.

Podczas uroczystego wręczenia dyplomów i nagród na laureatów 
konkursu czekała niespodzianka artystyczna. Dzieci z najstarszej 
grupy Przedszkola nr 1 pod czujnym okiem nauczycielek U. Gomoli 
i M. Klaisek przygotowały przedstawienie pt. „Jesień i jej synowie”. 
Dzieci wprowadziły gości w świat pełen jesiennych barw i darów. 
Było bardzo kolorowo. Po wręczeniu nagród przez przewodniczącą 
jury Magdalenę Lupinek na dzieci i ich rodziców czekała słodka 
niespodzianka.

Cieszymy się wraz z nagrodzonymi laureatami i przygotowujemy 
się do kolejnej edycji konkursu.

Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym dzieci mogły 
otrzymać nagrody. Bez ich pomocy byłoby trudno: Nadleśnictwu 
Ustroń, pani Lucynie Kozioł – sklep „Papierniczy świat”, pani 
Barbarze Jendrulek – sklep papierniczy ul. Strażacka, państwu Jo-
lancie i Piotrowi Kowalskim – hurtownia Biuro-Hit, panu Jakubowi 
Głuszakowi – księgarnia „Jack”, panu Grzegorzowi Przeliorzowi 
– księgarnia „Szaron”.                                    Magdalena Klaisek

koNkUrs  pLasTyczNy  „Las jEsiENią”
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… chwile serdecznych spotkań w krę-
gu rodziny i przyjaciół, chwile radości 
i zabawy!

Ten piękny świąteczno-noworoczny 
czas udziela się również społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 2.   Na początku 
grudnia uczniowie ubierają w świąteczne 
ozdoby wielką zieloną choinkę, która 
będzie witać wszystkich uczniów, nauczy-
cieli i gości odwiedzających naszą szkołę. 
W tym roku głównym motywem na świą-
tecznym drzewku są urocze papierowe 
serca wykonane przez dzieci. W salach 
i na szkolnych gazetkach pojawiają się 
bożonarodzeniowe dekoracje.  Samorząd 
Uczniowski  co roku ogłasza konkurs na 
najładniejszą świąteczną dekorację, wy-
zwalając kreatywność i  mobilizując do 
działania wszystkie klasy – od najmłod-
szych do najstarszych.  Nasi uczniowie 
chętnie biorą udział w konkursach orga-

nizowanych przez MDK Prażakówka na 
najpiękniejszą ozdobę choinkową czy też 
kartkę świąteczną.  

Zapewne świąteczny wystrój Dwójki 
i radosny, pełen oczekiwania nastrój dzieci 
sprawia, że corocznie 6 grudnia odwiedza 
naszą szkołę Mikołaj – dobroduszny, 
z białą brodą i czerwoną czapką, a co naj-
ważniejsze z prezentami dla wszystkich 
dzieci (nie tylko tych najgrzeczniejszych).  
W przygotowaniu słodkiego upominku 
pomaga Mikołajowi nieoceniona Rada 
Rodziców.  

W tym czasie klasy wyjeżdżają również 
na świąteczne seanse filmowe lub teatral-
ne, biorą udział w warsztatach pieczenia 
ciasteczek, angażują się w organizację 
miejskiego jarmarku świątecznego, na 
lekcjach muzyki i religii uczą się pol-
skich kolęd oraz przygotowują się do 
jasełek, które prezentowane są zazwyczaj 

idą, idą święTa…

w ostatnim przedświątecznym dniu na-
uki. Wówczas odbywają się we wszyst-
kich klasach tradycyjne  wigilijki – wraz 
z wychowawcami uczniowie nakrywają 
stół, przynoszą słodkości, składają sobie 
życzenia, opowiadają o świątecznych 
zwyczajach, które są kultywowane w ich 
rodzinnych domach, by na koniec z rado-
ścią usłyszeć ostatni dzwonek w Starym 
Roku i rozpocząć świąteczną przerwę -  ze 
swoimi bliskimi przeżyć Boże Narodzenie 
i przywitać Nowy 2014 Rok.

A po Nowym Roku? Nie koniec atrak-
cji! Klasowe kuligi, zabawy na śniegu, 
a przede wszystkim KARNAWAŁ! Naj-
młodsi uczniowie z niecierpliwością cze-
kają na swoją zabawę kostiumową. Ileż 
emocji budzi wybór stroju karnawałowego 
czy też pierwszy taniec z ulubioną kole-
żanką. Na szkolnym korytarzu aż roi się 
od księżniczek, Batmanów, tu i ówdzie 
przemknie Harry Potter, mała biedron-
ka lub śpiąca królewna. Uczniowie klas 
4-6 samodzielnie organizują dyskotekę 
karnawałową, przygotowują konkursy 
taneczne pod czujnym okiem Samorządu 
Uczniowskiego.

Nie zapominajmy jednak, że w karnawa-
le bawią się nie tylko dzieci, ale i dorośli. 
Cała społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 2 angażuje się w organizację BALU 
SZKOLNEGO DWÓJKI, który odbędzie 
się 18 stycznia 2014r. w sali Miejskie-
go Domu Kultury Prażakówka. Rodzice 
przygotowują salę balową, pieką pyszne 
domowe ciasta , w tę niezwykłą karna-
wałową noc wcielają się w rolę kelnerów  
i pomocników  mistrza kuchni pana Kry-
stiana Bukowczana i pod jego bacznym 
okiem  wraz z paniami kucharkami przy-
gotowują  wyśmienite dania, przekąski, 
pyszności, które zadowolą najbardziej 
wyszukane podniebienia.

Do tańca zagra znakomity pięciooso-
bowy zespół  o świetnym brzmieniu  
i ciekawym repertuarze - Somgors’y. Ze-
spół posiada swoją stronę internetową – 
warto zajrzeć i posłuchać, aby już się wczuć   
w klimat balowej nocy.  Dodatkowym atu-
tem naszego balu są wesołe zabawy, loteria 
fantowa, liczne atrakcje i sympatyczny 
nastrój.  Zapraszamy i Ciebie. Przeżyj kar-
nawał z Dwójką.        Monika Cywińska

azot		Na
mikołaja
Rada Rodziców działająca przy Szkole 

Podstawowej nr 1 wykazała się pomysło-
wością, gdy zdecydowała, że prezentem 
dla uczniów z okazji Mikołaja będzie 
wizyta Bogdana Martyniaka z Beskidz-
kiego Centrum Nauki w Świnnej. Dzieci 
na pewno nigdy nie zapomną pokazu, 
jaki urządził z użyciem ciekłego azotu. 
Niechcący pewnie też dużo się nauczyły, 
bo naukowiec potrafi nawiązać kontakt 
z młodymi. Nauczyciele też świetnie się 
bawili.                                              (mn) b. martyniak wykorzystuje skroplony przez ucznia tlen.                                Fot. m. Niemiec
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Sporą część zebrania poświęcono pod-
sumowaniu działalności od kwietnia`2010, 
kiedy to odbyło się ostatnie walne zgro-
madzenie. Pamiętnego roku, na przełomie 
czerwca i lipca odbył się kilkudniowy 
plener w zamku w Tułowicach (woj. opol-
skie), w którym wzięli udział członkowie 
grupy, goście z miast partnerskich i znajomi 
z warszawskiego oddziału Stowarzysze-
nia Plastyków przy Związku Architektów 
Polskich, oraz w listopadzie, jednodniowy  
plener w Krakowie. 

Każdego roku, co najmniej jeden plener 
musi być. I Anno Domini 2011 nie było 
inaczej. Końcem września i początkiem 
października oddawano się pracy twórczej 
jak zawsze w międzynarodowym towa-
rzystwie i pięknych okolicznościach przy-
rody. Tym razem w Dworku Myśliwskim 
„Konczakówka” w Brennej. Rok obfitował  
w wystawy. W styczniu otwarto pople-
nerową i powarsztatową ekspozycję oraz 
okolicznościową, by uczcić 80. urodziny 
Doroty Gawlińskiej. W marcu wiosenna 
wystawa zbiorowa „Kwiaty w twórczo-
ści ustroniaków” z udziałem członków 
stowarzyszenia połączona z prezentacją 
multimedialną „Kwiaty w fotografii Agaty 
Heczko”. W październiku można było 
oglądać wystawę pt. „Karykatura i jazz”, 
która przyjechała z Pieszczan, a w grud-
niu: „Anioły w twórczości ST „Brzimy”  
i wystawę zorganizowaną z okazji jubile-
uszu Karola Kubali.  

Wszystko działo się w Muzeum Ustroń-
skim, z którym „Brzimy” ściśle współpra-
cują. To właśnie w sali przy ul. Hutniczej 
od kilku lat odbywają się w piątki warsztaty 
plastyczne, które przez długi czas prowadził 

Karol Kubala. Obecnie w roli nauczycielki 
swoich kolegów i wszystkich chętnych 
osób występuje Renata Kubok. 

Nie mniej wystaw przyszło otwierać  
w roku 2012. Zaczęto poplenerową,  
a następnie świętowano jubileusze: Re-
naty Kubok, Bogusława Heczki, Renaty 
Dubiel-Białas. Znana konserwator zabyt-
ków otrzymała odznaczenie Gloria Artis. 

UdaNE  pLENEry  i  aUkcja

Fotografie kościoła ewangelickiego i ka-
tolickiego oraz prezentację multimedialną  
w ramach Festiwalu Ekumenicznego 
przedstawił Zbigniew Niemiec. Jeszcze 
jedna wystawa odbyła się w Neukirchen-
Vluyn. Plenery zorganizowano w Kaletach,  
w Tułowicach, a także w Ustroniu w ramach 
„Industriady”. Dominika Gorzołka po raz 
drugi reprezentowała „Brzimy” podczas 
pleneru rzeźbiarskiego „Dar” w amfiteatrze, 
malarze wyjechali do Hajdunanas. 

Rok 2012 był bardzo bogaty w wy-
darzenia, co więc powiedzieć o 2013,  
w którym odbyła się jubileuszowa X 
Aukcja Charytatywna Obrazów Rzeźby  
i Sztuki Użytkowej. 13 kwietnia w MDK 
„Prażakówka” znani przedsiębiorcy li-
cytowali 30 prac, a dzięki ich hojności 
udało się zebrać 53.000 zł. 33% środ-
ków otrzymały dzieci z Ośrodka Eduka-
cyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego  
w Nierodzimiu, 33% poszło na wsparcie 
działalności statutowej ST „Brzimy” – orga-
nizację plenerów, pozyskanie prac na kolejne 
aukcje charytatywne, a ostatnie 33 % na 
dofinansowanie Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, któ-
re to organizuje wakacyjny wypoczynek 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W maju 
2013 roku z inicjatywy Magdaleny Lupi-
nek rozpoczęły się cotygodniowe warsztaty 
Cieszyńskie Glinioki. Na przełomie lipca  
i sierpnia „Brzimy” pracowały podczas 
pleneru w Hajdunanas, a rewizytę węgier-
skich przyjaciół zorganizowano w sierpniu  
w Brennej. Dużym wydarzeniem  był 
wernisaż prac członków Stowarzyszenia, 
którzy w roku 2013 obchodzili „okrągłe” 
jubileusze. Wystawa w Muzeum Ustroń-
skim nosi tytuł „Dziewięć konarów”,  
a swoje prace prezentują na niej: Iwona 
Dzierżewicz-Wikarek, Magdalena Lupinek, 
Rudolf Piwko, Zbigniew Niemiec, Jan Si-
kora, Andrzej Georg, Kazimierz Heczko, 
Ireneusz Czyż, Jan Herda. Monika Niemiec 

20 listopada w muzeum Ustrońskim odbyło się walne zebranie stowarzyszenia 
Twórczego „brzimy”. wzięły w nim udział 23 osoby, czyli quorum. dokonano wyboru 
władz, a te pozostały w niezmienionym składzie. prezesem pozostał kazimierz Hecz-
ko, zastępcami: andrzej piechocki i renata kubok, sekretarzem: magdalena Lupinek, 
skarbnikiem: aneta żwak, członkami zarządu: zbigniew Niemiec i jan sikora. 

Na zebraniu rozdano kalendarze z pracami artystów z brzimów.                    Fot. w. suchta

dzieci uczęszczające na warsztaty „cieszyńskie glinioki” za tę pracę otrzymały wyróżnienie	
w konkursie pt.: „Literacki świat Tuwima” ogłoszonym przez cieszyńską bibliotekę. Ulepiły, 
wypaliły i ozdobiły prawie 40 wagonów oraz stację Tuwimowo. w ten sposób zinterpretowały 
wiersz „Lokomotywa”.                                    
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Uwaga Na 
FałszywycH
komiNiarzy

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, to czas radości  
i spotkań z rodziną. Niestety, to również okres wzmożonej ilości 
włamań i pożarów. Codziennie firmy ubezpieczeniowe wypłacają 
swoim klientom tysiące roszczeń. Najwięcej jest oczywiście 
uszczerbków na zdrowiu, czyli złamań, zwichnięć itp. Na drugim 
miejscu pojawiają się świadczenia zdrowotne – dotyczą zarówno 
wypłat za każdy dzień pobytu w szpitalu, jak i wypłat za określone 
jednostki chorobowe. Coraz częściej niestety, zwłaszcza w okresie 
świąteczno-noworocznym, gros osób ubiega się także o odszko-
dowania związane z włamaniami i pożarami. Święta to bowiem 
czas, gdy wielu ludzi wyjeżdża do swoich rodzin. A złodzieje tylko 
czekają, by dom został bez opieki. – Wielu z nas wydaje się, że 
pozamykanie zamków wystarczy. Niestety, prawda jest inna. Ci, 
którzy zetknęli się z problemem włamania albo pożaru, wiedzą 
o tym najlepiej – mówi Wojciech Pniak, prezes Stowarzyszenia 
Multiagentów i Agentów Ubezpieczeniowych Polski Południo-
wej, właściciel Centrum Ubezpieczeniowego z Ustronia.

Zaryglowane zamki to nie wszystko
Ubezpieczenia cały czas niestety nie mają dobrego PR-u. 

– Bardzo często podczas rozmów z klientami spotykam się ze 
zarzutami, że wymyśliły je i promują firmy ubezpieczeniowe, aby 
zarabiać na nieświadomych obywatelach. Równie dobrze można 
powiedzieć, że pasy bezpieczeństwa w samochodach wymyślili  
i promują ich producenci, aby zarabiać na nieświadomych lu-
dziach – opowiada Wojciech Pniak. 

Nic jednak bardziej mylnego, a przekonał się o tym chociażby 
jeden z mieszkańców powiatu bielskiego w zeszłym roku. Za-
bezpieczył (mechanicznie) dom na wszystkie możliwe i znane 
sobie sposoby – miał antywłamaniowe drzwi, w części okien 
kraty, a na około posesji wysokie ogrodzenie. Mimo iż był pe-
wien skuteczności tych metod, zdecydował się na ubezpieczenie 
domu nie tylko od pożaru i innych zdarzeń losowych, ale także 
od kradzieży z włamaniem. Jak się później okazało, był to strzał  
w dziesiątkę. Między świętami a nowym rokiem złodzieje wyła-
mali kawałek muru, weszli do domu, splądrowali go i wywieźli 
łupy. Ostatecznie jednak okazało się, że więcej kosztowała na-
prawa uszkodzonego muru niż wyniosła wartość samych łupów. 
Firma ubezpieczeniowa rzecz jasna zwróciła pieniądze i pokryła 
koszty koniecznych prac. – Bardzo ważna jest świadomość 
potrzeby ubezpieczenia domu. Ten pan ją miał, mimo początko-
wych oporów. I choć w tysiącu przypadkach nie trzeba korzystać  
z ubezpieczenia, to w tysiąc pierwszym już tak. A przypadek ten 
może dotyczyć każdego z nas – tłumaczy Wojciech Pniak.

Prezes Stowarzyszenia Multiagentów i Agentów Ubezpiecze-
niowych Polski Południowej zauważa również, że w ubezpiecze-
niu domu nie chodzi tylko o zabezpieczenie się przed włamaniami. 
– Chodzi również np. o pożary. Właśnie w czasie świąt, gdy nie 
ma nas w domach, takie wypadki stosunkowo często się zdarzają. 
Są wynikiem np. zwarć w instalacjach – dodaje.

Byle nie zapłacić dużo…

czas  pożarów i włamań Choć część osób uważa, że ubezpieczenia są zbędne, jest na 
szczęście i druga grupa, której do ubezpieczeń przekonywać nie 
trzeba. Niestety, wśród nich wielu jest takich, którzy szukają 
najtańszych ofert. I choć z pozoru nic w tym złego, to muszą 
pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Przykład? Wiele jest ofert 
ubezpieczenia mieszkań przez Internet. Cieszą się olbrzymią 
popularnością. Są np. takie, gdzie mieszkanie warte 800 tys. zł 
ubezpieczone może być jedynie na 80 tys. zł od ognia. Nie więcej, 
bo tylko tyle można było maksymalnie wybrać. – Rozmawiałem 
później na temat bardzo podobnego ubezpieczenia podczas spo-
tkania z klientem. który był zachwycony niemal tożsamą ofertą 
– wspomina Wojciech Pniak.

I przytacza, jak mniej więcej wyglądała ta rozmowa: – Czy 
wie pan, że gdy pana dom zaleje woda i szkoda będzie wynosić  
50 tys. zł, to firma ubezpieczeniowa, jako że dom jest niedoubez-
pieczony, bo ubezpieczony na 10 proc. swojej wartości, wypłaci 
tylko 5 tys. zł? – pytałem. 
– Nikt mi o tym nie powiedział – mówił zdziwiony klient.
– A o konieczności wykonywania przeglądów kominowych  
i wentylacyjnych ktoś państwu mówił? – drążyłem dalej.
– Nie – odparł coraz bardziej zdziwiony.
– A o tym, jakie drzwi są antywłamaniowe? – dopytywałem.
– Nie. Ale to proste. Jak kupowaliśmy to powiedziano nam, że to 
są właśnie takie drzwi – odpowiedział z pewnością w głosie.
– Tak. Są. Ale nie niekoniecznie dla ubezpieczyciela – sprosto-
wałem.
– No to już sam nie wiem – odparł z niechęcią w głosie.

Powyższy przykład pokazuje, że mimo iż wydaje się nam, że 
zrobiliśmy wszystko, by się zabezpieczyć na wypadek różnych 
zdarzeń losowych, rzeczywistość jest inna. – Dlatego życzę 
Państwu, byście dbali o zabezpieczenie swoich domów i portfeli 
tak, by w razie kłopotów, wypłacono Wam godziwe pieniądze, 
które zrekompensują poniesione straty.

A już bardziej tradycyjnie, z okazji zbliżających się świąt życzę 
Państwu odpoczynku, zdrowia, radości, a także szczęścia w nad-
chodzącym Nowym Roku – podsumowuje Wojciech Pniak.

Waszek, rzecznik prasowy Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.
Fałszywi kominiarze są bardzo przebiegli. Dowiadują się, 

jak nazywa się „prawdziwy” kominiarz, który świadczy usługi  
w danym budynku i jaką firmę reprezentuje. Ubiór? To dla oszu-
stów również nie stanowi problemu, ponieważ potrafią bardzo 
dobrze ucharakteryzować swoje przebrania.

Jak nie dać się nabrać i uniknąć fałszywego kominiarza? – Po 
pierwsze, zazwyczaj wiemy, kiedy w naszych mieszkaniach są 
zaplanowane kontrole przeprowadzane przez kominiarzy. Dlatego 
wizyta kominiarza w innym terminie, od razu powinna dać nam 
do myślenia i wzbudzić naszą podejrzliwość. Pamiętajmy jednak, 
że zawsze możemy wylegitymować kominiarza i skontaktować 
się z firmą, która obsługuje nasz budynek, w celu sprawdzenia, 
czy jest to jej pracownik. Poza tym, przeważnie wszyscy znamy 
swojego kominiarza, więc gdy zjawi się nowa twarz, nie bójmy 
się zapytać o to, jak się nazywa i jaką firmę reprezentuje. Takie 
szybkie pytania mogą od razu zdemaskować „fałszywego” komi-
niarza – radzi Paweł Waszek. 

Oczywiście zawsze w takiej sytuacji można również zawiado-
mić policję lub straż miejską i poinformować, że w naszej okolicy 
kręci się „kominiarz”. Służby zareagują w odpowiedni sposób.

Grudzień i okres świąteczno-noworoczny, to czas, gdy do 
naszych drzwi często pukają kominiarze, którzy sprzedają 
przy tej okazji kalendarze i składają noworoczne życzenia. 
Niestety prawda jest taka, że są to przebierańcy, chcący za-
robić na ludzkiej niewiedzy. 

– Prawdziwy kominiarz nigdy nie przychodzi składać życzeń  
i sprzedawać kalendarzy do naszych mieszkań. Czasem zdarza się, 
że robi to kurtuazyjnie podczas wykonywania czynności kominiar-
skich, jak np. kontroli przewodów kominowych lub czyszczenia 
przewodów kominowych. Nigdy jednak nie przychodzi tylko po 
to, by sprzedać kalendarz – przestrzega mistrz kominiarski Paweł 

Oddział Chirurgii Naczyniowej Polsko Amerykańskich Klinik 
Serca (PAKS) w Ustroniu przyłączył się do inicjatywy „Biała Sobota 
w Poradniach Naczyniowych” przeprowadzanej pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w ramach Ogól-
nopolskiej Akcji Ocal Nogę. W ramach akcji pacjenci będą mogli 
bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów z zakresu chirurgii 
naczyniowej w najbliższą sobotę 14 grudnia. Specjaliści PAKS 
będą do dyspozycji pacjentów w godzinach 8.00-14.00. Rejestracja 
odbywać się będzie 11 i 12 grudnia w godzinach 9.00-16.00. Można 
jej dokonać osobiście w placówce w Ustroniu na ul. Sanatoryjnej 7 
lub telefonicznie (33) 854 58 57, (033) 854 58 59 wew. 110. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

bEzpłaTNE koNsULTacjE
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) psia na chodniku, 4) miejska oaza,  
6) szachowy remis, 8) wesoły żart, 9) rude chytrusy,  
10) rosyjski marynarz, 11) marszałkowska w sejmie, 12) msza 
adwentowa, 13) legendarny gawędziarz góralski, 14) meta-
lowy drąg, 15) niepoprawny marzyciel, 16) bilardowe kule,  
17) archipelag wysp portugalskich, 18) niedługo się koń-
czy, 10) ptak morski, 20) umowa międzypaństwowa.
PIoNoWo: 1) grzejące żeberka, 2) mocny sznurek, 3) eu-
ropejskie grosze, 4) dowolna przeróbka utworu, 5) szkolna 
izba, 6) kiepska robota, 7) ostatnia wola, 11) pożywienie, 
13) rodzaj zasłony, 14) wróbel lub sikorka. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 grudnia.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 48

LANIe WoSKU NA 
ANDRZeJA

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Jan Cien-
ciała z Ustronia, ul. Gen.Traugutta. Zapraszamy do 
redakcji. 

NoWe KSIĄŻKI:
Tilman Rohrig – „Tajemnica Caravaggia”
Fabularyzowana biografia Michelangela Merisi da Caravaggio 

jednego z najbardziej znanych włoskich malarzy – uznawanego 
obecnie za pierwszego wielkiego artystę baroku. Caravaggio był 
nie tylko człowiekiem sztuki, ale  też mordercą i awanturnikiem, 
którego policyjne i sądowe akta  liczą wiele stron.

Naval – „Przetrwać belize”
Opowieść członka  elitarnego polskiego oddziału GROM o mor-

derczym treningu w dżungli. Jako operator GROM-u Naval brał 
udział w wielu misjach.  Jednak nawet te doświadczenia nie mogły 
go przygotować na to, co zobaczył w położonym na krańcu świata 
Belize. Południowoamerykańska dżungla to miejsce, gdzie dla czło-
wieka niebezpieczne jest niemal wszystko – jadowite węże i pająki, 
boleśnie kłujące rośliny i błoto, które może pochłonąć każdego.

LaTo 2014 - czas zacząć LETNiE szaLEńsTwo!
NowE  kiErUNki  i  programy  zwiEdzaNia

najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!
wczEsNa rEzErwacja – pULa miEjsc ograNiczoNa

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie 
im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 16 tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, która odbędzie się w sobotę 21 grudnia 2013 r.  
o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3. Pre-
zentacji wydawnictwa dokona Danuta Szczypka – historyk i pe-
dagog, autorka opracowań dotyczących dziejów Wisły, inicjatorka 
i współredaktorka „Rocznika Wiślańskiego”. Spotkanie uświetni 
występ zespołu wokalnego „Silesian Singers”.

promocja  16  TomU 
pamięTNika 

UsTrońskiEgo

Ze zmiennym szczęście występują w śląskiej lidze siatkówki 
młodziczki i kadetki TRS „Siły” Ustroń. 4 grudnia kadetki grały 
na wyjeździe z MKS Czechowice-Dziedzice i pewnie wygrały ten 
mecz 2:0. 
– Dziewczyny zagrały bardzo poprawnie – mówi trener Siły Zbi-
gniew Gruszczyk. – Okazuje się, że lepiej im idzie na wyjazdach 
niż u siebie i to zaskakuje. Na wyjazdach wytrzymują obciążenie 
psychiczne. Teraz musimy wygrać jeszcze jeden mecz, by wyjść  
z dobrego miejsca z grupy.

Przed kadetkami mecze: 11 grudnia u siebie z Płomieniem So-
snowiec i 18 grudnia na wyjeździe z Jedynką Rybnik.

Młodziczki rozgrywały ostatni turniej grupowy. Tym razem 
gospodyniami były siatkarki BKS Aluprof Bielsko-Biała. Nasza 
drużyna w pierwszym spotkaniu pokonała liderki grupy COS Olimp 
Szczyrk 2:0, niestety przegrała z Aluprofem 2:0.
– Na tym turnieju dziewczyny powinny wygrać mecz, a w drugim 
zdobyć przynajmniej jeden punkt. Wygraliśmy z liderem i dziew-
czyny zagrały najlepszy mecz w lidze. Wyróżniła się znacząco 
atakująca Agnieszka Chrapek. Ale kobiety zmiennymi są, więc 
drugi mecz z Aluprofem rozegrały słabo, a gdyby wygrały chociaż 
jednego seta, mielibyśmy pierwsze miejsce w grupie. 

W kolejnym, trzecim etapie rozgrywek, rywalkami naszych 
młodziczek będą drużyny MCKS Czeladź i MKS MOS Płomień 
Sosnowiec.                                                                                (ws) 

zNowU  
zabrakło		Seta
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warszawska  barbórka
Absolutnie niepokonani są w tym sezonie 

są Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran. Po 
sześciu zwycięstwach w rundach Samocho-
dowych Mistrzostw Polski i obronie tytułu 
mistrzowskiego w klasyfikacji generalnej, 
po triumfie w Rajdzie Waldviertel w Austrii,  
załoga LOTOS Rally Team wygrała po raz 
ósmy z rzędu. Tym razem w prestiżowym  
i widowiskowym Rajdzie Barbórka rozgry-
wanym w Warszawie. To pierwszy triumf 
Kajetanowicza w tej finałowej imprezie 
sportów motorowych w naszym kraju. 

Już po pierwszych odcinkach specjal-
nych załoga Kajetanowicz Baran wyszła 
na prowadzenie. Rywalizacja zaczęła 
się na nowym odcinku w Rembertowie,  
a następnie zawodnicy pokonali najdłuższą 
pętlę rajdu z trzema oesami. Na trzech  
z czterech prób aktualni Mistrzowie Polski 
wywalczyli najlepszy czas w całej stawce 
prawie 100 załóg. W efekcie kierowca 

z Ustronia po raz pierwszy zwyciężył  
w Warszawskiej Barbórce.
– Wygranie tego rajdu to niesamowita 
sprawa – mówił K. Kajetanowicz. – Nigdy 
tu nie zwyciężałem i chciałem postawić 
kropkę nad „i”. Bardzo się cieszę z wy-
śmienitej pracy całego zespołu. Ich zaan-
gażowanie sprzyja dobrej jeździe. Krótki 
rajd, ale treściwy, z nieprzewidywalnymi 
warunkami. Na każdym odcinku trzeba 
było się mocno skoncentrować, poziom 
adrenaliny osiągał maksimum. Czekamy 
na Karową – w ubiegłym roku i dwa lata 
temu wygrywaliśmy tam, ale pamiętajmy, 
że ona co roku jest inna i bywa kapryśna. 
Zrobię co w mojej mocy.

Wieczorem oczy wszystkich fanów 
skupione były na Karowej. Trybuny wy-
pełniały się z minuty na minutę, emocje 
rosły w równie szybkim tempie. Wszyscy 
zadawali sobie pytanie czy Kajetan po raz 

trzeci z rzędu poskromi Panią Karową. Bez 
wątpienia Kajto  dał pokaz wspaniałej, per-
fekcyjnej wręcz jazdy i wykręcił najlepszy 
czas. Tym samym został bezapelacyjnie 
Królem Karowej i kolejny raz potwierdził 
dominację w naszym kraju.
– Jestem ogromnie wzruszony – mówi 
K. Kajetanowicz. – Chciałbym podzięko-
wać każdemu członkowi naszej rajdowej 
rodziny z osobna, wymienić wszystkich  
z LOTOS Rally Team, ale jest nas tak dużo, 
że muszę „to” zmieścić w dwóch słowach: 
Bardzo dziękuję! Wygranie Barbórki i Ka-
rowej to najlepszy sposób, w jaki potrafię 
podziękować całemu zespołowi, naszym 
partnerom, przyjaciołom i kibicom za naj-
wspanialszy sezon. Fantastyczne podsumo-
wanie równie fenomenalnego roku. Wiem 
też jedno – nawet najlepsza teraźniejszość 
marzy o lepszej przyszłości.

Warszawska Barbórka była też wyjąt-
kowo udana dla ustrońskiej załogi braci 
Szejów z GK Forge Rally Team, którzy 
tegoroczny sezon zakończyli zwycięstwem 
w klasyfikacji Rajdowego Pucharu Polski. 
Jarek i Marcin zaprezentowali się w dosko-
nale znanym i sprawdzonym Citroenie C2 
R2 w wersji MAX ze stajni EvoTech z Wi-
sły. Barbórka była dla braci  zwieńczeniem 
udanego sezonu, głównie za sprawą Kry-
terium Asów na Karowej, w którym wzięli 
udział. Wyścig na Karowej to przysłowiowa 
wisienka na torcie rajdowego sezonu – je-
den z najbardziej prestiżowych odcinków 
specjalnych znajdujących się w rajdowym 
kalendarzu, który od lat jest znakiem roz-
poznawczym grudniowej imprezy, a także 
jedną z najbardziej prestiżowych rajdowych 
prób w całym rajdowym kalendarzu. 
– Na Barbórce Warszawskiej wykonali-
śmy nasz plan na 110 % – mówi kierow-
ca Jarosław Szeja. – Odcinki jechaliśmy  
w miarę szybkim i równym tempem, ale 
przede wszystkim bezbłędnie. Cel mieliśmy 
jeden – Karowa! Dopiero na tym kulto-
wym odcinku postanowiliśmy przyspieszyć  
i udało się zrobić super czas – drugi spośród 
samochodów napędzanych na jedną oś. 
Ten sezon to przede wszystkim realizacja 
naszych celów i marzeń, a jednym z nich 
był właśnie ten kultowy odcinek. Kryterium 
Asów, a my wśród nich – idealne zakończe-
nie sezonu!       (ws)
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W środę 4 grudnia piłkarze ręczni MKS 
Ustroń gościli drużynę Zrywu z Chorzowa 
w meczu o mistrzostwo śląskiej ligi junio-
rów młodszych. Nasz zespół obawiał się 
tego meczu, gdyż w dotychczasowej karie-
rze nie udało im się wygrać ze Zrywem.

Obie drużyny zwróciły szczególną uwa-
gę na obronę własnej bramki, więc wynik 
4:4 po piętnastu minutach gry. Pierwsza 
połowa kończy się remisem, choć na-
sza drużyna grała w pewnym momencie  
z przewagą dwóch zawodników. Niestety, 
nie potrafili tego wykorzystać. W ogóle 
obie drużyny grały dość nerwowo. 

W drugiej połowie sytuacja się odwra-
ca, gdyż to Bytom gra w przewadze, ale 
MKS w tym czasie strzela trzy bramki  
i wychodzi na prowadzenie 15:13. Był to 
przełomowy moment spotkania, gdyż na-
szej drużynie udaje się przewagę utrzymać 
do końca.

MKS Ustroń grał w składzie (w na-
wiasach zdobyte bramki): Kamil Kopie-
czek, Damian Kurowski, Witold Chwastek 
– Michał Jopek (11), Mateusz Turoń (2), 

zEspoły  broNiącE
1	 MOSiR	I	Mysłowice	 11	 20
2	 MKS	Ustroń	 11	 20
3	 GKS	Olimpia	I	Piekary	Śl.	 11	 19
4	 MKS	.Siemianowice	 11	 14
5	 KS	Viret	CMC	Zawiercie	 9	 12
6	 MKS	Zryw	Chorzów	 10	 11
7	 UKS	MOSM	Bytom	 10	 8
8	 SPR	Grunwald	Ruda	Śl.	 11	 7
9	 SPR	Zagłębie	Sosnowiec	 10	 6
10	 GKS	Olimpia	II	Piekary	Śl.	 11	 6
11	 SPR	Pogoń	1945	Zabrze	 10	 3
12	 MOSiR	II	Mysłowice	 11	 1

MKS Ustroń – MKS Zryw Chorzów 21-19 (10-10)

agresywna obrona mks.                                                                                     Fot. w. suchta

Krzysztof Bielesz (2), Marek Cholewa (1), 
Dawid Jenkner (5), Adrian Miśkiewicz, 
Arkadiusz Czapek, Szymon Gogółka, 
Krzysztof Kotela, Damian Bujok. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Chorzowa Ryszard Hawryluk: 

– Mecz słabiuteńki w wykonaniu mojego 
zespołu, ze względu na niewykorzystane 
sytuacje. Drużyna z Ustronia wykorzystała 
wszystko, poza jednym karnym. Myślę, że 
mecz u nas będzie wyglądał trochę inaczej, 
bo u nas jest boisko większe. W drużynie  
z Ustronia przede wszystkim dobrze za-
grali skrzydłowi, a u nas skrzydła nie zdo-
bywały bramek, obaj skrzydłowi rzucili 
raptem trzy bramki. Gratuluję zwycięzcom 
i zobaczymy, jak będzie w rewanżu. To nie 
są profesjonaliści, na mecze przyjeżdżają 
po szkole, jest podróż, a potem trzeba 
grać. Zobaczymy, jak z tym poradzi sobie 
Ustroń. 

Trener MKS Piotr Bejnar: – Ciężki 
mecz. Spotkały się zespoły najlepiej bro-
niące w lidze. Zresztą podobnie było  
w zeszłym sezonie. Mieliśmy duże kłopoty 

w ataku, ale przeciwnik też. W meczu 
padło mało bramek, ale spodziewaliśmy 
się tego, bo znamy drużynę z Chorzowa 
bardzo dobrze. Pierwszy raz od trzech 
lat wygraliśmy z tą drużyną, z czego się 
cieszymy. Mecz wyrównany, szczególnie 
w pierwszej połowie. W drugiej mogliśmy 
odskoczyć, ale prowadząc trzema bramka-
mi, nie rzuciliśmy karnego. Bardzo ciężko 
było się przebić centralnym sektorem, 
na szczęście bardzo dobrze zagrali nasi 
skrzydłowi, szczególnie Michał Jopek. 
Gra skrzydłowych zdecydowała o zwycię-
stwie. Kończymy pierwszą rundę drugim 
miejscem.                     Wojsław Suchta

W najbliższą niedzielę 15 grudnia  
o godz. 10.30 w sali SP-1 mecz na szczy-
cie - MKS podejmować będzie lidera  
z Mysłowic.

po zwycięstwie.                                                                                                     Fot. w. suchta
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Na Mikołaja dostaliśmy trochę śniegu, ale nie można powiedzieć, 
żeby pogoda nas rozpieszczała. Przejmujący, wilgotny ziąb, który  
w miniony weekend panował w Ustroniu, mimo niezbyt niskich 
temperatur, nie zachęcał do spacerów. W takie dni tym bardziej 
cieszy ciepła atmosfera salonu zabaw „Figle Migle”. W sobotę  
i niedzielę dodatkowo świętowano pierwszą rocznicę otwarcia. (…) 
6 grudnia przez sale zabaw przy ul. 3 Maja przewinęła się prawie 
setka dzieci. (...) – Od czasu do czasu, któryś z Mikołajów znikał, 
bo proszono go o dostarczenie prezentów do domu – opowiada 
Aneta Pońc. – Kiedy zaniepokojone dzieci, pytały, gdzie się podział, 
musiałyśmy mówić, że poszedł do toalety.

Z rozmowy z Andrzejem Suchym, właścicielem Zakładu Pielęgna-
cji i Leczenia Drzew Parkowych: Czy po ostatnich wichurach, dużo 
padło drzew w Ustroniu? Do tej pory zajmowaliśmy się kilkudzie-
sięcioma drzewami. Nie wszystkie trzeba było wyciąć, większość 
przyciąć. Pracujemy na zlecenia prywatne i wygraliśmy ogłoszony 
przez Urząd Miasta przetarg na przebudowę drzewostanu.(...) Czy 
bywają trudne przypadki, do których trzeba podejść w specjalny 
sposób? Właściwie każde drzewo trzeba wycinać w inny sposób. 
Wziąć pod uwagę otoczenie, system korzeniowy. Trudno usuwa się 
lub przycina drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie domów, a takich 
zamówień mamy sporo. Zwłaszcza po wiatrach ludzie uświadamiają 
sobie, że pod samymi oknami rośnie piękny okaz, który podziwiają 
na co dzień, ale który może też stać się zagrożeniem dla dachu. Lu-
dzie często dzwonią do nas i z żalem mówią, że znowu jakieś drzewo 
jest ścinane. Czy pan, wykonując swoją pracę nie ma wrażenia, że 
coś niszczy? Jestem z wykształcenia leśnikiem i również miłośnikiem 
drzew. Zawsze, gdy mam ściąć jakieś drzewo, nawet jeśli wszystkie 
formalności są dopełnione, pytam właściciela, czy na pewno tego 
chce. Oczywiście, że żal mi niektórych okazów, ale przystępujemy 
do pracy tam, gdzie to jest konieczne. Moja firma zajmuje się nie 
tylko  wycinką drzew, ale również ochroną drzew zabytkowych i w 
takich przypadkach robimy wszystko, żeby drzewo uratować. 

W imieniu Komisji Budżetowej jej przewodniczący Józef Ku-
rowski (...) mówił też nieco ogólniej o finansach gminy. Wyliczono, 
że w tym roku budżet Ustronia stracił 3 mln. zł. – To zamach na 
samorządność – mówił J. Kurowski i dodawał, że gmina jest powoli 
samorządem tylko z nazwy. – Jak my, radni wyglądamy wobec 
naszych wyborców. Teraz wygląda na to, że będziemy dryfować od 
budżetu do budżetu – kończył J. Kurowski. Stefan Bałdys propo-
nował, że skoro używa się tak poważnych zarzutów jak zamach na 
samorządność, to trzeba bardziej precyzyjnie wyjaśnić, na czym 
to polega. J. Kurowski odpowiadał, że na ingerencji w podatki 
lokalne.                                                                    Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

12 XII 12.00      Miejski Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą  
             bombkę choinkową, MDK „Prażakówka”
13 XII 11.30      IV Konkurs Wyrobów Kulinarnych na św. 
             Bożego Narodzenia, MDK „Prażakówka”
13 XII 17.00      Spotkanie z twórczością Juliana Tuwima,  
             Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.
15 XII 10.30      Mecz piłki ręcznej juniorów młodszych MKS  
             Ustroń - MOSiR Mysłowice, sala SP-1
16 XII 12.00      Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia „Serce – daj 
             mu szansę” – spotkanie dla młodzieży, MDK 
            „Prażakówka”

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 kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

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

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

UWAGA! Profesjonalne pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyń-
ska (koło PKO). 660-546-764.

Usługi stolarskie: zabudowy, 
meble itp. 33 854-43-86, 601-
821-157.

Kupię zbiornik hydroforowy około 
400l. w dobrym stanie. 505-168-
217.

Lokal Użytkowy do wynajęcia 
obok sanatorium „Równica”. 505-
168-2175.

Choinki świąteczne - świerk, 
jodła, rózne gatunki. Ustroń, ul. 
Komunlna 3 (obok Tesco). 606-
884-820, (33) 823-01-14.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-
51-97.

Pilnie poszukujemy dużych, wi-
dokowych terenów dla zdecydo-
wanych klientów. Lokum, tel. 603 
244 518. 

PYSZNE ŚWIĄTECZNE GĘSI 
DOMOWE. 510-334-100.

Rencista chce dorobić. 731-870-
659.

Mieszkanie do wynajęcia M-2. 
605-849-500.

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564.

Drewno do kominków: buk, olcha, 
wierzba, wysezonowane, suche, 
pocięte, sprzedam tanio. (33) 854-
35-03, 509-940-503.

Sprzedaż choinek - sosna, świerk, 
jodła oraz stroików i wianków 
świątecznych. Ustroń, ul. Po-
lańska 32. (33) 854-33-02, 607-
835-473.

12.12       centrum        ul. daszyńskiego 8      tel. 854-57-76
13-14.12   pod Najadą      ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
15-16.12   Na szlaku      ul. 3 maja 46     tel. 854-14-73
17-20.12    centrum        ul. daszyńskiego 8      tel. 854-57-76

Nie ma jak przy koksiaku ...                                                                 Fot. w. suchta	

*    *    *

*    *    *
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Zbliżają się święta

Prezentacja

 
Nie ulega wątpliwości, że w naszym 

kraju najbardziej oczekiwanymi są świę-
ta Bożego Narodzenia. Są też w szcze-
gólny sposób obchodzone. I bywa, że 
trudno ich się doczekać. Powiadamy, 
że najbardziej niecierpliwie oczekują 
na te święta dzieci. Chyba jednak w tej 
niecierpliwości górują nad nimi handlow-
cy. Kiedy robi się codzienne zakupy, 
łatwo zauważyć, że w sklepach święta 
zaczynają się dużo wcześniej, nieraz już  
w listopadzie. Świadczą o tym wystawy 
i półki sklepowe pełne świątecznych to-
warów. Dla sklepów okres przedświątecz-
ny to czas handlowych żniw. Wszak co 
roku powtarza się szaleństwo świątecz-
nych zakupów. I bywa, że przynajmniej  

w niektórych sklepach, obroty dorównują 
obrotom wszystkich pozostałych miesięcy. 
Również i w innych miejscach widzimy 
coraz więcej znaków zbliżających się 
świąt. Już niedługo pojawią się choinki 
i świąteczne oświetlenia. Trwają przy-
gotowania do świątecznych jarmarków  
i innych imprez, które mają mieć miejsce 
w czasie zbliżających się świąt, m.in. do 
ekumenicznego wieczoru kolęd.

Jednak póki co, trzeba się uzbroić  
w cierpliwość. W kościołach i w do-
mach wyłożono wieńce adwentowe. Za-
palone zostały na nich pierwsze świeczki.  
A w następne niedziele zostaną zapalone 
kolejne. Aż na wieńcach zapalone zostaną 
wszystkie cztery. Będzie to znak, że koń-
czy się czas adwentu i za dwa dni przyjdą 
święta. Skończy się czas przygotowań  
i zacznie się czas świętowania.

Właśnie teraz mamy pracowity czas 
świątecznych przygotowań. W wielu do-
mach na Śląsku zaczyna się te przygotowa-
nia już na początku adwentu od pieczenia 
świątecznych ciasteczek. I to pieczenie 
trwa praktycznie aż do wigilii. Ambicją 
każdej pani domu jest, aby tych ciasteczek 

było jak najwięcej i do tego wiele różnych 
rodzajów. 

Właśnie dzwoniła moja synowa i po-
chwaliła się, że razem z przyjaciółką 
upiekły dwadzieścia rodzajów ciasteczek. 
Wypełniły nimi całe duże pudełko. I już się 
cieszyły, że jedną robotę przed świętami 
skończyły. Chciały jednak się przekonać 
jak te ciasteczka smakują. I spróbowały. 
Akurat dzieci wróciły do domu. I zaraz 
przyłączyły się do próbowania. Kiedy 
skończyło się próbowanie okazało się, 
że pudełko jest puste. Następnego dnia 
pieczenie ciasteczek trzeba było zacząć od 
nowa. I tak to bywa w niejednym domu, 
że tą sama czynność przed świętami trze-
ba powtarzać. A czas ucieka i dlatego też  
w ostatnie dni przed świętami jest jeszcze 
tak wiele do zrobienia. I ze wszystkim 
trzeba zdążyć. I jakoś co roku to się uda-
je. Pozostaje więc tylko sobie życzyć, 
żeby podobnie było i w tym roku, a więc 
abyśmy ze wszystkimi przygotowaniami 
zdążyli na czas

I aby te święta, na które tak czekamy, 
przyniosły nam jak najwięcej radości  
i zadowolenia.                          Jerzy bór   

Na emeryturze więcej czasu spędzam 
w domu, mam więc okazję odbierać roz-
mowy telefoniczne skierowane na nasz 
domowy numer. Kto dzwoni do nas naj-
częściej? Nie, nie, syn łaskawiec! Nie 
siostra! A, kto? No, właśnie. Dzwoni do 
nas uprzejma pani, która, widać to od 
razu, w wyuczonym niemal na pamięć 
bardzo uprzejmym zaproszeniu namawia 
nas na prezentację, która odbędzie się... 
w hotelu, takim, a takim, w rezydencji 
takiej a takiej, w sali domu kultury czy 
straży pożarnej. Czego prezentacja będzie 
dotyczyć? Najczęściej garnków, ciepłej 
wełnianej pościeli, różnego rodzaju upięk-
szaczy dla pań.

Z niemalże anielską cierpliwością wy-
słuchuję tych zaproszeń, zdając sobie 
sprawę, że ta uprzejma pani pracuje,  
i od liczby przeprowadzonych przez nią 
rozmów być może zależy jej wynagrodze-
nie, ba nawet to, czy będzie miała dalej 
pracę. Dlatego też mimo, że nieraz trudno 
te zaproszenia wysłuchiwać do końca, 
myślę sobie: „Trzeba się poświęcać dla 
bliźnich.” Najważniejsze w tej sytuacji, 
to mieć krzesło przy telefonie.

 Miesiąc temu zadzwoniła na nasz do-
mowy telefon uprzejma pani z zapro-
szeniem na badania kardiologiczne pod 
nadzorem profesorskim. Akurat, tak się 
zdarzyło, że moje badanie kontrolne,  
u mojego ukochanego (O, królu mój!) 
kardiologa zostało przełożone, aż na sty-
czeń przyszłego roku, więc postanowiłem 
(„O ty, zdrajco!” – mi powie) skorzystać 

z okazji. Jak się okazało, najważniejszym 
oprócz zapamiętania sobie daty, godziny 
i miejsca badania, było zapisanie (o co 
uprzejma pani stanowczo prosiła) zagad-
kowego hasła, które mi podała, sprawdza-
jąc natychmiast, czy poprawnie je zapisa-
łem. Jak było to ważne hasło przekonałem 
się w dniu badania. Na koniec uprzejma 
pani zapewniła mnie, że jeszcze dzień 
przed badaniem przypomni się. Tak też się 
stało. Miałem szczęście, bo byłem akurat  
w domu, jak uprzejma pani przypomniała 
mi o jutrzejszym badaniu kardiologicz-
nym. Domagała się jeszcze raz podania 
danych i tego hasła. Odpowiedziałem, że 
hasło schowałem w portfelu i nie będę 
teraz go stamtąd wyjmował, aby go nie 
zgubić. Wtedy uprzejma pani (znając 
zapewne starszych pacjentów) odpowie-
działa tylko, że dobrze zrobiłem chowając 
kartkę z zapisanym hasłem do portfela.

W dniu badania przybyłem, tak jak 
mnie proszono na 10 minut wcześniej.  
W sali trwały zapisy i badania. Większość 
przybyłych, to osoby starsze, nierzadko 
wspomagane przez dorosłe dzieci, a na-
wet dorosłych wnuków. Rejestracja przed 
badaniem zaczynała się od podania hasła. 
I w tym momencie jedna z przybyłych na 
badanie pań, przeżyła dramat, nie mogła 
bowiem znaleźć w przepastnej torebce 
tej karteczki z zapisanym hasłem. Na nic 
zdały się nerwowe poszukiwania, wysy-
pywanie zawartości torebki. Nie pomogła 
nawet pomoc córki. Wydawało się, że to 
już koniec, badania nie będzie! Spokojny 
głos pana rejestrującego oznajmił jednak, 
że da się coś zrobić i badanie będzie. 
Uspokojona już pacjentka odeszła na 
bok i jak to zwykle bywa, znalazła ową 
kartkę z hasłem. Badanie odbywało się 
przy pomocy pulsometru nakładanego na 
wskazujący paluszek, którym łączono się 
przez podręcznego laptopa z komputerem 
profesora z odległego akademickiego 
ośrodka. Po godzinie miały być wyniki. 

Póki co, poproszono nas do obejrzenia 
filmu i wysłuchania prelekcji o naszym 
prawdziwym bohaterze. A miał nim być 
tajemniczy aparat medyczny. Jak zapo-
wiedziała pani prelegent, nasz bohater to: 
„best for life”, bowiem na 2500 rozpo-
znanych chorób na świecie, przy pomocy 
prezentowanego urządzenia, będziemy 
mogli wyleczyć, aż 40 (sic!) 

I tu nastąpiła długa wyliczanka najróż-
niejszych schorzeń: nadciśnienie tętnicze, 
ból mięśnia sercowego, choroga Reino, 
czyli zimne nogi, arterioskleroza naczyń 
krwionośnych kończyn dolnych, miaż-
dżyca, parandontoza, przeziębienia, katar, 
zapalenie zatok, angina, zapalenie oskrzeli 
i astma oskrzelowa, to tylko początek tej 
wyliczanki. Dalej było, że można wy-
leczyć: inne zapalenia, a także haluksy, 
ostrogi, choroby stawów, trądziki, hemo-
roidy, prostatę, zaburzenia menstruacyjne, 
obniżenie potencji, chroniczne infekcje, 
wrodzone i nabyte choroby układu od-
pornościowego oraz to, że nasz bohater 
działa profilaktycznie na tworzenie się 
zmarszczek. Jeszcze  bardzo obrazoburczo 
nam przekazano, że instrukcję obsługi 
tego urządzenia medycznego należy czy-
tać jak Biblię. 

Wreszcie ktoś nie wytrzymał i wykrzyk-
nął, to co wszyscy zebrani mieli na myśli: 
„A ile to kosztuje? Padła odpowiedź:  
4.400 złotych. Wszyscy jakby odetchnęli. 
Wtenczas pani prezenter wykrzyknęła: 
„Ja mam swój rozum i wiem ile to jest 
4.400 złotych!” Nie mamy promocji, 
bo nie jesteśmy oszustami. Ale, na raty, 
to będzie... po 100 złotych miesięcznie. 
Najtańsza forma terapii dla całej rodziny! 
Macie w domu własne sanatorium!” Tak 
zakończyła się ta prezentacja. Następnie 
wręczono nam wydrukowane z kom-
putera wyniki badań wykonanych przy 
pomocy pulsometru.

Warto było to zobaczyć! 
             Andrzej Georg
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W sobotę 7 grudnia w sali Szkoły Podsta-
wowej nr 1 odbył się Mikołajkowy Turniej 
Piłkarski dla młodych zawodników Kuźni 

piłkarski  mikołaj
młodzi piłkarze opanowali salę sp-1.                                                                 Fot. w. suchta

Ustroń. Głównie grano w piłkę nożną, ale 
nie zapomniano o paczkach, których Mikołaj 
wręczył 120.

– Dopisali rodzice i impreza pod każdym 
względem wypaliła – mówi trener Kuźni, 
opiekun drużyn dzieci i młodzieży Mateusz 
Żebrowski. – W tym roku była to aktywna 
rywalizacja z rodzicami, ale rozgrywano też 
mecze między dziećmi. Głównie chodziło  
o zaprezentowanie się rodzicom, a oni z 
kolei mogli zobaczyć, jak ich dzieci pod-
noszą swoje umiejętności. Uczestniczyły 
wszystkie nasze grupy: naborowa, żaków, 
młodzików młodszych, trampkarzy i junio-
rów. Turniej zawsze kończy mecz juniorów 
z trenerami i jak do tej pory juniorom nie 
udało się wygrać, przy czym wynik jest tu 
sprawą drugorzędną. Liczy się spotkanie w 
gronie młodych piłkarzy, rodziców i trene-
rów. Szczególnie chciałbym podziękować 
rodzicom za zaangażowanie, a dyrektor SP-1 
Iwonie Kulis za udostępnienie sali.
– Odbyła się duża impreza, wszyscy zadowo-
leni, a nam jest bardzo przykro, że samorząd 
obcina nam dotację – mówi wiceprezes 
Kuźni Marek Matuszek. – Tymczasem klub 
się rozwija, utworzyliśmy dwie nowe grupy 
dzieci, więc będziemy mieć duży problem  
z ich utrzymaniem. To przykre, że nie bierze 
się tego pod uwagę, a trenuje u nas coraz 
więcej dzieci. Trener grupy naborowej ma 
na zajęciach 30 dzieci, bo tyle przychodzi. 
Jednocześnie najbardziej dotkliwe są koszty 
utrzymania stadionu. W skali roku kosztuje 
nas to 30.000 zł.               Wojsław Suchta

misTrzosTwa  śLąska
7 i 8 grudnia w Ustroniu rozegrano Te-

nisowe Mistrzostwa Śląska seniorów. Grać 
mogli zawodnicy wyłącznie ze śląskich 
klubów, w tym reprezentanci UKS Be-
skidy Ustroń. Zgłosiło się 12 zawodni-
ków. Turniej rozstawiono na 16 tenisistów, 
więc czterech najlepszych miało wolny los  
w pierwszej rundzie.
– W turnieju przeważali zawodnicy Górni-
ka Bytom, mający kilku seniorów – mówi 
Aleksander Panfil, trener UKS Beskidy. 
– Od nas zagrało trzech chłopaków, jeden 
dziewiętnastolatek i dwóch piętnastolatków, 
więc zdobywali doświadczenia, bo nie 
liczyliśmy na wygraną. 

W grze singlowej w półfinałach Przemy-
sław Filipek wygrał  z Patrykiem Janikiem 
2:0 (6:4 i 6:4), natomiast Mateusz Kowal-
czyk pokonał Karola Dusia 2:0 (6:2 i 7:5).

Wszyscy półfinaliści to zawodnicy Gór-
nika Bytom. W finale zwyciężył Przemy-
sław Filipek z Górnika Bytom, pokonując 
w finale w dwóch setach (6:0, 6:0) Mateusza 
Kowalczyka również z Górnika Bytom. 

W deblu zagrało 6 par, przy czym  
w parze z Łukaszem Kozielskim z UKS 
Beskidy zagrał Grzegorz Panfil, zajmujący 
282. miejsce w rankingu singlistów na świe-
cie. W Ustroniu zjawił się prosto z turnieju 
na Cyprze, natomiast z naszego miasta udał 
się na turniej do Indii, a następnie na elimi-
nacje do Australii.

– Grzegorz nie grał singla, ale poprosiłem 
go by zagrał z Łukaszem debla, żeby młody 
zawodnik mógł się czegoś nauczyć – mówi 
A. Panfil, starszy brat Grzegorza. 

Para Panfil – Kozielski w półfinale poko-
nała Marcina Mola i Przemysława Filipka  
z Bytomia 2:0 (6:2, 6:0), ale w finale poko-
nali ich inni  debliści z Bytomia Patryk Janik 
– Mateusz Kowalczyk 2:0 (6:2 i 6:3).

Nagrody i puchary ufundowała Grupa 
Zarmen.                           Wojsław Suchta

debel panfil - kozielski.                                                                                       Fot. w. suchta


