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KANDYDACI
 DO SEJMU

40 LAT
REUMATOLOGA

WYPADKI

(cd. na str. 2)

Muszę powiedzieć, że gdy usłyszałam, że pan minister prze-
spaceruje się bulwarami nadwiślańskimi od kortów UKS 
Beskidy na Brzegach do stadionu Kuźni, a następnie ulicą 
Grażyńskiego do rynku, to nie do końca chciałam wierzyć...
A dlaczego?
Urzędnicy państwowi, zwłaszcza na takich stanowiskach, 
kojarzeni są z limuzynami i kierowcami, którzy wożą ich 
z miejsca na miejsce. 
Muszę pani powiedzieć, że mój kierowca powiedział: „Panie 
ministrze, niech pan sobie tutaj chodzi, ja dzięki temu też pójdę 
zobaczyć miasto, bo bardzo mi się podoba.” Cieszyłem się na 
wizytę w Ustroniu i na ten spacer, bo wprawdzie bywałem nieraz 
na Podbeskidziu, ale w waszym mieście jeszcze nie. Nie żałuję 
wizyty, bo to jest piękne miejsce! Dla ministra sportu i turystyki 
przywołuje najlepsze konotacje, łączenia właśnie sportu i tury-
styki. Po pierwsze, tutaj wielu ludzi szlifuje swoją formę, trenuje  

GDZIE  BĘDZIE 
BASEN?

(cd. na str. 8)

Rozmowa z Tomaszem Jędrzejczakiem, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 

odpowiedzialnym w resorcie za turystykę

24 września odbyła się X sesja Rady Miasta kadencji 2014-
18. Obrady prowadził przewodniczący RM Artur Kluz. Obecni 
byli wszyscy radni. Nie zgłoszono sprostowań lub uzupełnień 
do protokołu z poprzedniej sesji ani wniosków do porządku 
obrad.

Burmistrz Ireneusz Szarzec omówił wnioski z konsultacji 
społecznych z mieszkańcami miasta dotyczących udzielenia 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służą-
cych ochronie powietrza polegającej na wymianie źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych. Podczas konsultacji nie zgłoszono 
uwag, ale ich rozpisanie było konieczne z powodu zmiany 
w przepisach dotyczącej parametrów kotłów. Wszystkie te zabiegi 
związane są z VII edycją dopłat dla mieszkańców, którzy chcą 
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Ludzie wraz z dobytkiem zo-
stali rozrzuceni po całym re-
gionie.

Przywrócono ruch pojazdów 
przez most na Wiśle w rejonie 
Strumienia. Remont, który roz-
począł się w czerwcu jeszcze 
trwa, ale pozostały do wyko-
nania drobne roboty. 

W miniony weekend Cieszy-
nie odbył się I Międzynarodo-
wy Kongres Automobilowy.  
W programie był m.in. Zlot Po-
jazdów Zabytkowych Śladami 
Józefa Bożka po Śląsku Cie-
szyńskim. Na rynku wystawio-
no około 60 samochodów, mo-
tocykli i motorowerów.   (nik)

stała nagrodzona za utworzenie 
obserwatorium nietoperzy na 
strychu gimnazjum. Cieszy się 
ono dużym zainteresowaniem 
turystów.

60 lat ma tygodnik regionalny 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”. 10 
października w Teatrze im. A. 
Mickiewicza odbędzie się jubi-
leuszowa gala. Dochód z kon-
certu zasili konto Hospicjum 
im. św. Łukasza Ewangelisty  
w Cieszynie. Na scenie wystą-
pią VIP-y ze Śląska Cieszyń-
skiego. Bilety jeszcze są.

Znowu można korzystać  
z przejścia podziemnego na 
dworcu kolejowym w Czeskim 

W Wiśle odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Rywalizowały 4 drużyny żeń-
skie i 23 drużyny męskie. Po-
dwójny sukces odnieśli druhny 
i druhowie z OSP Mnich.

Gmina Brenna znalazła się 
w gronie laureatów konkursu 
„Gmina Ekoinnowacji”, zor-
ganizowanego przez Fundację 
Promocji Gmin Polskich. Zo-

Cieszynie. Przejście pod tora-
mi łączy ulice Jabłonkowską  
i Dworcową w centrum miasta.

Mieszkańcy Zamarsk cały czas 
upiększają park w centrum 
wioski. Ostatnio wybudowali 
alejkę, wzdłuż której zamon-
towane zostały dwa z czterech 
planowanych urządzeń rekrea-
cyjnych. I zasadzili kilkadzie-
siąt krzewów i kwiatów. 

Ponad 60 lat temu wody Wisły 
zalały Zarzecze. Mieszkańców 
już we wsi nie było. Zostali 
przesiedleni, bo w miejscu ich 
wioski postanowiono wybu-
dować sztuczny zalew, znany 
jako Jezioro Goczałkowickie. 

*    *    **    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Jako student socjologii, T. Jędrzejczak korzystał z podręczników 
profesora.                                                                       Fot. M. Niemiec                                                

w klubach i odnosi znaczące sukcesy. Miałem dzisiaj okazję 
poznać bardzo utalentowanego młodego tenisistę Jakuba Grze-
gorczyka. Życzyłem mu sukcesów i wyraziłem nadzieję, że 
Polacy też będą mogli się z tych sukcesów cieszyć, oglądając 
go w telewizji na prestiżowych zawodach i słuchając Mazurka 
Dąbrowskiego. Słyszałem, że występują w Ustroniu również 
znani i utytułowani biegacze przełajowi i górscy, kolarze szosowi, 
i górscy. Są narciarze, piłkarze ręczni, futboliści i wielokrotny 
mistrz Polski w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz, 
o którego korzeniach informuje zdjęcie tu, na rynku. To zresztą 
świadczy o silnych więzach mistrza z miastem rodzinnym. 
Jednak Ustroń znany jest głównie z tego, że jest uzdrowiskiem.
Właśnie i to jest ta druga dziedzina, która mnie, jako ministra 
interesuje. Mariaż tych dwóch rzeczy daje ogromne możliwości. 
Dodatkowo Ustroń jest miastem bardzo przyjaznym. Promując 
Polskę za granicą, mam takie trochę nowatorskie podejście. Nie 
mówię tylko, że cała Polska, Polska jako kraj, jest atrakcyjna. To 
jest oczywiste, ale staram się mówić, że Polska jest fajna właśnie 
dzięki takim miastom, miasteczkom. Dzięki uroczej, świetnie 
dającej sobie radę prowincji, dzięki miejscom położonym z dala 
od stolicy, a potrafiącym wychować znakomitych sportowców, 
ale też fachowców w innych dziedzinach. Właśnie Ustroń, region 
Śląsk Cieszyński, ludzie, którzy tutaj mieszkają sprawiają, że 
obywatele Europy i świata często zakochują się w Polsce. 
Żeby Ustroń był miastem atrakcyjnym samorządowcy muszą 
bardzo rozsądnie gospodarować, pozyskiwać środki unijne, 
państwo nam raczej nie pomaga. 

Wie pani, dziedzin, które wymagają dofinansowania jest w na-
szym kraju wiele. Państwo pomaga, na ile może. Budżet małego 
Ustronia jest relatywnie dość duży, ale widać też dobrą rękę do 
jego wydawania, bo każde, nawet największe pieniądze można 
przejeść, a tu się dobrze inwestuje. Widać też, że mieszkający 
tu ludzie, nie boją się wyzwań. Górale są bardzo szczerzy, mają 
zdrowy stosunek do życia i lubią ludzi. Zawsze powtarzam, że 
w turystyce bez tej sympatii, nigdy nie zrobi się biznesu. Cieszę 
się, że poznałem panią wiceburmistrz, państwa radnych, działaczy 
sportowych. To bardzo otwarci ludzie. Pierwszy raz widzieliśmy 
się godzinę temu, a rozmawiamy jak starzy znajomi. To wszystko 
składa się na sukces.
Bardzo pan minister uprzejmy, może jednak ma pan jakieś 
uwagi krytyczne?
Musiałbym jeszcze trochę powęszyć, to może bym coś znalazł. 
Mówiąc serio, podpowiedziałem kilka sposobów, jak jeszcze 
skuteczniej przyciągnąć klientów. Myślę, że warto by było 
przyciągnąć więcej turystów zagranicznych. To nie jest tak, że 
teraz możemy spocząć na laurach. Cały czas musimy pracować. 
Pan minister deklarował podniesienie 6 procent PKB, jakie 
Polska zarabia na turystyce, do liczby dwucyfrowej. W jaki 
sposób, promując regiony, a nie Warszawę, Kraków, Mazury, 
Tatry?
Chcę, żebyśmy odkrywali Polskę na nowo. Te atrakcje, które pani 
wymieniła to nasz kanon i powinniśmy być dumni z tych miejsc, 
ale one nie potrzebują aż takiej promocji, szczególnie w Polsce.  
A tzw. turystyka wewnętrzna cieszy się coraz większym powodze-
niem. Polska pięknieje i nasi rodacy to widzą, bardzo się z tego 
cieszymy, bo właśnie u nas wtedy zostawiają pieniądze. Rozwija 
się turystyka tematyczna, rekreacyjna, uzdrowiskowa – na tym 
powinien skorzystać Ustroń! – i w sumie to daje 50 procent wzro-
stu od 7, 8 lat. Miasteczka takie jak Ustroń świetnie się wpisują 
w ten trend. Ludzie z aglomeracji śląskiej chcą tu przyjechać na 
city break. To pojęcie oznacza krótki wyjazd, wycieczkę, najczęś-
ciej weekendową osób zapracowanych, nie mających czasu na 
dłuższy urlop. Ale nie możemy się zamykać na Ostrawę. Skoro 
przyjeżdżają do nas zapracowani ludzie z polskiego okręgu prze-
mysłowego, to dlaczego nie z czeskiego? W Ostrawie znajduje 
się lotnisko, więc nie ma przeszkód, żeby stamtąd przyjechali do 
nas ludzie z całych Czech i innych krajów europejskich. Bardzo 
blisko są też lotniska w Katowicach Pyrzowicach i w Krakowie 
Balicach. Z tych miast jest już teraz stosunkowo dobry dojazd, 
pootwierano autostrady. Podpowiadałem włodarzom, żeby być 
obecnym na tych trzech lotniskach. Często turyści przyjeżdża-
jący na city break chcą przez 2-3 dni zwiedzać duży ośrodek i 
jeden dzień spędzić na łonie natury, na przykład w tak pięknym 
miejscu jak to. Poleżeć pod chmurką, pospacerować, zjeść obiad  
w regionalnej knajpce, kupić sobie pamiątkowy kubek, magnes 
czy lokalne specjały. Myślę, że znajdziecie pomysł na wzboga-
cenie oferty, bo spotkałem tu bardzo mądrych ludzi, którzy mają 
pasję, są otwarci na nowe pomysły i na sugestie. Ja bardzo często 
patrzę na twarze ludzi, tu są ludzie uśmiechnięci. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

*    *    *

*    *    *
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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

21 IX 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych. Uwagi przekaza-
no odpowiednim służbom.
21 IX 2015 r.
Sprawcom zanieczyszczenia ul. 
Źródlanej nakazano jej posprzą-
tanie. Zalecenie wykonano.
22 IX 2015 r.
Zgłoszenie o biegającym na ul. 
Długiej psie bez opieki. Ustalono 
właściciela i ukarano go manda-
tem w wysokości 150 zł.
23 IX 2015 r.
Za parkowanie w niedozwolo-
nym miejscu w okolicy Szpita-
la Reumatologicznego ukarano 

mieszkankę Cieszyna mandatem 
w wysokości 100 zł.
23 IX 2015 r.
Zgłoszenie o biegającym bez opie-
ki psie na ul. Polańskiej. Po przy-
byciu strażników na miejsce pies 
przebywał już w kojcu, natomiast 
nie zastano jego właściciela. Wy-
słano mu wezwanie do stawienia 
się w komendzie SM.
24 IX 2015 r.
Zgłoszenie o wałęsającym się psie 
w okolicy sanatorium Narcyz na 
Zawodziu. Nie udało się ustalić 
właściciela i pies przekazany 
został do schroniska dla zwierząt 
w Cieszynie.
24 IX 2015 r.
Martwa sarna w okolicy Źródła 
Karola. Zwierzę prawdopodobnie 
zabiło się o ogrodzenie. Sarnę 
przekazano do utylizacji.
25 IX 2015 r.
Mandat wysłano kierowcy parkują-
cemu nieprawidłowo na wyjeździe 
z os. Cieszyńskiego przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Parkowanie to 
miało miejsce 15 września, po czym 
ustalano właściciela samochodu. 
26 IX 2015 r.
Za parkowanie na ul. Ogrodowej 
ukarano kierowcę mandatem 
w wysokości 100 zł.
27 IX 2015 r.
Właścicielowi psa pozostającego 
bez opieki na ul. Długiej wysta-
wiono mandat 100 zł.             (ws)

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Gertruda Górniak lat 75  ul. A. Brody
Józef Nowak  lat 88  ul. Wałowa
Stanisław Karasiński lat 64  ul. Dominikańska
Eugeniusz Cieślar lat 61  ul. P. Stellera
Józef Borowiecki lat 85  os. Cieszyńskie

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Justyna Bazyluk z Białegostoku i Daniel Żółty z Ustronia

Monika Matuszek z Ustronia i Marek Jaworski z Ustronia
Ewelina Cymerlik z Ustronia i Antoni Gburek z Ustronia

*    *    *

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13  
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA POLANA
Zebranie ogólne mieszkańców osiedla odbędzie się 6 paździer-

nika (wtorek)o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3. Dotyczyć 
będzie wniosków do budżetu miasta na rok 2016.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NIERODZIM
Zebranie ogólne mieszkańców osiedla odbędzie się 1 paź-

dziernika (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 
6. Dotyczyć będzie wniosków do budżetu miasta na rok 2016.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

POST MORTEN CZYLI ŻYCIE PO ŻYCIU 
Muzeum Marii Skalickiej wraz z Ustrońskim Klubem Eko-

logicznym zaprasza serdecznie na kolejną prelekcję w ramach 
spotkań przyrodniczo-ekologicznych, która odbędzie się 10 
października, sobota, o godz. 17.00. Tym razem proponujemy 
bogato ilustrowany wykład Aleksandra Dordy nt. „Post Morten, 
czyli „życie” roślin i zwierząt po śmierci.” Jak zwykle nie zabrak-
nie fachowej wiedzy i przyrodniczych ciekawostek z dziedziny 
fauny i fl ory.

HINDUSKIE  SPOTKANIE 
Z  PAWŁEM  KOWALCZYKIEM 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem 
i pisarzem Pawłem Kowalczykiem na temat „Czerwone drogi 
Auroville. Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek”, które 
odbędzie się w czwartek 8 października o godz. 17.

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 5 paździer-
nika o godz. 10.00 w Muzeum Ustrońskim. Jego tematem będzie 
przypomnienie zmarłego niedawno wicewojewody bielskiego 
Jana Wałacha i jego związków z Ustroniem. 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Burmistrz Miasta Ustroń serdecznie zaprasza emerytowanych 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ustrońskich 
placówek oświatowych na uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, które odbędzie się 15 października 2015 r. o godz. 
10.00 w sali widowiskowej  Miejskiego  Domu Kultury „Praża-
kówka” w Ustroniu. W części artystycznej wystąpią uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Serdeczne podziękowania 
za udział w uroczystości pogrzebowej 
naszej ukochanej: żony, mamy i babci

śp. GERTRUDY GÓRNIAK 
za słowa wsparcia i otuchy, za złożone wieńce i kwiaty 

składa 
rodzina

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
• BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
• AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
• AGENCJA POCZTOWA
• BROKER LEASINGOWY
• BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE
Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602

REKLAMA

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszone 

wykazy:
1) z dnia 24.09.2015 r. - dotyczący nieruchomości gminnej 

przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku na cele rolne,
2) z dnia 25.09.2015 r. - dotyczący nieruchomości prze-

znaczonych do dzierżawy w celu umieszczenia przyłącza 
gazu średniego ciśnienia.

REKLAMA
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WYBORY 2015

LISTA NR 4 KORWIN 
Nie ma kandydatów z naszego powiatu.

LISTA NR 5 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

2. Danuta Maria KOŻUSZNIK, radna 
sejmiku woj. Śląskiego, Cieszyn

6. Ernest Michał ZAWADA, nauczyciel 
akademicki sztuki plastycznej, Koniaków 
(nie należy do partii)

13. Mieczysław Jerzy SZCZUREK, 
kierownik domu pomocy społecznej, 
Cieszyn (nie należy do partii)

Ustroniacy głosować będą w 27 okręgu 
wyborczym – Bielsko-Biała, obejmują-
cym powiat bielski, cieszyński, żywiecki, 
pszczyński, oraz miasto na prawach powia-
tu Bielsko-Biała, w którym znajduje się też 
siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej. W 
okręgu nr 27 zarejestrowano 8 list, na któ-
rych znalazło się 138 kandydatów. Wśród 
nich jest 82 mężczyzn, 56 kobiet, średni 
wiek kandydatów – 43 lata, średni wiek 
kobiet – 42, średni wiek mężczyzn – 44. 

LISTA NR 1 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

9. Łucja Katarzyna MICHAŁEK, poli-
tolog, Jaworzynka 

15. Florian Jakub SIKORA, organista, 
Cieszyn (nie należy do partii)

LISTA NR 2 
PLATFORMA OBYWATELSKA

4. Aleksandra Barbara TRYBUŚ-CIE-
ŚLAR, nauczyciel, obecnie posłanka PO, 
Cieszyn

7. Jerzy NOGOWCZYK, ekonomista, 
Wisła

9. Marcin Rafał ŚLĘK, urzędnik samo-
rządowy, Zebrzydowice

10. Konrad Łukasz ŁABUDEK, praw-
nik, Cieszyn

13. Barbara Anna MATROS, biotech-
nolog, Brenna

17. Edward Alojzy STANIEK, inżynier 
rolnictwa, Kiczyce

LISTA NR 3 
PARTIA RAZEM

9. Maciej Adam KROMCZYK, student 
Skoczów (nie należy do partii)

13. Szymon Jerzy WOJTAS, student, 
Skoczów

16. Irena Krystyna GREŃ, doradca 
zawodowy, Skoczów (nie należy do partii)

LISTA NR 6 
ZJEDNOCZONA LEWICA 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI
3. Czesław Tadeusz GLUZA, obecnie 

poseł PO, Wisła (nie należy do partii)
13. Izabela Kazimiera TATAR, pra-

cownik administracyjny, Ustroń (należy 
do SLD)

18. Alfred BRUDNY, nauczyciel, Simo-
radz (należy do SLD)

LISTA NR 7
KUKIZ'15

2. Damian Andrzej MACHEJ, przed-
siębiorca, Kończyce Małe (nie należy do 
partii)

7. Krystian Andrzej CIEMAŁA, na-
uczyciel Cieszyn (nie należy do partii)

11. Katarzyna BIENIEK, sprzedawca, 
Ochaby Wielkie (nie należy do partii)

12. Seweryn BRUDNY, nauczyciel, 
Simoradz (nie należy do partii) 

16. Krzysztof Janusz WITOSZEK, kie-
rownik magazynu, Górki Wielkie (nie 
należy do partii)

LISTA NR 8
NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

2. Beata BRANC-GORGOSZ, dyrektor 
finansowo-administracyjny, Skoczów (nie 
należy do partii)

14. Artur GUZIK, przedsiębiorca, Cie-
szyn (nie należy do partii)

16. Łukasz Nikodem SKRZYPCZAK, 
przedsiębiorca Cieszyn (nie należy do partii)

 
KANDYDACI DO SENATU

1. Ryszard Antoni BARCIK, Komitet 
Wyborczy Wyborców Niezależnego Kan-
dydata Prof. Ryszarda Barcika, nauczyciel 
akademicki, Bielsko-Biała, nie należy do 
partii politycznej

2. Tadeusz Wiktor KOPEĆ, Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, parla-
mentarzysta, Cieszyn, nie należy do partii 
politycznej

3. Karol WĘGLARZY, Komitet Wybor-
czy Platforma Obywatelska RP, nauczyciel 
akademicki, Cieszyn, członek PO

             Opracowała: Monika Niemiec

Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Państwową Komisję 
Wyborczą pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do 
2 października. Ten numer gazety oddawaliśmy do druku 29 września, a więc 
istnieje możliwość, że jakiegoś nazwiska będzie brakowało. Poniżej drukujemy 
nazwiska kandydatów na posłów, mieszkających na terenie naszego powiatu, które 
znajdowały się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej we wtorek wieczorem. 

Na podstawie art. 199 § 2 usta-
wy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-
deks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.(1)) Państwowa 
Komisja Wyborcza ogłasza, że licz-
ba wyborców ujętych w rejestrach 
wyborców na terenie całego kraju 
według stanu na dzień 30 czerwca 
2015 r. wynosiła 30 486 693 osoby.

              W Polsce
Liczba kandydatów 
na posłów   7963
Mężczyzn   4590
Kobiet   3373
Średni wiek kandydatów  42
Średni wiek kobiet  42
Średni wiek mężczyzn  43

W wyborach parlamentarnych 
wystartuje jedna mieszkanka 
Ustronia – Izabela Tatar, rad-
na Ustronia kadencji 2006-2010  
i 2010-2014 wybrana z dzielnicy 
Polana, zajmuje 13. miejsce na 
liście nr 6 Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, na-
leży do SLD. Na tej samej liście 
z nr 3 staruje Czesław Gluza, 
obecnie poseł z ramienia PO, 
wieloletni pracownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Miasta 
Ustroń, radny powiatowy, starosta 
cieszyński, mieszkaniec Wisły. Na 
2. miejscu listy nr 8 Nowoczesna 
Ryszarda Petru znajdziemy Bea-
tę Branc-Gorgosz ze Skoczowa, 
związana zawodowo z hotelem 
„Wilga” i domem wczasowym 
„Jawor” w latach 2009-2014, 
współzałożycielka w roku 2014  
i pierwsza prezes Stowarzyszenia 
„Jaszowiec”. 

Kandydaci związani z Ustroniem: Beata Branc-Gorgosz i Czesław Gluza.                          
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Zdaniem 
Burmistrza

O uchodźcach mówi burmistrz Irene-
usz Szarzec.

*    *    *
W ostatnim czasie jednym z głównych 

tematów wiadomości i komentarzy w me-
diach są uchodźcy z Syrii i krajów objętych 
konfl iktami zbrojnymi. W naszym mieście, 
tak jak w całym kraju, trwają dyskusje, 
jaki wpływ na nasze życie może mieć  
przyjmowanie uchodźców. 

Ustroń ma już podobne doświadczenia, 
gdyż w trakcie konfl iktu na terenie byłej 
Jugosławii w Ustroniu przebywali muzuł-
manie z Bośni. Byli to uciekinierzy przed 
trwającymi na Półwyspie Bałkańskim 
czystkami etnicznymi. Wówczas przeby-
wali w Jaszowcu w domach wczasowych 
Chemik i Sasanka. Wszelkie działania 
związane z ich pobytem były wówczas 
prowadzone i nadzorowane przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych. Uchodźcy 
z Bośni tym się różnili, że po wygaśnię-
ciu konfl iktu wrócili do swych domów, 
tymczasem obecnie państwa europejskie 
traktowane są jako kraje docelowe. 

Na dzień dzisiejszy nie mamy wiado-
mości, czy nasze miasto jest rozpatrywane 
jako potencjalne miejsce pobytu uchodź-
ców. Wiadomo, że w kwestii ich przyjmo-
wania opinie są podzielone, w jaki sposób 
do nich podchodzić, co zagwarantować. 
Na pewno najgorsze w tej sytuacji jest 
rozpatrywanie tragedii humanitarnej przez 
pryzmat toczącej się kampanii wybor-
czej do parlamentu. Samorządom trudno 
wypowiadać się na ten temat, zwłaszcza 
samorządom niedużym, gdzie możliwości 
przyjmowania nowych mieszkańców są 
ograniczone. 

Zupełnie inną kwestią jest weryfi ka-
cja tych ludzi. Na pewno wiele osób 
z obawą patrzy się na różnice kulturowe, 
możliwość asymilacji. Śląsk Cieszyński 
słynął zawsze z tolerancji, humanitarnego 
podejścia, z drugiej strony jest to mała spo-
łeczność, uformowana, posiadająca pewne 
przyzwyczajenia, tradycje, obyczaje. Dla 
takiej społeczności przyjęcie większej 
liczby gości nie byłoby sprawą prostą.

Największe są jednak przeszkody na-
tury materialnej, bytowej. Nam samym 
bardzo trudno przychodzi rozwiązywanie 
wielu problemów, borykamy się z brakiem 
mieszkań, bezrobociem. Na razie nie 
wiadomo, w jaki sposób sprawy związane 
z uchodźcami rozwiąże rząd polski, ale 
chyba nie może to być proste przekazywa-
nie samorządom określonej liczby ludzi, 
gdyż nie zawsze będzie to adekwatne do 
możliwości.

Uchodźcy budzą emocje, czasami lęk, 
ale wiemy, że pomoc w takich sytuacjach 
jest niezbędna i nasze państwo będzie 
musiało podjąć odpowiednie kroki. Mam 
nadzieję, że będą to działania przemyślane, 
niestwarzające większych kłopotów spo-
łecznościom lokalnym.      Notował: (ws)

W poniedziałek 28 września doszło do kolizji na ul. 3 Maja. Ucierpiały dwa samochody – vw 
golf i mazda oraz płot Komisariatu Policji w Ustroniu.                                             Fot. W. Herda

Jak wspominają czytelnicy, trzeci raz w ciągu trzech lat zniszczony został przystanek 
Goleszów Kamieniec. Dwaj poprzedni sprawcy jechali od Ustronia, wypadali z zakrętu 
i uderzali w wiatę. Tym razem kierowca jechał od strony Goleszowa, a gdy nie zapanował nad 
pojazdem na śliskiej jezdni, obróciło go i w ten sposób zdemolował przystanek. W piątek 
ok. godz. 11 mżyło, gdyby więc ktoś czekał na autobus, prawdopodobnie schronił by się 
pod dachem. Na szczęście potencjalnych pasażerów (i ofi ar) nie było.  (mn)     Fot. W. Herda

Uczestnicy Sprzątania Świata, które 
odbyło się w ubiegłą sobotę w Polanie 
mogli obserwować zachowanie, które już 
rzadko się zdarza w cywilizowanym świe-
cie. Mężczyzna mył w potoku Jaszowiec 
puszki po farbie. Tych nie wolno nawet 
wrzucać do surowców wtórnych, tylko 
trzeba oddać w punkcie przyjmowania 
odpadów na ul. Krzywej. 

FARBA W POTOKU
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WSPOMNIENIE O STEFANII STRACH
11 października upłynie pierwsza rocz-

nica śmierci długoletniej wychowawczyni, 
nauczycielki i dyrektorki Przedszkola nr. 2  
w Ustroniu.

Stefania Strach z d. Hagiera urodzi-
ła się 6 grudnia 1930 r. w Targanicach. 
Dzieciństwo spędziła w Górach Wielkich. 
Tam też w latach 1937-1944 chodziła do 
szkoły podstawowej. Zawsze chętnie zaj-
mowała się młodszymi dziećmi, dlatego 
złożyła podanie i zdała egzamin wstępny 
do Liceum Wychowawczyń Przedszkoli  
w Bielsku. Naukę w liceum ukończyła  
w r. 1948 i zgodnie z nakazem pracy, pod-
jęła pracę w Przedszkolu nr. 2 w Ustroniu  
jako wychowawczyni przedszkola.

Warunki pracy w tej placówce były 
bardzo trudne. Nie było wody bieżącej. 
W parterowym domu przy ulicy Stra-
żackiej, oprócz przedszkola, po drugiej 
stronie korytarza były  były 2 pokoje zaj-
mowane przez dwie rodziny nie związane  
z przedszkolem. Wszyscy korzystali z jed-
nej wspólnej ubikacji na końcu korytarza. 
Mimo spartańskich warunków, Stefcia  
z ogromnym zapałem przystąpiła do pracy, 
która była jej pasją. Oddała dzieciom całe 
serce i wielki talent pedagogiczny. Zaba-
wek i pomocy dydaktycznych było wtedy 
niewiele, dlatego większość pomocy wy-
konywała sama. Nie narzekała jednak, była 
zawsze pogodna i to udzielało się dzieciom. 
Była ich ulubioną panią.

W roku 1954 została dyrektorką ,,dwój-
ki” i od razu podjęła starania, aby stary 
dom wybudowany w 1870 r., mógł spełniać 
wymogi placówki przedszkolnej XX w. 
Czasy były trudne, na wszystko brakowało 
pieniędzy. Przedszkola wówczas nie były 
dla władz priorytetem, dlatego środki na 
remonty i wyposażenie trzeba było zdo-
bywać.

Stefka robiła to z wielką determinacją. 
Zadbała o przeniesienie lokatorów z bu-
dynku przedszkola i utworzenie drugiego 
oddziału. Przeprowadziła remont dziura-
wego dachu doprowadziła wodę bieżącą, 
wydzieliła pomieszczenia na łazienkę, 
ogrodziła teren zabaw dla dzieci i wy-

posażyła go w potrzebne urządzenia. Na 
to wszystko trzeba było zdobyć środki, 
pozyskać wykonawców. Wtedy większość 
prac wykonywali rodzice w czynie społecz-
nym, jednak dyrektorka musiała  pozyskać 
pieniądze na materiały i przekonać do 
pracy rodziców. Nie wszystko się udawało 
od razu, dlatego zdarzało się, że płakała  
z bezsilności.

W roku 1956 wyszła za mąż za ustroniaka 
Jana Stracha. Wspólnie wybudowali dom 

na Zawodziu. W r. 1958 urodził się ich syn 
Zbyszek. Stefka była niezwykle pracowita. 
Potrafiła łączyć swoje obowiązki rodzinne 
z pracą zawodową, chociaż odbywało się to 
jak zwykle w takich przypadkach kosztem 
zdrowia i wielu wyrzeczeń.

W r. 1968 zmarł przedwcześnie jej mąż. 
Odtąd wychowywała sama syna łącząc 
obowiązki jedynego rodzica z obowiąz-
kami zawodowymi. Uzupełniała też swoje 
wykształcenie w Wieczorowym Studium 
Wychowania przedszkolnego w Bielsku- 
Białej, które ukończyła w r. 1975. W r. 
1980 zdała egzamin Kwalfikacyjny rów-

noważny wyższym studiom zawodowym 
w Katowicach. W r. 1975 została odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi za pracę 
zawodową.

W międzyczasie Syn założył rodzi-
nę. Urodziło się kolejno troje wnucząt. 
Agnieszka, Patryk i Kasia. Stefka jak to 
większość babć, była bardzo szczęśliwa.  
W 1983 r. zrezygnowała ze stanowiska dy-
rektorki przedszkola i przeszła na emerytu-
rę. Odtąd miała więcej czasu dla wnucząt. 
Pracowała jeszcze 6 lat jako nauczycielka 
na pół etatu w ,,swoim” przedszkolu. Przez 
40 lat pracy pedagogicznej wychowała ok. 
1200 ustronianek i ustroniaków, którzy 
urodzili się w latach 1943-1985, którzy 
chodzili do przedszkola ,,na rozdrożu”. 
Po odejściu z przedszkola pani Stefa-
nia pomagała synowi w pracy w sklepie,  
a od roku 1996 razem z synową prowadziła 
kiosk ,,Ruchu” na ustrońskim targowisku. 
W tej pracy również radziła sobie bardzo 
dobrze. Znała wszystkich swoich stałych 
klientów, dlatego kiedy tylko któryś z nich 
stawał w drzwiach, ona sięgała po ,,jego” 
gazety. Mimo dolegliwości związanych  
z wiekiem chciała pracować, bo jak mó-
wiła, czuła się potrzebna. Na skutek os-
teoporozy, przechodziła kolejne złama-
nia i musiała się leczyć w szpitalu oraz 
przebywać w zakładach rehabilitacyjno-
-opiekuńczych. Zmarła po przebytej ope-
racji tętniaka, na skutek niewydolności 
krążenia. Została pochowana na cmentarzu 
katolickim w Ustroniu. W niedzielę 11 
grudnia br. o godzinie 9.00 w Kościele p.w 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 
Ustroniu-Zawodziu zostanie odprawiona 
Msza Św. w rocznicę śmierci śp. Stefanii 
Strach. Będziemy mogli we wspólnej mod-
litwie podziękować Bogu za Jej uczciwe  
i pracowite życie oraz prosić, aby teraz  
w nagrodę, mogła doznawać radości  
z oglądania Boga Miłosiernego.

 
Wspomnienie najbliższej Rodziny 
Zbigniewa i Haliny Strach oraz 

koleżanek: Anny Raszka, Zofii Kozieł, 
Ireny Kuczera, oraz własne zapisała 

Gertruda Górniok.

Urząd Miasta Ustroń realizuje „Program Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015” dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W związku z rezygnacją osób 
z udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji informuję, iż 
od dnia 5 października 2015 r. prowadzony będzie uzupełniający 
nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji wymiany nieekolo-
gicznych źródeł ciepła, z terminem realizacji do 16 listopada 2015 
r.. Kwota dofinansowania wynosi 58% łącznej wysokości ponie-
sionych kosztów, jednak nie więcej niż 6032,00 zł w przypadku 
wymiany nieekologicznego ogrzewania na nowe źródło ciepła.

W ramach naboru uzupełniającego zostanie przyjętych 7 wnio-
sków dotyczących wymiany:

3 kotłów gazowych na gazowe, 
1 kocioł węglowy na kocioł węglowy zasilany ekogroszkiem 

(4 lub 5 klasa kotła wg. kryteriów zawartych w normie PN-EN 
303-5:2012)

3 kotłów węglowych na kocioł gazowy.
Szczegółowe warunki Programu, oraz wykaz wymaganych 

dokumentów zawarty jest w Regulaminie Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji. Nabór wniosków zostanie zakończony po 
wyczerpaniu puli wolnych miejsc.

Regulamin, wzór Wniosku znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta, oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Ustroń (pokój nr 25).

Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną w tym celu 
Komisję zgodnie z kolejnością wpływu z uwzględnieniem daty 
(godziny w przypadku dużej ilości wniosków).

Po zakwalifikowaniu wniosku do Programu Inwestor zostanie 
powiadomiony o konieczności podpisania umowy. Dodatkowych 
informacji udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. 33 857-
93-13 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 - 15.30.

OGRANICZANIA NISKIEJ 
EMISJI
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LISTY  DO  REDAKCJI

REKLAMA

Flagi ZNP na budynkach placówek oświatowych

Co symbolizują? Co oznaczają? 
…...i czy mogą kogoś drażnić? 
Wrzesień tego roku to nie tylko początek nowego roku szkolnego, 

ale także wznowienie akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa 
Polskiego przeciwko polityce oświatowej prowadzonej przez nasze 
państwo. 

ZNP wszedł w spór z Rządem RP dnia 17 marca 2015 r. Od tego 
czasu na placówkach oświatowych w całej Polsce wywieszone są 
flagi związkowe oraz zamieszczane zostały plakaty informujące  
o akcji związku. 

Flaga symbolizuje solidarność zawodową i związkową. 
ZNP jak i pozostałe oświatowe związki zawodowe od wielu miesię-

cy domagało się prowadzenia dialogu społecznego na temat ważnych 
problemów oświatowych i prowadzonej polityki oświatowej państwa. 
Jednak takiej woli nie było ani ze strony MEN, ani Rządu RP. Po-
dejmowane akcje i odbyte spotkania z Min. J. Kluzik-Rostkowską 
kończyły się fiaskiem głównie z powodu bagatelizowania naszych 
postulatów i symulowania dialogu. Nauczyciele są cierpliwi, jednak 
ileż można znosić lekceważenie środowiska oświatowego, dyskredy-
towanie zawodu nauczyciela, udowadniania wszem i wobec, że na-
uczyciele to „lenie i nieroby”, przyzwalanie na niezgodne z prawem 
przekazywanie przez samorządy szkół i placówek innym podmiotom, 
likwidację stołówek i bibliotek, że Ustawa Karta Nauczyciela jest 
jak „grzyb na ścianie”, że przeznaczone na oświatę pieniądze będą 
zmarnowane.  W tych działaniach skutecznie wspierają Panią mi-
nister niektórzy dziennikarze, przekłamując i wybiórczo opisując 
rzeczywistość.

Od września tego roku ZNP prowadzi Kampanię „Razem dla 
edukacji” skierowaną do rodziców uczniów. Plakat informujący o tej 
akcji jest dostępny w każdej placówce. Jeśli jednak ktoś kto nie ma 
dzieci w naszych placówkach i nie ma okazji  zapoznać się z treścią 
Kampanii, a  chciałby, to poniżej zamieszczam nasze postulaty, na 
które rząd wciąż pozostaje głuchy:

Publiczna edukacja jest wspólnym dobrem. 
1. Bezpłatną edukację, czyli publiczne szkoły i przedszkola prowa-
dzone przez samorządy. 
2. Szkołę równych szans, wolną od przemocy, stereotypów i uprze-
dzeń. 
3. Mniej liczne klasy i zindywidualizowane podejście do ucznia. 
4. Świetlicę i bibliotekę w każdej szkole. 
5. Zatrudnienie w szkole psychologa, pedagoga i logopedy. 
6. Zorganizowanie w szkołach opieki dentystycznej, lekarskiej  
i pielęgniarskiej. 
7. Zdrowe posiłki przygotowywane przez pracowników szkolnych 
lub przedszkolnych stołówek 
8. Przekształcanie małych szkół (zamiast likwidacji) w samorządowe 
centra edukacji i kultury, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności. 
9. Stabilne warunki zatrudnienia kadry nauczycielskiej, gwaran-
tujące ten sam poziom pracy szkoły, niezależny od typu placówki  
i zamożności samorządu. 
10. Zmianę sposobu kształcenia i wyboru dyrektorów szkół oraz 
obowiązkowe doskonalenie dyrektorów i nauczycieli także z etyki 
zawodowej. 

 Klika dni temu usłyszałam od jednego z ustrońskich radnych, że 
skoro w naszym mieście o oświatę się dba i  jest ona na wysokim 
poziomie, to flagi wiszące na budynkach placówek go drażnią, bo 
jego zdaniem oznaczają protest względem naszego miasta. 

Otóż chcę z całą stanowczością podkreślić, że nie jest to protest wo-
bec władz naszego miasta, ale protest przeciwko polityce oświatowej 
prowadzonej przez nasze państwo. A ponieważ reprezentujemy jeden 
związek zawodowy, Związek Nauczycielstwa Polskiego ze 110-let-
nią tradycją (w Ustroniu 145-letnią) realizujemy zatem uchwały 
Zarządu Głównego ZNP dotyczące sporu z Rządem RP. Uważam, 
że działania ZNP są naszym wspólnym interesem dla dobra oświaty. 
Jako Prezes oddziału ZNP w Ustroniu zawsze podkreślam mądrą  
i odpowiedzialną politykę oświatową  prowadzoną w naszym mieście.  

Doceniamy to, jesteśmy z tego dumni i mamy nadzieję, że to się 
nie zmieni.

Z okazji zbliżającego się  Dnia Edukacji Narodowej pracowni-

kom oświaty, rodzicom i uczniom życzę takich myśli i marzeń, które 
dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które 
podszeptuje serce,  cierpliwości i wytrwałości, aby praca z uczniami 
zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

Ewa Lankocz
Prezes Oddziału ZNP

 
  KATYŃ
Jestem córką porucznika Józefa Wojtala. Tato mój wiosną 1939 

roku został powołany z rezerwy do czynnej służby wojskowej i przy-
dzielony do 8. baonu saperów. Batalion miał umacniać fortyfikacje 
na wschodniej granicy, tam 17 września zastała go wojna. W dniu 
napadu ZSRR na Polskę dostał się do niewoli i został osadzony  
w obozie w Starobielsku. Napisał do nas 3 kartki pocztowe, ostatnią 
w lutym 1940 r. W niej znalazła się podkreślona uwaga napisana po 
polsku i niemiecku „Ktokolwiek będzie ją czytał proszę o wiadomość 
czy moja rodzina żyje”. Znaczyło to, że od nas nie dostarczono mu 
żadnych listów. Jeńców z tego obozu rozstrzelano w Charkowie. Moja 
mamusia, mając 29 lat i trójkę dzieci w wieku 6, 4 i 1 rok, została 
sama. Gdyby nie opieka dziadków, trudno byłoby jej przeżyć. Tatusia 
mało pamiętam, jakieś drobne wydarzenia – ubieranie choinki, spacer 
do lasu, ale prze całe życie za nim tęskniłam. Przez wiele lat czeka-
liśmy na jego powrót, wierząc, że żyje. Dopiero po rozpadzie ZSRR 
dowiedzieliśmy się o jego tragicznej śmierci. Nie myślałam, że będę 
kiedyś na jego grobie, a jednak w Charkowie powstał polski cmentarz 
i odwiedzałam go już 6 razy. Dla upamiętnienia pamięci ojca w na-
szym kościele w Polanie ufundowaliśmy tablicę. Cieszę się bardzo, że 
pamięć o pomordowanych będzie uwieczniona w powstałym muzeum 
katyńskim w Warszawie i czas nie zatrze ich bohaterskiej śmierci. 
Miałam to szczęście, że 17 września, w rocznicę napaści sowieckiej 
na Polskę, uczestniczyłam w otwarciu tej instytucji i chciałam się 
podzielić z czytelnikami swoimi wrażeniami.

Daremne czekanie. Nie wrócili. Zostały sieroty, wdowy, rodzice, 
siostry i bracia. Przez lata zakazano o nich mówić. Dopiero teraz 
doczekali się upamiętnienia. Dla rodzin katyńskich to spełnienie ich 
marzeń. Muzeum Katyńskie poświęcone 22 tysiącom pomordowanych 
w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni powstało we współpracy 
resortu obrony narodowej z Muzeum Wojska Polskiego, Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Federacji Rodzin Katyńskich  
w Polsce i na świecie. Mieści się na terenach Cytadeli Warszawskiej 
Oddziału Muzeum Wojska Polskiego. 

W tym dniu na placu apelowym zebrali się potomkowie zamordowa-
nych. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św za pomordowanych, której 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Po Mszy zaprezentowano 
przejmujące, pełne ekspresji widowisko poetycko muzyczne „Vinctis 
non Victis” (Pokonanym Niezwyciężonym), patriotyczne pieśni 
wykonał Chór Wojska Polskiego przy akompaniamencie orkiestry. 

Na uroczystość przybyły władze państwowe – prezydent RP An-
drzej Duda, premier Ewa Kopacz, szef MON Tomasz Siemoniak 
oraz sekretarz Rady OPWiM Andrzej Kunert i dyrektor Muzeum WP 
Zbigniew Wawer.

Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie okolicz-
nościowe i poczęstunek. Na zwiedzanie muzeum pozostało mało czasu, 
czuło się pewien niedosyt ale od października będzie ono dostępne 
dla wszystkich i spokojnie będziemy mogli oglądać zgromadzonych 
ponad 42 tysiące artefaktów, archiwaliów, 5 tysięcy fotografii oraz 
2.383 woluminów księgozbioru. 

Rodziny katyńskie są usatysfakcjonowane, że po latach milczenia 
pamięć o bohaterach zabitych za walkę o wolną Polskę, została 
upamiętniona.                                                        Helena Paprzycka

*    *    *

Koło D F K Ustroń prowadzi naukę 
języka niemieckiego 

dla początkujących i zaawansowanych 
- 4 lekcje w m-cu po 1,5 godz. w każdej grupie 
- na bardzo dogodnych warunkach 
- poniedziałek godz. 16.30, D F K w Ustroniu

ul. 3-Maja 4.(biurowiec PSS) 
Zgłoszenia pod nr. tel. 693 40 70 15
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ekologicznie ogrzewać domy. Mówiła 
o tym naczelnik Wydziału Środowiska 
Urzędu Miasta Monika Maksymczak. 
Skorzystają z niej głównie ustroniacy, 
którzy zgłosili się do wcześniejszej edycji, 
ale nie zostali zakwalifikowani do progra-
mu, bo zainteresowanie było tak duże, że 
brakło pieniędzy. Będą mogli skorzystać 
także nowi wnioskodawcy. 

Kolejny punkt obrad poświęcony był 
założeniom i możliwościom realizacji 
inwestycji polegającej na budowie obiektu 
rekreacyjnego z basenem. Przed sesją rad-
ni otrzymali dokument, w którym czytamy 
m.in., że obiekt powinien powstać na te-
renie należącym do miasta, ale dopuszcza 
się dokupienie nieruchomości. Powinien 
składać się z basenu krytego (2000-2500 
m2), basenów otwartych (ok. 3000 m2), 
parkingu (3000-4000 m2), zieleni, placu 
zabaw i urządzeń rekreacyjnych (ok. 4000 
m2). Basen kryty miałby kosztować od 4 
do 15 mln zł w zależności od wyposażenia, 
baseny otwarte do 15 mln zł, parking po-
nad 600 tys. zł, a strefa zabaw – 2,2 mln zł. 

Obiekt można wybudować między ul. 
Stawową a Cieszyńską na nieruchomości 
o pow. 2,4418 ha, ale wtedy trzeba by 
kupić działkę o pow. 0,8555 ha. Minu-
sem jest też fakt, że to teren zalewowy 
o kształcie litery „L” – niedogodny do 
zabudowy. Konieczna byłaby też zmiana 
infrastruktury sportowej sąsiedniej Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Druga propozycja mówi o nierucho-
mości przy ul. Kościelnej, gdzie kiedyś 
działał tartak, o pow. trochę ponad 1,5 ha. 
Teren należy do miasta, ale został prze-
kazany przez wojewodę na budownictwo 
mieszkaniowe. Darowizna może zostać 

cofnięta, gdy przeznaczony zostanie na ba-
sen. Poza tym na nieruchomości znajduje 
się budynek charytatywnej Fundacji św. 
Antoniego oraz inne budynki dzierżawione 
od miasta. Teren zalewowy.

Trzecia propozycja przenosi basen do 
Jaszowca na działkę o pow.2,6446 ha 
położoną przy ul. Wczasowej. Nierucho-
mość jest niezabudowana, ale na środku 
znajduje się posesja z domem i ogrodem, 
należąca do osoby fizycznej. Nie obowią-
zuje tam plan zagospodarowania, teren 
jest osuwowy.

Również w Jaszowcu, ale przy ul. Tu-
rystycznej położona jest czwarta brana 
pod uwagę nieruchomość o pow. ponad 
1,5 ha. Obecnie znajduje się na niej pole 
namiotowe. Nieruchomość jest przed-
miotem dzierżawy, brakuje miejscowego 
planu zagospodarowania miasta. Teren 
jest zalewowy, co podwyższyłoby koszty 
inwestycji, a dodatkowo trzeba by posze-
rzyć drogę dojazdową. 

Szczegółowe omówienie zostało przy-
gotowane przez urzędników Wydzia-
łu Inwestycji i Gospodarki Gruntami. 
Dodatkowo sekretarz miasta wykonał 
zestawienie wybranych inwestycji baseno-
wych w kraju. Koszty budowy są bardzo 
zróżnicowane, w zależności od wielkości 
i rodzaju obiektu. Natomiast koszty utrzy-
mania basenów liczone są w milionach 
złotych, gdyż niemal wszystkie przynoszą 
straty. Z pływalni korzysta mniej osób niż 
zakładano. 

Podczas sesji przewodniczący Komisji 
Budżetu i Przestrzegania Prawa RM Grze-
gorz Krupa powiedział, że analizowane są 
jeszcze inne możliwości i kolejne lokaliza-
cje, np. w Ustroniu Polanie między torami 

(cd. ze str. 1)

kolejowymi a drogą do Wisły. Propozycję 
wybudowania basenu w tej dzielnicy 
poparł przewodniczący Zarządu Osiedla 
Polana Roman Zorychta, mówiąc, że jest 
to wielka szansa dla tej części Ustronia.

Radny Stanisław Malina wyraził obawy, 
czy budowa basenu nie zachwieje budże-
tem miasta, nie spowoduje zahamowania 
inwestycji i nie zagrozi środkom zabez-
pieczonym na 40 projektów refinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej. A. 
Kluz odpowiadał, że Rada Miasta musi 
odpowiedzieć na jasno sformułowane 
oczekiwania mieszkańców i na pewno nie 
będzie narażać miasta na krach finansowy. 
Radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk powie-
działa też, że rozmawiano z właścicielem 
obiektu budowanego w miejscu dawnego 
basenu i rozpatrywano możliwości pomo-
cy miasta w ukończeniu inwestycji. Są 
one mocno ograniczone, bo samorząd nie 
może inwestować we własność prywatną. 
Ostatecznie stwierdzono, że należy dalej 
szukać odpowiedniej lokalizacji dla base-
nu i zastanawiać się nad sfinansowaniem 
jego budowy. 

Radni podjęli uchwały:
– w sprawie zmian w budżecie, a co za 

tym idzie zmieniającą wieloletnią progno-
zę finansową miasta, 

– powołującą nowych inkasentów po-
datkowych, 

– udzielającą dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych, 

– powołującą nowego członka Komisji 
Uzdrowiskowej, którym został przewod-
niczący Zarządu Osiedla Zawodzie Paweł 
Mitręga,

– zaliczającą ulice powiatowe – Sa-
natoryjną i Szpitalną do kategorii dróg 
gminnych, 

– przyznania Lauru Srebrnej Cieszy-
nianki Franciszkowi Korczowi,

– przyjmującą regulamin głosowania w 
wyborach ławników do sądów.   

Monika Niemiec

x                                                        Fot. W. Suchta      

GDZIE  BĘDZIE  BASEN?

Na sesji dyskutowano o tym, czy Ustroń stać na basen. Na zdjęciu zjeżdżalnie na basenie 
w Czeskim Cieszynie, do którego obecnie chętnie jeżdżą  mieszkańcy.          Fot. M. Niemiec    

WYSTAWA 
RĘKODZIEŁA
I  WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
Wystawy Rękodzielników Beskidzkich 
organizowanej we wszystkich miejsco-
wościach Beskidzkiej 5. Wystawa ma 
na celu zachowanie lokalnych tradycji i 
promocji twórczości ludowej i rękodzieła. 

W Ustroniu wystawa odbędzie się od 
10 do 17 października w Muzeum Ustroń-
skim, czynna w godzinach pracy muzeum.  
W dniach 10 - 11 października w godz. 
10 - 12.00 połączona będzie z warsztatami 
rękodzielników. Osoby zainteresowane 
warsztatami z koronkarstwa, malarstwa, 
wyrobów z kości i jubilerstwa prosimy 
o zapisy w Muzeum Ustrońskim, tel. 
33/8542996 lub mailowo: muzeumustron-
skie@op.pl. Wstęp na wystawę i udział w 
warsztatach jest bezpłatny.
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W niedzielę 27 września w samo połu-
dnie rozpoczął się festyn z okazji Świa-
towego Dnia Serca zorganizowany przez 
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. To 
kolejna odsłona imprezy, która cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców miasta i wczasowiczów 
głównie z tego powodu, że można bez-
płatnie sprawdzić stan swojego zdrowia. 
Na ustrońskim rynku specjaliści wykony-
wali podstawowe badania kardiologiczne, 
mierzyli ciśnienie krwi, oznaczali poziom 
glukozy, obliczali wskaźnik ryzyka chorób 
układu krążenia, a także udzielali infor-
macji, jak samemu rozpoznać problemy 
z układem sercowo-naczyniowym i im 
przeciwdziałać. 

PAKS działa w Polsce od 15 lat i wcho-
dzi w skład Grupy American Heart of Po-
land razem z uzdrowiskiem „Ustroń” SA.

Po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 
2 zorganizowali marsz „Zapalmy znicz 
pamięci”, do którego zaprosili kolegów  
z Gimnazjum nr 1. W deszczową i chłod-
ną sobotę młodzież spotkała się o godz. 
11 przy pomniku poległych partyzantów 
przy ul. ,Partyzantów, a towarzyszyli im: 
dyrektor G-2 Iwona Iskrzycka-Marianek, 
dyrektor G-1 Leszek Szczypka oraz na-
uczycielka historii w G-2, inicjatorka 
uczczenia września jako miesiąca pamięci 
narodowej Helena Cebo. Młodzież założy-
ła biało-czerwone opaski i przeszła przez 
miasto niosąc flagi narodowe. Złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze również przy po-
mniku poległych 9 listopada 1944 roku 
ustroniaków, przy pomniku Pamięci Na-
rodowej przy Rynku, na mogile żołnierzy 
na cmentarzu katolickim i przy pomniku 
lotnika Janka Cholewy.                      (mn)

WPROST
NA  9.  MIEJSCU

DZIEŃ  SERCA

ZAPALILI  ZNICZE

Marsz pamięci rozpoczął się na ul. Partyzantów.                                              Fot. M. Niemiec

Tygodnik „Wprost” przygotował po raz 
kolejny listę 100 najbogatszych Polek. Na 
miejscu 9. znalazła się Teresa Mokrysz 
z 570 mln zł majątku. Mieszkanka naszego 
miasta jest współwłaścicielką Mokate, 
holdingu grupującego dziewięć firm pro-
dukujących kawę, herbatę i półprodukty 
spożywcze. Jak pisze „Wprost”: „To ona 
dała Polakom śmietankę do kawy i cappuc-
cino w proszku. Swoje produkty eksportu-
je do 65 krajów na czterech kontynentach. 
Eksport odpowiada już za ponad połowę 
wszystkich przychodów grupy. Rocznie 
wynoszą one ok. 700 mln zł. (...) Biznes-
woman zasiada w radzie nadzorczej mBan-
ku. Jest fundatorką stypendiów dla zdolnej 
młodzieży z biednych rodzin. Wspiera 
służbę zdrowia, domy spokojnej starości  
i sierocińce. (...) Zimą uprawia narciarstwo 
zjazdowe, a latem nordic walking”.Teresa Mokrysz z piłkarzami-pracownikami na pikniku firmowym.                           Fot. W. Suchta    

Były też występy artystyczne.                                                                                Fot. W. Suchta      
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DZIĘKOWALI  ZA  SPRAWNOŚĆ
Utytułowanych, zajmujących wysokie 

stanowiska, piastujących poważne funkcje 
gości oraz gospodarzy – pracowników 
obecnych i emerytowanych, powitał pre-
zes Zarządu dr Lech Wędrychowicz na 
uroczystości z okazji 40-lecia ustrońskiego 

reumatologa. L. Wędrychowicz kieruje 
placówką od roku 2013 i do 2014 roku 
ciągle jeszcze był to Śląski Szpital Reuma-
tologiczno-Rehabilitacyjny. Jego ostatnie 
lata były bardzo burzliwe, bo miał na 
zawsze utracić swoją autonomię i stać się 
częścią piekarskiej urazówki. Pracownicy 
jednym głosem powiedzieli: „Nie” i wy-
walczyli samodzielność. Odszedł dyrektor 
dr Ryszard Wąsik orędownik połączenia, 
prezesem spółki został L. Wędrychowicz, 
żeby pod kierownictwem broniącej auto-
nomii dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. 
Danuty Kapołki, przekształcić szpital 
w Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 
i Zapobiegania Niepełnosprawności im. 
gen. Jerzego Ziętka. Zmieniają się nazwy, 
dyrektorzy, niezmienny pozostaje patron, 
który osobiście otwierał szpital 3 czerwca 
1975 roku, oraz najwyższej jakości kom-
pleksowe leczenie pacjenta. 

W uroczystości wzięły udział posłanki: 
Małgorzata Pępek, Aleksandra Trybuś-
-Cieślar Mirosława Nikiel, posłowie: 
Czesław Gluza, Artur Kulczyński, Stani-
sław Szwed, Jerzy Ziętek, dyrektor biura 
senatora Tadeusza Kopcia Edyta Subocz, 
radny wojewódzki, dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego w Cieszynie Jan Kawulok, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Barbara Daniel, dyrektor Śląskiego Od-
działu Narodowego Funduszu Zdrowia 
Ewa Moguc, wicedyrektor ŚO NFZ ds. 
ekonomiczno-finansowych Dorota Suchy, 
wicestarosta cieszyński Maria Cieślar, 
starosta bielski Andrzej Płonka, wice-
prezydent Bielska-Białej Waldemar Bie-
drusiński, burmistrz Ustronia Ireneusz 
Szarzec, przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Artur Kluz, naczelnik Wydziału 
Zdrowia Starostwa Bielskiego Lucyna 
Majewska, przewodnicząca Komisji Zdro-
wia i Polityki Społecznej Rady Powiatu 
Bielskiego Helena Dyrdy-Przybyła, kon-

sultant krajowy w dziedzinie reumatologii 
prof. Witold Tłustochowicz, konsultant 
wojewódzki prof. Eugeniusz Kucharz, 
prorektor ds. klinicznych Śląskiej Akade-
mii Medycznej dr hab. Damian Czyżew-
ski, prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
Kludiusz Komor, dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Teresa 
Wałga oraz dyrektorzy śląskich szpitali 
i placówek medycznych, a wśród nich 
dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji  
w Ustroniu Zbigniew Eyssmontt. Powitano 
ciepło poprzedniego dyrektora szpitala 
dr. Ryszarda Wąsika, a także Korneliusza 
Świątka, który był jednym z budowniczych 
szpitala. Panom wręczono kwiaty. Prezes 
Wędrychowicz przywitał się też z pacjen-
tami, którzy dzięki przekazowi telewizyj-
nemu oglądali spotkanie na monitorach. 

Na pewno z uwagą wysłuchali wykładu 
D. Kapołki, która omówiła „40 lat Szpitala 
Reumatologicznego w 65-letniej historii 
śląskiej reumatologii”. Rozpoczęła od roku 
1950, kiedy to Prezydium Wojewódzkie 
Rady Narodowej – Wydział Zdrowia, 
Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dzie-
cka w Stalinogrodzie powołało poradnię 
przeciwreumatyczną przy ul. Warszaw-
skiej. Można było prześledzić rozwój tej 
dziedziny medycyny, poznać wybitnych 
lekarzy, którzy byli osobowościami nie 
tylko w medycynie. W końcu w historii tej 
pojawia się szpital w Ustroniu i profesor 
Zbigniew Gburek, którego roli w rozwoju 
reumatologii polskiej i ustrońskiego szpita-
la nie da się przecenić. Na koniec dyrektor 
Kapołka dziękowała załodze za cało-
kształt, władzom za zrozumienie i pomoc, 
a pacjentom za uznanie i wierność. Oni też 
dziękowali chwilę później, gdy włączono 
ośmiominutowy film wyreżyserowany na 
zlecenie prezesa Wędrychowicza, który tak 
go zapowiedział: 
– Problem z dyrektor Kapołką jest taki, że 
internet i brat google nie wiedzą tyle, co 
ona. W momencie, gdy zaproponowała 
mi, żebym wygłosił następny referat, 
stwierdziłem, że nawet nie będę próbował. 
Zapraszam na film. 

uchwycić takiej zależności między wydatkami a ich efektami. 
Jeśli chodzi o metodę obliczania, to pod uwagę zostały wzięte wszyst-
kie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja 
publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Autorzy 
piszą, że: wydatki remontowe mają charakter incydentalny i zabu-
rzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) 
urzędów. Poniżej ranking wybranych jednostek samorządowych,  
w nawiasach wy=datki na administrację w złotych, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

Województwa: 1. śląskie (25,66), 2. wielkopolskie (26,25), 3. mało-
polskie (28,89), 14. świętokrzyskie (48,99), 15, warmińsko-mazurskie 
(51,12), 16. lubuskie (60,89).

Miasta wojewódzkie: 1. Toruń (212,62), 2. Poznań (241,62), 3. 
Bydgoszcz (244,34), 15. Katowice (331,56), 16. Wrocław (378,04), 
17. Opole (381,67), 18. Warszawa (464,59). 

Powiaty powyżej 75 tys. mieszkańców: 1. ostrowski w woj. 
wielkopolskim (65,11), 2. żarski w woj. lubuskim (65,31), 3. dębicki  
w woj. podkarpackiem (65,43), 6. cieszyński (67,75), 146. płocki  
w woj. mazowieckim (127,77), 147. legionowski w woj. mazowieckim 
(138,60), 148. lubiński w woj. dolnośląskim (149,51). 

Miasta powiatowe powyżej 30 tys.: 1. Mielec w woj. podkarpa-
ckim (157,21), Lubawa w woj. warmińsko-mazurskim (168,27), Iława  
w woj. warmińsko-mazurskim (168,50), 80. Cieszyn (280,70), 104. Po-
lice w woj. zachodniopomorskim (404,41), 105. Kozienice w woj. ma-
zowieckim (415,68), 106. Nowy Targ w woj. podkarpackim (441,17).

OSZCZĘDNE GMINY
Najnowszy ranking pisma „Wspólnota” to zestawienie samorzą-

dów pod kątem wydatków na administrację. Wykazuje ono, które jed-
nostki wydają najwięcej, a które najmniej. Ustroń jest sklasyfikowany 
wśród miast powyżej 15 tys. mieszkańców i zajmuje miejsce 137. 
na 142 sklasyfikowane. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że 
miejsce to świadczy o rozrzutności, jednak trzeba wziąć pod uwagę, 
że wydatki na administrację są tym większe, im mniejsza jednostka. 
Ustroń ze swoimi 15,5 tysiącami mieszkańców był porównywany  
z miastami, liczącymi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W omówieniu 
czytamy: W miastach liczących ponad 15 tys. mieszkańców prze-
ciętne wydatki na administrację w roku 2011 stanowiły 75,5 proc. 
przeciętnej dla miast do 10 tys. mieszkańców. W roku 2014 stosunek 
ten wynosił już tylko 73,5 proc. 

Autorzy zestawienia Paweł Swaniewicz i Julita Łakomska piszą 
też: Od kilkunastu lat do znudzenia powtarzam, że powierzchowna, 
populistyczna interpretacja wyników może być bardzo myląca,  
a także krzywdząca dla samorządów. Większe wydatki na admini-
strację nie muszą oznaczać marnowania pieniędzy podatników na 
fanaberie urzędników. Bo skutkiem może być lepsza, sprawniejsza 
obsługa obywateli, a także np. większa skuteczność pozyskiwania 
funduszy unijnych. Nasze proste zestawienie nie jest w stanie 

Prof. Tłustochowicz.                   Fot. M. Niemiec
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Film robił wrażenie. Był dynamicz-
ny, pokazywał różne wymiary pracy 
w szpitalu, uwypuklał wyjątkową dba-
łość o estetykę, ale również technologię, 
nowoczesność i rozwój. Przy okazji ak-
centował ciepłą atmosferę, indywidualne 
podejście do pacjenta, którzy dziękowali 
za wspaniałą opiekę i fachowe leczenie. Za 
możliwość chodzenia, za życie bez bólu, 
za sprawność. 

Dyrektor wydziału zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego B. Daniel i prezes Wę-
drychowicz wręczyli dyrektor D. Kapołce 
oraz doktor Janinie Witkowskiej-Tomi-
czek Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia nadane przez Ministra 
Zdrowia. Następnie wyróżniono zasłużo-
nych  pracowników, wręczając statuetki. 
Otrzymali je: dr Andrzej Banasik, Gabriela 
Bąk, Joanna Błahut, Bernadetta Błanik, 
Bożena Boberek, Maria Celowska, Anna 
Cieślar, Janina Cieślar, Anna Czakon, 
Łucja Frąckowska, Danuta Kajzar, Anna 
Klimaszewska, Lidia Konecka, Maria 
Kunc-Pilch, Zofia Mroziak, Danuta No-
wak, Grażyna Pinkas, Halina Szczotka, 
Urszula Urlich, Teresa Zloch, Jan Zloch. 

Zaproszeni goście składali na ręce 
dyrektor Kapołki i prezesa Wędrycho-
wicza życzenia dla szpitala. Podkreślali, 
jak duże robi wrażenie, cieszyli się, 
że nie został połączony z inną jed-
nostką, deklarowali poparcie. Krajo-
wy konsultant ds. reumatologii prof. 

Miasta powyżej 15 tys. mieszkańców: 1. Luboń w woj. dolnoślą-
skim (172,69), Maków Podhalański w woj. małopolskim (176,16), 3. 
Pilzno w woj. podkarpackim (185,27), 16. Skoczów (217,11), 137. 
Ustroń (449,35), 140. Konstancin-Jeziorna w woj. mazowieckim 
(469,54), 141. Święta Katarzyna w woj. dolnośląskim (515,68), 142. 
Bogatynia w woj. dolnośląskim (782,45).

Miasta 10-15 tys. mieszkańców: 1. Brzostek w woj. podkarpackim 
(198,60), 2. Suchedniów w woj. świętokrzyskim (207,17), 3. Kańczu-
ga w woj. podkarpackim (213,98), 116. Strumień (362,16), 145. Wisła 
(550,02), 290. Karpacz w woj. dolnośląskim, 291. Nowe Warpno  
w woj. zachodniopomorskim, 292. Krynica Morska w woj. pomorskim

Gminy wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców: 1. Grybów w woj. 
małopolskim (154,44), 2. Chełmiec w woj. małopolskim (155,78), 3. 
Czudec w woj. podkarpackim (178,61), 103. Zebrzydowice (267,73), 
105. Brenna (269,01), 114. Istebna (275,22), 165. Goleszów (310,39), 
186. Hażlach (328,97), 262. Izabelin w woj. mazowieckim (646,88), 
263. Gierałtowice w woj. śląskim (662,52), 264. Nadarzyn w woj. 
mazowieckim (686,56).

Gminy wiejskie między 5-10 tys. mieszkańców: 1. Białobrzegi 
w woj. podkarpackim (167,35), 2. Nowe Miasto nad Wartą w woj. 
wielkopolskim (190,63), 3. Garbów w woj. lubelskim (190,69), 64. 
Chybie (268,28), 417. Dębowiec (358,05), 566. Ustronie Morskie 
w woj. zachodniopomorskim (991,19), 567. Mielnik w woj. podla-
skim (1000,88), 568. Rewal w woj. zachodniopomorskim (2265,6). 
                                                      Opracowała: Monika Niemiec 

 16. 10. godz. 18.00 piątek 
Koncert Trzech Tenorów cz. III
Bartosz Kuczyk, Mirek Niewiadomski, Kordian Kacperski
     cena biletu 25 zł
 24.10. godz. 18.00 sobota
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miast partner-
skich Ustronia      wstęp wolny                   
 30.10. godz. 18.00 piątek
Koncert przy świecach „Piaf”  - spektakl muzyczny
Katarzyna Dendys – Kosecka -  śpiew, gra aktorska
Tomasz Pala – fortepian, aranżacje  cena biletu 20 zł
 8.11. godz. 18.00 niedziela
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowicza
     cena biletu 40 zł
 13.11. godz. 18.00 piątek
„Wariatka”- spektakl muzyczny Maria Górniok – Matula śpiew,
Dariusz Górniok – fortepian, Kacper Matula - reżyseria 
     cena biletu 20 zł
 16.11. godz. 12.30 poniedziałek 
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Woli Mędrzechowskiej                              wstęp wolny          

XVI  USTROŃSKA  JESIEŃ  MUZYCZNA

W. Tłustochowicz postanowił wyko-
rzystać tę atmosferę, żeby uświadomić 
decydentom pewne fakty:
– Gdy popatrzymy na zwolnienia z pracy, 
to przodują ciąże, oby ich było jak najwię-
cej. Na drugim miejscu są przeziębienia, 
a na trzecim miejscu, co? Schorzenia 
reumatyczne. Jeśli popatrzymy na renty, 
na pierwszym miejscu znajduje się kar-
diologia, na drugim onkologia, na trzecim, 
co? Reumatologia. A teraz popatrzmy na 
nakłady na reumatologię. 

Oczywiście natychmiast wykazał, że na-
kłady te są zbyt małe, bo wszyscy wiedzą, 
że do ustrońskiego szpitala na przyjęcie 
czeka się latami. Bardzo długie są też 
kolejki do poradni. Konsultant krajowy 
liczył na to, że w podniosłym nastroju 
wiedza ta zostanie lepiej przyswojona 
przez parlamentarzystów. Efekt mógł 
jeszcze spotęgować spacer po szpitalu  
i wykwintny lunch w ogrodach. Wszystko 
się okaże podczas przyznawania kolejnych 
kontraktów.                   Monika Niemiec

Prezes L. Wędrychowicz i dyrektor D. Kapołka.                                                Fot. M. Niemiec
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Słoneczna, ciepła niedziela, do-
skonałe humory i rodzinna atmo-
sfera to przepis na udany piknik. 
Tak właśnie było na Wielkim Pikniku 
Mokate, który odbył się na początku 
września.

Na stadionie Klubu Sportowego Niero-
dzim pojawiło się liczne grono pracowni-
ków z zakładów z Ustronia i Żor, którzy 
przybyli tu całymi rodzinami. 

Witając zgromadzonych gości Właści-
cielka grupy firm Mokate Teresa Mokrysz 
podkreślała:
– To święto całej firmy. Wiele z Państwa 
pracuje w Mokate wraz ze swoimi bliski-
mi. Czasem są to dwa pokolenia, czasami 
małżeństwa, które poznały się właśnie  
w firmie - czy tow Żorach czy w Ustroniu. 
Od lat darzymy się wzajemną sympatią  
i zaufaniem. Dla mnie osobiście i dla 
mojej rodziny – jest to powód do wielkiej 
satysfakcji i dumy.

Głównym punktem programu był mecz 
piłkarski pomiędzy drużynami z obu za-
kładów Mokate. Zacięta i pełna emocji 
rywalizacja zakończyła się w przepiso-

wym czasie wynikiem 7:7. Konieczne 
były zatem rzuty karne, w których de-
cydujące starcie odbyło się pomiędzy... 
bramkarzami obu drużyn. Zwycięsko  
z pojedynku wyszedł bramkarz reprezen-
tacji Żor i to jego zespół odebrał z rąk 
prezesa Kazimierza Mokrysza wspaniały 
puchar.  

Warto też wspomnieć o ogromnym do-
pingu, który towarzyszył obu drużynom. 
Profesjonalnie przygotowani kibice spisali 
się na medal, przez cały mecz dodając sił 
swoim zawodnikom. Nie zabrakło nawet 
specjalnie na tę okazję napisanych przy-
śpiewek, które głośnym chórem płynęły 
z trybun. 

Radosna atmosfera przeniosła się rów-
nież na czas pomeczowy. Choć wiele 
atrakcji przygotowanych było z myślą 
o najmłodszych uczestnikach spotkania, to 
wspólnie bawiły się całe rodziny. A rywa-
lizacja podczas gry na megapiłkarzykach, 
czy torach przeszkód dorównywała tej 
z boiska. Nie zapomniano także o czymś 
dla ciała – serwowana była wyborna gro-
chówka z kotła, kiełbasa z grilla i mnóstwo 
różnych słodkości.

Piękny dzień i zabawa w serdecznej 
atmosferze na długo pozostaną w pamię-
ci uczestników. Zwłaszcza że drużyna 
z Ustronia już zapowiedziała rewanż...  (mn) 

RODZINNY  PIKNIK  MOKATE

POŻEGNANIE LATA...
15 września w ogrodzie Miejskiego 

Domu Spokojnej Starości w Ustroniu 
mieszkańcy Domu obchodzili pożegnanie 
lata. Pogoda była słoneczna i starsi ludzie 
chętnie korzystali z ostatnich promieni 
słońca.

Najpierw podano obiad, który mieszkań-
cy ze smakiem zjedli. Potem rozpoczęły się 
różne zabawy. Puszczano bańki mydlane, 
mieszkańcy z zawiązanymi oczami odga-
dywali smak letnich owoców i zamiatali 
rozsypane liście. Z przyniesionych gałą-
zek odgadywali nazwy drzew i krzewów, 
a później układali z nich bukiety, które 
ozdobiły jadalnię. Lato zostało pożegnane 
sympatycznie, a mieszkańcy Domu miło 
spędzili czas.

Impreza została zorganizowana w ra-
mach projektu unijnego ERASMUS+ 
„Ludowe rzemiosło- szansa dla każdego”
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25 września w Starostwie Powiato-
wym w Cieszynie uroczyście nagrodzono 
sportowców, którzy w 2014 r. osiągnęli 
znaczące sukcesy promując Śląsk Cie-
szyński na sportowych arenach w kraju 
i poza jego granicami. Uhonorowane 
zostały szkoły powiatu cieszyńskiego, 

które w roku szkolnym 2014/2015 we 
współzawodnictwie sportowym zajęły 
trzy pierwsze miejsca. Gratulacje odebrali 
także gospodarze gmin, które wygrały w 
klasyfikacji szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2014/2015. Pierwsze miejsce 

NAJLEPSI  SPORTOWCY

zajął Skoczów, drugie Brenna, trzecie 
Wisła. Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie przez starostę Jana Króla 
i przewodniczącego Rady Powiatu Cie-
szyńskiego Andrzeja Baczę nagród finan-
sowych za sukcesy sportowe w ubiegłym 
roku. W gronie nagrodzonych znalazł się 
m.in. Kajetan Kajetanowicz. 

Przyznano wyróżnienia, a otrzymali je 
ustroniacy: 
– Załoga w składzie Marcin Szeja oraz 
Jarosław Szeja, która zdobyła mistrzostwo 
Polski w rajdach samochodowych w klasie 
6F oraz wicemistrzostwo Polski w klasyfi-
kacji generalnej.
– Piotr Brzózka – zawodnik pochodzący 
z Ustronia, członek grupy JBG-2 MTB 
Team, który został zwycięzcą Mistrzostw 
Polski w kolarstwie górskim w sprincie.
– Mateusz Malina uprawiający nurkowa-
nie został rekordzistą świata w pływaniu 
na jednym oddechu pod wodą bez płetw, 
rekordzistą Polski w nurkowaniu przy 
użyciu jednego wdechu, uzyskał również 
tytuł basenowego Mistrza Polski.
– Katarzyna Wąsek – zawodniczka Stowa-
rzyszenia Rekreacyjno-Sportowe „Czan-
toria”, trenująca narciarstwo alpejskie, 
zdobyła II miejsce na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Slalomie, II miejsce na 
Mistrzostwach Polski Seniorów, I miej-
sce w zawodach FIS w Finlandii oraz  
w Czechach.
– Łukasz Kozielski – zawodnik klubu 
UKS Beskid Ustroń – na Halowych Mi-
strzostwach Polski Kadetów w tenisie 
ziemnym zdobył II miejsce oraz III miejsce 
na Mistrzostwach Polski Kadetów.   (mn)

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego 
Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Górny

Zgodnie z §9 ust.1 Statutu Osied-
la Ustroń Górny stanowiącego załącz-
nik do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr 
XVII/188/2012 z dnia 28 lutego 2012r.  
w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że  

w dniu 22 października 2015 roku,  
o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 1  
w Ustroniu  przy ul. Partyzantów 2 odbę-
dzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców 
Osiedla Ustroń Górny na którym przepro-
wadzony zostanie wybór Przewodniczą-
cego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń 
Górny

Warunkiem ważności Ogólnego Ze-
brania, na którym odbywają się wybory 
Przewodniczącego Zarządu oraz pozosta-
łych członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 
6 w/w Statutu jest obecność co najmniej 
3% mieszkańców Osiedla posiadających 
prawo wybierania.

Osiedle Ustroń Górny obejmuje ulice:

Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stro-
nie lewej i do nr 8a po stronie prawej), 
K.I.Gałczyńskiego, Grażyny, dr Michała 
Grażyńskiego po stronie prawej (za wy-
jątkiem nr 12), Hutnicza, Jelenica, Kas-
prowicza, Kochanowskiego,   Kluczyków, 
Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 
8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja 
(do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po 
stronie lewej),  Mickiewicza,  Miedziana, 
Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza,  
Parkowa, Partyzantów,  Pod Skarpą, Reja, 
Rynek, M. Skłodowskiej, Skowronków, 
Słoneczna, Spacerowa, Srebrna,  Staffa,  
Wierzbowa,  Tuwima,  Zielona, Złota, 

     Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

W ostatnią sobotę pogoda nie rozpiesz-
czała, ale nasi dzielni strażacy przyzwy-
czajeni są do trudów, więc przystąpili do 
rywalizacji w bojowych nastrojach, do-
pingowani przez kibiców, przedstawicieli 
samorządów i działaczy OSP. Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 
w Wiśle a nasze miasto reprezentowała 
jednostka żeńska OSP Nierodzim, zajmu-
jąc 4. miejsce na 4 startujące zespoły, oraz 
druhowie z OSP Lipowiec. Mężczyźni 
również uplasowali się na 4. miescu, jed-
nak żeby zająć tę lokatę, musieli pokonać 
18 drużyn.                                         (mn)

ZMAGANIA OSP

A. Szeja i Ł. Kozielski stoją obok starosty. 
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 
XXVII/316/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1010 z późn. zm)., Uchwałą nr IX/97/2015 Rady 
Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do Sejmu 
RP i do Senatu RP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4554 )

O B W I E S Z C Z E N I E
   Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 września 2015 r.                                                  

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania kore-
spondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1.
ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jod-
łowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, 
Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od 
nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Polańska 25 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA 

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

2.
ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 po 
stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej),  Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, 
Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po stronie lewej i od 
nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

ul. 3 Maja 108 Ustroń

3.
ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej za  wyjątkiem nr 31, 33, 35), 
Jana Wantuły, M. Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, Os. 
Centrum, Os. Manhatan, Pasieczna, Piękna, Widokowa.

Przedszkole Nr 7
ul. K.I. Gałczyńskiego 16 Ustroń

4.

ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), K.I. Gał-
czyńskiego, Grażyny, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), 
Hutnicza,  Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Lipowa (do nr 9 po stronie 
lewej i do nr 8a po stronie prawej), 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do 
nr 71 po stronie lewej),  M. Skłodowskiej, Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa,  
Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Pod Skarpą, Reja, Rynek, Skowronków, Słoneczna, 
Spacerowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Wierzbowa, Zielona, Złota,

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Partyzantów 2 Ustroń

(sala gimnastyczna przy szkole)
LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA 
GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

5.

ulice: Bema, Cieszyńska (V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), Ignacego 
Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), Dworcowa, 
Dąbrowskiego, Fabryczna, dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 
27, 31), Jana Błaszczyka, Jana Cholewy, Kaczeńców, Katowicka (do nr 46), Komunalna, 
Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzywa, Pawła Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Os. 
Cieszyńskie, Polna, Plac Ks. Karola Kotschego, Spółdzielcza, Pawła Stalmacha, Stawowa, 
Sportowa, Strażacka, Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta, Wybickiego, Wiosenna.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Ustroń

6.

ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, 
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, 
Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr 
201 po stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, 
Orzechowa, Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Jana Sztwiertni, Skoczow-
ska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100 F po stronie prawej), Pawła Stellera, Wodna, 
Wspólna, Wiśniowa, Urocza.

Przedszkole Nr 4
ul. Wiśniowa 13 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA 

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

7.
ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec (od nr 9), Kręta, Krzywaniec, 
Leśna (od nr 10), Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stro-
nie lewej), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa.

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Szkolna 1 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA 

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

8.

ulice: Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, 
Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Józefa 
Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, 
Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka, 
Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Józefa Kreta 6 Ustroń

LOKAL DOSTOSOWANY  DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA 

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

9.
ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, dr Michała Grażyńskiego (nr 12, 27, 
31), Kamieniec (do nr 8), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Liściasta., Leśna (do nr 7), Nad-
rzeczna, Okólna,  Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Wojska Polskiego, 
Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana,

Gimnazjum Nr 2
ul. Ignacego Daszyńskiego 31

Ustroń

10. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

„USTROŃ” S.A. – budynek Sanatorium 
i Szpitala Uzdrowiskowego „RÓWNICA” w Ustroniu,  

ul. Sanatoryjna 7  Ustroń

Burmistrz  Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców, 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wy-

borczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) Beskidy, 4) niby piórka, 6) Klub 
Inteligencji Katolickiej, 8) statek Noego, 9) wód-
ka z ryżu, 10) sprawa w sądzie, 11) zlot harcerski,  
12) autor „Folwarku Zwierzęcego”, 13) domowy punkt 
widokowy, 14) siły nieczyste, 15) teza bez dowodu,  
16) słoneczna choroba, 17) figura gimnastyczna,  
18) ogród ze zwierzakami, 19) pieśń operowa,  
20) czeskie „tak”.
PIONOWO: 1) pan na zagrodzie, 2) tam jelenie zaloty 
czynią, 3) spotkanie przy kiełbasce, 4) wierna ojczyź-
nie, 5) instrument Ewy Jaślar, 6) w rodzinie małp,  
7) starożytna wieszczka, 11) sypialnia w dworku,  
13) cement+woda, 14) w hawajskim archipelagu.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 9 października.

  Rozwiązanie Krzyżówki 37

LATO ODCHODZI
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Ko-

inonia pt. „Uwierz, że możesz”  otrzymuje: Franciszek 
Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do redakcji. 

Arne Dahl – „Głuchy telefon”
Powieść kryminalna. Pewnego dnia dochodzi do wyjątkowo dziw-

nego morderstwa. Policjanci znajdują wiadomość ukrytą w zwłokach, 
ułożonych w niezwykłej pozycji. To zaledwie początek trudnych do 
wyjaśnienia wydarzeń...Sprawą zajmuje się nowa jednostka specjalna 
policji -  OPCOP. Książka uhonorowana nagrodą za najlepszą szwedzką 
powieść kryminalną 2011 roku.

Alina Zerling – Konopka – „Izabela Jagiellonka. Los 
tak chciał”

Wiek XVI, niespokojne czasy wojen z Turcją. Piękna córka króla 
Zygmunta Starego i Bony, Izabela, pierwsza z rodzeństwa opuszcza 
rodzinne gniazdo w Krakowie. Poślubia króla Węgier i wyjeżdża do 
Budy. Izabela Jagiellonka to jedna z najciekawszych sylwetek kobiet na 
tronach renesansowej Europy. Uparta, odważna, a przy tym czuła i deli-
katna. Jej życie mijało w nieustannym ogniu walk i wojen, w intrygach 
wielkich dworów Europy i jej własnego otoczenia.

 

BIBLIOTEKA   POLECA:

Przedłuż sobie lato! oferty letnie do października

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00

e-mail:kropkair@op.pl  tel. 33 854 14 54,   508 035 189

REKLAMA

Zima 15/16 i Egzotyka już w sprzedaży
NOWOŚĆ - oferty europejskich biur podróży... wszystko na 

www.kropka-ustron.pl lub wakacje - net.pl

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

11. Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. 
Jerzego Ziętka w Ustroniu, ul. Szpitalna 11 

Śląskie Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełno-

-sprawności im. gen. Jerzego Ziętka 
w Ustroniu ul. Szpitalna 11 Ustroń

12. Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6
Śląskie Centrum Rehabilitacji 

i Prewencji w Ustroniu 
ul. Zdrojowa 6 Ustroń

13. Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, ul. Słoneczna 10 Miejski Dom Spokojnej Starości 
w Ustroniu ul. Słoneczna 10 Ustroń

Informacje:
- głosowanie korespondencyjne.
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Miasta 

Ustroń do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 10 października 2015 r.  
W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elek-
tronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy 
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgło-
szenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo 
dekla-rację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwo-
dach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej oraz w Miejskim Domu Spokojnej 

Starości w Ustroniu, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnospraw-
nego pełnomocnictwa do głosowania,

- głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-

ności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego 
imieniu (art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego). Wyborca, który najpóźniej w dniu głoso-
wania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony 
do Burmistrza Miasta Ustroń najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, to jest do 
dnia 16 października 2015 r.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu tery-
torialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 
oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik 
nr 5 do rozporządzenia. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głoso-
wania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej oraz w Miejskim 
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę 
zamiaru głosowania korespondencyjnego,

- lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 

października 2015 r. od godziny 7.00 do 21.00, bez przerwy.
                                                         Burmistrz Miasta Ustroń  Ireneusz Szarzec

W książce „Uwierz, że możesz” Jentezen Franklin przedstawia pełne mocy przesłanie nadziei: możesz zrealizować marzenia! Realizowanie marzeń wymaga wytrwałości, a także wiary  
w Boga i w wizję, którą On dał. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

informuje o zmianach godzin otwarcia placówki. Od października  
w poniedziałki i wtorki , biblioteka będzie czynna do godz. 16.00 
a nie tak jak dotychczas do 15.00.

*    *    *
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Z punktu widzenia rośliny galas to patologia, „ciało obce” po-
wstałe na skutek nietypowego rozrostu, czyli tak zwanego bujania 
zdrowych tkanek roślinnych. Dochodzi do tego wówczas, kiedy 
samica owada nagryzie liść i w powstałej rance złoży jaja. Wraz 
z jajami ranka zostaje często przez samicę „zainfekowana” spe-
cjalnymi substancjami, które powodują rozrost roślinnej tkanki. 
Bywa również i tak, że wyklute z jaj larwy wydzielają substancje 
zapewniające powstanie ich roślinnego domu. Tak, domu, gdyż 
galas jest po prostu całkiem bezpiecznym i w pełni komforto-
wym domem owadzich larw. Jest więc dokładnie odwrotnie, niż 
wyobrażał to sobie św. Albert Wielki z Kolonii, żyjący w XIII 
w. dominikanin, teolog zainteresowany naukami przyrodniczymi, 

który napisał: „Na liś-
ciach dębu znajduje się 
okrągłą kulkę, nazywaną 
galasem, która wytwa-
rza sobie robaczka”. To 
w zasadzie „robaczek” 
nie tyle sobie „wytwa-
rza kulkę” na liściu, ale 
zmusza zaatakowaną 
roślinę do wytworzenia 
przytulnego schronienia 
i sypialni połączonej ze 
spiżarnią. W sumie na 
całym świeci występuje 
ok. 13 tysięcy gatunków 
owadów, których lar-
wy zamieszkują galasy, 
a najwięcej jest wśród 
nich muchówek z rodzi-
ny pryszczarkowatych 
oraz błonkówek z rodzi-
ny pilarzowatych oraz ze 
wspomnianej już wcześ-
niej rodziny galasówko-
watych.

Galasy przyjmują róż-
norakie formy i kształty. 

Niektóre swym wyglądem przypominają mocno zmienione, ale 
dające się rozpoznać fragmenty roślin. Do nich zaliczyć można 
tzw. czarcie miotły, czyli występujące na drzewach i krzewach 
liściastych i iglastych gęste skupienia nienormalnie rozwiniętych 
pędów, powstające najczęściej na skutek infekcji grzybów, czasem 
bakterii i wirusów. Za klasyczne galasy wielu naukowców uważa 
wyłącznie te „dziwokie” twory w niczym innych części roślin 
nieprzypominające, w których żyją larwy galasówek. Podobnie 
jak kształty, czy też „rysunki” min pozwalają na rozpoznanie do 
jakiego gatunku należą wygryzające je w liściach larwy, również 
wygląd wyrośli jest charakterystycznych dla poszczególnych 
gatunków owadów tworzących galasy. 

Kiedy więc na liściach buka znajdziemy wyrośla przypominają-
ce jajowate baryłki z ostrym czubkiem, początkowo zielonkawe, 
a później żółtawe lub wręcz czerwonawe, to z pewnością mamy 
do czynienia z garnusznicą bukową. Z kolei inna muchówka – o 
dość dziwnie dla naszych uszu brzmiącej nazwie – hartigiolówka 
bukowa tworzy galasy przypominające małe, gęsto owłosione 
kulki. Bodaj najliczniejsza rzesza owadów, licząca jakieś 1200 
gatunków, atakuje dęby. Są wśród nich także i te, które powodują 
powstawanie galasów. Do najbardziej rozpowszechnionych nale-
ży galasówka dębianka, zwana także jagodnicą dębianką, której 
galasy na dębowych liściach przypominają często sporą (do 2 
cm średnicy), czerwonawą jagodę. Dawniej galasy te nazywano 
„dębowymi jabłuszkami”, a starożytni Grecy, Rzymianie, Bizan-
tyjczycy, Arabowie i mieszkańcy środkowej Europy wykorzy-
stywali je m.in. jako środki przeciwbiegunkowe. Równie często 
na spodzie dębowych liści zobaczyć można liczne i charaktery-
stycznie wyglądające, brązowawe galasy – jedne soczewkowatego 
kształtu, z lekko wzniesionym środkiem, inne przypominające 
owłosione obwarzanki. Za ich powstanie odpowiadają błonkówki 
noszące jakże sympatycznie brzmiące nazwy: te pierwsze za-
mieszkuje rewiś jagodek, a te drugie – rewiś numizmatek.

Na zakończenie warto wspomnieć, że z galasów pozyskiwano 
niegdyś garbniki, taninę i atrament zwany galasowym.

                                          Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda

Chyba jedynie nasz antropocentryzm, zapatrzenie w siebie, 
ufność we własną genialność i siłę oraz przekonanie, że to właśnie 
„człowiek jest miarą wszechrzeczy”, nie pozwala nam dostrzegać 
i doceniać zwierząt jako niezwykle utalentowanych architektów  
i budowniczych. Oczywiście nie wszystkie gatunki zwierząt bu-
dują coś, co można nazwać budowlą bądź domem, służącym im 
za mieszkanie, miejsce schronienia i przebywania. Ba, spokojnie 
można postawić i obronić tezę, że wręcz zdecydowana większość 
zwierząt nie potrzebuje stałego i specjalnie przez siebie i dla siebie 
zbudowanego schronienia, zadawalając się czymś „gotowym”. 
Mogą to być nory i gniazda, które stworzyło zwierzę należące do 
innego gatunku. Mogą to być kryjówki jak najbardziej naturalne,  
w powstaniu których nie 
brało udziału żadne stwo-
rzenie żywe. Mogą to być 
wreszcie zakamarki na-
szych domów, w których 
mieszkamy z niejednym 
zwierzęcym sublokatorem. 
Ale zwierzętom trzeba 
oddać należne im uznanie  
i szacunek, gdyż jeśli coś 
już budują, to wiele gatun-
ków czyni to z rozmachem, 
fantazją, a przede wszyst-
kim z zawstydzającą nas 
skutecznością. Pamiętać bo-
wiem trzeba, że każda zwie-
rzęca budowla jest dziełem 
architektury powstałym za 
pomocą jedynie pazurów 
i dziobów, czasem mało 
zręcznych łap i odnóży, czy 
też słabo sprawdzających 
się w roli budowlanych „na-
rzędzi” zębów.

Aby uniknąć zarzutu go-
łosłowności, podam kilka 
przykładów utalentowa-
nych zwierzęcych budowniczych. Sporo znajdziemy wśród 
nich ptaków. Z „naszego podwórka” wspomnieć należy choćby  
o jaskółkach – oknówkach i dymówkach – których przyczepione 
do ścian naszych budynków gniazda o formie ćwierć kuli to 
wzorce solidnej, zwierzęcej murarki z gliny, traw i… ptasiej śli-
ny. Tkactwa i wikliniarstwa można się uczyć od remizów, które 
z traw i włókien roślinnych oraz puchu wierzb i topoli tworzą 
zawieszone nad wodą rozdęte workowate gniazda z bocznym 
„wejściem”. Jeśli to mało, to co powiedzieć o ogromnych i wielo-
rodzinnych, ważących czasem i tonę, a tylko z traw zbudowanych 
mega-ganizdach afrykańskiego tkacza towarzyskiego. A subtelne  
i wyrafinowane na tym tle altanki australijskich i nowogwinej-
skich altanników? I nie są to gniazda, ale budowle służące li tylko 
po to, aby na zdolnego budowniczego uwagę zwróciła samiczka! 
Mamy wreszcie całą plejadę gatunków owadów obdarzonych 
umiejętnościami tworzenia niezwykłych budowli. Począwszy od 
chruścików, których żyjące w owdzie larwy budują kokony-domki 
ze wszystkiego, co mają „pod ręką”, całkiem nieźle się przy tym 
kamuflują i zlewają z podłożem; poprzez kuliste i wykonane  
z masy papierowej (śliny i drobin drewna) gniazda szerszeni; aż 
po podziemne imperia mrówek, których naziemne kopce są tylko 
niewielką częścią całej budowli, oraz termity i ich prawdziwe 
wieżowce w świecie zwierzęcej architektury, czyli termitiery 
mogąca osiągać kilka metrów wysokości.

Wszystkie powyższe przykłady zwierzęcych budowli wyma-
gają wielkich umiejętności i sporego nakładu pracy, a czasem  
i współpracy wszystkich członków owadziej społeczności. 
Jednak równie fascynujące wydają mi się „budowle” powstałe 
przy minimalnym wysiłku i nakładzie pracy swych zwierzęcych 
lokatorów. Do nich zaliczam m.in. narośla, a prawidłowo mó-
wiąc wyrośla, czyli galasy, jakie możemy znaleźć na liściach 
wielu roślin, zwłaszcza drzew – dębów, buków, bądź też topoli. 
Podobnie jak miny, o których nieco rozpisałem się w Gazecie 
sprzed dwóch tygodni, również galasy są efektem żerowania 
różnych gatunków owadów, a zwłaszcza tych zaliczanych do 
rodziny galasówkowatych. 

GALASY
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W poprzednim sezonie piłkarze ręczni 
MKS Ustroń rywalizowali w śląskiej lidze 
juniorów młodszych. W naszym woje-
wództwie nie mieli sobie równych i pew-
nie zajęli pierwsze miejsce. Niestety na 
kolejnym etapie rozgrywek o mistrzostwo 
Polski trafili na wymagających rywali - 
drużyny z Opola, Konina i Kielc. Turniej 
rozgrywano w Górkach i nasza drużyna 
nie awansowała wyżej. To nie wpłynęło 
dobrze na zespół. 
- Po turnieju w Górkach czuliśmy się 
zawiedzeni, smutni i rozgoryczeni. Dość 
długo lizaliśmy rany - mówi trener MKS 
Piotr Bejnar. - Nasza grupa, nazywana 
przed turniejem grupą śmierci, faktycznie 
była mocna. Tylko z naszej grupy dwa 
awansujące zespoły doszły tak daleko. 
Kielce zdobyły brązowy medal, natomiast 
Konin zajął 5 miejsce w Polsce. Patrząc 

na potencjał zespołów, liczbę reprezen-
tantów, grupa w Górach była najmocniej-
sza. Grający w Górkach kołowy z Kielc 
Jakub Bulski, zaliczył już w tym sezonie 
dwa występy w pierwszym zespole Vive  
i rzucał bramki. 

Po turnieju w Górkach nie wiadomo 
było, ilu zawodników będzie kontynuować 
treningi. Okazało się, że prawie wszyscy 
- Ubył tylko Dominik Motylewski, który 
wrócił na Śląsk, za to powrócił drugi 
bramkarz Witek Chwastek - mówi P. 
Bejnar. - Nasza drużyna to głównie rocz-
niki 1998 i 1999, a rywalizować będą  
z chłopcami głównie z rocznika 1997. Bar-
dzo zaskoczyła mnie liczba zgłoszonych 
do rozgrywek drużyn juniorów. Wiado-
mo, że zespoły z czasem się wykruszają  
i w ostatnich latach w tej kategorii grało 5-6 
zespołów. Zgłoszonych 9 drużyn to rekord 

POWALCZĄ  O  AWANS
KS Górnik Sosnowiec - MKS Ustroń 11:48 (5:31)

ostatnich lat. Na pewno rywalizacja będzie 
bardziej zacięta niż w ubiegłym sezonie. 
Pokazał to już mecz z Zawierciem. Tempo 
rozgrywek duże, gdyż juniorzy rozgrywki 
centralne mają najwcześniej. Do początku 
stycznia mamy do rozegrania 16 spotkań. 
Gramy w każdy weekend, a dodatkowo  
w środy. Tempo zabójcze, mecze ciekawe. 
Dla nas nie jest usprawiedliwieniem, że 
praktyczniej mamy młodszą o rok dru-
żynę. Zamierzamy włączyć się do walki  
o pierwsze dwa miejsca. Nie zadowala nas 
przegrana, chociażby nieznaczna.

W drugim meczu sezonu ligi woje-
wódzkiej juniorów drużyna MKS Ustroń 
spotkała się 26 września na wyjeździe  
z Górnikiem Sosnowiec.
- Mecz bez historii. Spotkanie od począt-
ku pod dyktando naszego zespołu, który  
w pierwszej połowie dosłownie rozbił 
młody zespół gospodarzy prowadząc 31:5. 
A w drugiej kontrolowaliśmy przebieg wy-
darzeń na boisku - mówi P. Bejnar. - Przed 
meczem wiedzieliśmy, że rywal nie należy 
do zespołów mocnych. 

MKS Ustroń w Sosnowcu wystąpił  
w składzie (w nawiasach zdobyte bramki): 
Kamil Kopieczek, Witold Chwastek – Mi-
chał Jopek (9), Filip Frycz (6), Krzysztof 
Bielesz (6), Marek Cholewa (2), Dawid 
Jenkner (10), Adrian Miśkiewicz, Arka-
diusz Czapek (1), Szymon Gogółka (9), 
Kacper Matlak 4, Krzysztof Kotela.

W piątek 2 paźdeziernika o godzinie 
17.30 w sali SP-1 w Ustroniu znacznie 
bardziej wymagający rywal Grunwald 
Ruda Śląska.                 Wojsław Suchta

Dankowice przerwały passę czterech 
zwycięstw Kuźni. W 32 min. nasz bram-
karz odbija strzał z kąta, obrońcy tak 
niefortunnie wybijają piłkę, że trafiła do 
siatki. Potem szansa na wyrównanie, ale 
mocny strzał Mateusza Zaczka wybija na 
róg bramkarz. Po rogu zamieszanie i kolej-
na okazja, niewykorzystana. Tymczasem 
w 40 min. tracimy gola po nocnym strzale 
z woleja. Bramkę kontaktową Kuźnia 
zdobywa w 44 min. Strzelcem Mateusz 
Matuszek. Pasjonat wznawia grę i strze-
la na 3:1. W drugiej połowie przeważa 
Kuźnia, ale w 80 min. drugą żółtą kartkę 
otrzymuje Zbigniew Krysta i musi opuścić 
boisko. Kuźnia grając w osłabieniu w 82 

min. strzela gola z rzutu karnego. Faulo-
wany w polu karnym był Damian Madzia, 
natomiast jedenastkę strzela Konrad Pala. 

Po meczu trener Kuźni Mateusz Żebrow-
ski powiedział: - Piłka nożna to gra błędów, 
a nam się przydarzyły w tak ważnym 
meczu. Pierwsze 20 minut to badanie sił, 
nie było mocniejszych ataków. Natomiast 
od 25 minuty to my złapaliśmy zadyszkę, 
nie udawało się dłużej utrzymać przy piłce, 
byliśmy spychani w okolice naszego pola 
karnego. O losach spotkania zdecydowała 
bramka na 3:1 w ostatniej minucie pierw-
szej połowy. Mecz toczony w bardzo szyb-
kim tempie. W końcówce bark sił dawał 
się we znaki obu drużynom, a my graliśmy  

LKS Pasjonat Dankowice - KS Kuźnia Ustroń -  3:2 (3:1)
1 Skoczów 8 20 22:8
2 Wisła 8 18 31:10
3 Kuźnia  8 16 15:8
4 Żywiec 8 16 13:11
5 Dankowice 8 15 19:12
6 Bestwina 8 12 10:6
7 Żabnica 8 12 8:7
8 Chybie 8 11 17:12
9 Pruchna 7 10 12:12
10 Zebrzydowice 8 10 18:22
11 Koszarawa 7 9 12:11
12 Leśna 8 7 11:18
13 Cięcina 8 7 6:17
14 Cisiec 8 7 7:24
15 Czechowice 8 4 8:18
16 Kobiernice 8 3 7:20

GRA  BŁĘDÓW
w osłabieniu. Mimo to dążyliśmy do re-
misu, nie udało się. Porażka, ale na pewno 
nie w takim stylu jak w Chybiu, gdzie nie 
mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia. 

                                   Wojsław Suchta

Terminarz rozgrywek Juniorów MKS Ustroń w sezonie 2015/2016
I RUNDA:
4.  02.10  (Piątek 17.30)  MKS Ustroń – SPR Grunwald Ruda Śląska
5.  10.10  (Sobota 11.00)  MKS II Olimpia Piekary Śląskie - MKS Ustroń
6.  16.10  (Piątek 16.30)  MKS Ustroń – SPR Pogoń 1945 Zabrze
7.  26.10  (Poniedziałek 15.15)  MKS Zryw Chorzów -  MKS Ustroń
8.  30.10  (Piątek 16.30)  MKS Ustroń – MOSiR Mysłowice
9.  04.11  (Środa 16.30)  MKS Olimpia I Piekary Śląskie – MKS Ustroń
II RUNDA:
10. 14.11  Vacat
11. 21.11  (Sobota 10.00)  KS Viret CMC Zawiercie – MKS Ustroń
12. 28.11  (Sobota 10.00)  MKS Ustroń - KS Górnik Sosnowiec
13. 06.12  (Niedziela 16.00)  SPR Grunwald Ruda Śląska – MKS Ustroń
14. 12.12  (Sobota 10.00)  MKS Ustroń - MKS II Olimpia Piekary Śląskie
15. 02.01  (Sobota 10.00)  SPR Pogoń 1945 Zabrze – MKS Ustroń
16. 09.01  (Sobota 10.00)  MKS Ustroń - MKS Zryw Chorzów
17. 13.01  (Środa 15.30)  MOSiR Mysłowice – MKS Ustroń
18. 22.01  (Piątek 17.00)  MKS Ustroń - MKS Olimpia I Piekary Śląskie

1. MKS Ustroń  2   4   71:31
2. MKS Olimpia I Piekary Śl.  2  4   78:58
3. SPR Grunwald Ruda Śl.  3  4   75:74
4. MUKS Siódemka Mysłowice 2  2   59:34
5. MKS Olimpia II Piekary Śl. 2  2   47:52
6. MKS Zryw Chorzów  2  2   42:48
7. SPR Pogoń 1945 Zabrze  1  0   26:28
8. KS Viret CMC Zawiercie  2  0   56:63
9. KS Górnik Sosnowiec  2  0   21:87
(mecze, punkty, bramki)



18   Gazeta Ustrońska                                                                                          1 października 2015 r. 

W ostatnią niedzielę 24 września wybraliśmy posłów i senatorów. 
(...) Frekwencja wyborcza wyniosła w województwie śląskim 39,42%, w 
Ustroniu 42,20%. Z naszego okręgu wyborczego posłami zostali: Jacek 
Falfus PiS (27.698 głosów), Tomasz Tomczykiewicz PO (22.221), Rafał 
Muchacki PO (12.015), Stanisław Szwed PiS (10.006), Kazimierz Ma-
tuszny PiS (9.033), Jan Szwarc SLD (7.642), Stanisław Pieta PiS (7.240), 
Stanisław Zadora LPR (6.463), Tadeusz Kopeć PO (6.206). Senatorami 
zostali: Janusz Gałkowski Pi S (94.165) i Mirosława Nykel PO (67.321).

Z rozmowy z Manfredem Nennstielem, szefem biura MNTouristik: 
Bardzo dużo gości z Niemiec pojawiło się ostatnio w Ustroniu. Z jakiej 
przyczyny? Od ponad 15 lat organizujemy przyjazdy grup niemieckich 
do Polski. W ostatnich latach, po wstąpieniu Polski do UE stało się to o 
wiele łatwiejsze. (...) Przez przypadek, znaleźliśmy się w Ustroniu. Jaki 
to był przypadek? Chcieliśmy znaleźć nowe miejsce w górach. Rozpo-
częliśmy poszukiwania od Muszyny, Krynicy, ale są to miejscowości zbyt 
odległe i byłby to pobyt tranzytowy, czyli z noclegiem po drodze. Wtedy 
dowiedziałem się, że w Wiśle stoi duży hotel Gołębiewski. Z Muszyny 
jechałem do Wisły i nagle zobaczyłem wasze piramidy. Byłem zaszoko-
wany. Zasięgnąłem informacji i okazało się, że są to hotele, sanatoria, 
dom zdrojowy . 

Przystąpiono do likwidowania osuwiska na ul. Sanatoryjnej. Przetarg 
na prowadzenie robót wygrała firma MostmarPal z Zarzecza. Koszt to 
kwota 291.580 zł. 80% pokrywa dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych, 
20% powiat. Drogą administruje miasto po porozumieniu z powiatem. 
W zakres prac wchodzi wykonanie projekt, roboty konstrukcyjne, roboty 
ziemne, odwodnienie, roboty drogowe. Osuwające się zbocze zostanie 
wzmocnione betonowymi palami, a w rejonie osuwiska specjalne sączki 
odprowadzać będą wody gruntowe. 

W Ustroniu poszczególne partie polityczne uzyskały następujące 
wynik i wyborcze : 1. Platforma Obywatelska – 1503, 27,8%, 2. Prawo 
i Sprawiedliwość – 1242, 22,9%, 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 
1222, 22,6%, 4. Liga Polskich Rodzin – 334, 6,2%, 5. Socjaldemokracja 
Polska – 302, 5,6%, 6. Samoobrona – 261, 4,8%, 7. Polskie Stronnictwo 
Ludowe – 187, 3,5%, 8. Platforma Janusza Korwina-Mikke – 140, 2,6%, 
9. Demokraci.pl – 90, 1,7%, 10. Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
– 47, 0,8%, 11. Polska Partia Pracy – 42, 0,8%, 12. Ruch Patriotyczny 
– 35, 0,6%, 13. Polska Partia Narodowa – 7, 0,1%.

16 września spotkali się mieszkańcy osiedla Poniwiec z radną Marzeną 
Szczotką, Niną Korcz z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzę-
du Miasta oraz z przewodniczącym Zarządu Osiedla Romanem Siwcem. 
(...) Mieszkańcy dodawali do i tak długie j listy kolejne bolączki. Jedną 
z najpoważniejszych jest rozdzielenie osiedla na dwie części dwupas-
mówką. Uważają, że jedynym wyjściem jest zainstalowanie sygnalizacji 
świetlnej.                                                                           Wybrała: (mn) 

1 X  10.00    „Światłem przemienione”, MDK „Prażakówka”
1 X  17.00    Zebranie mieszkańców osiedla Nierodzim, SP-6
5 X  10.00    Spotkanie miłośników Kuźni, Muzeum Ustrońskie
6 X  17.00    Zebranie mieszkańców osiedla Polana, SP-3
8 X  17.00    Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Pawłem  
           Kowalczykiem, Muzeum Ustronskie
10 X  9-15     Jesienne Targi Staroci, MDK „Prażakówka” 
10 X  17.00    Ilustrowany wykład Aleksandra Dordy nt. „Post 
           Morten, czyli „życie” roślin i zwierząt po śmier- 
          ci” , Muzeum Marii Skalickiej
12 X  16-18.30  110 - lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
           MDK „Prażakówka”
15 X   10.00    Spotkanie emerytowanych nauczycieli z okazji  
           Dnia Edukacji Narodowej, MDK „Prażakówka” 

www.ustron.pl

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

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

Drewno kominkowe. (33) 854-
47-10.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

Piekarnia w Ustroniu przyjmie 
pracownika na umowę o pracę. 
512-220-109.

Zatrudnię kelnerkę, kelnera do 
restauracji Bahus w Ustroniu. 
692-304-591.

Zgubiono legitymację studencką. 
Daria Ucińska. tel. 667-953-404.

Sprzedam drewno opałowe: świerk, 
buk. 530-977-216.

Kampania ruszyła.                                                        Fot. W. Suchta

 1.10    Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
2-3.10   Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
4-5.10   Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
6-7.10   Na Szlaku    ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
8-9.10   Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

REKLAMA

dziesięć  lat  temu

*    *    *

 SPRZEDAŻ MUŁU WĘGLOWEGO 
luzem i w workach 25 kg

na terenie SKUPU ZŁOMU 
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23,

tel. 692 441 483

*    *    *

ODPADY KOMUNALNE 2015
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności 

III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
upływa w dniu 05.10.2015 r. Wpłaty można dokonywać  
w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub 
na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

REKLAMA

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

1. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. To 
okazja, aby zastanowić się nad współczesnym 
funkcjonowaniem uniwersytetu i społecznym 
kontekstem studiów wyższych. 

2. Obecną sytuację uniwersytetu obrazowo 
określa się  – jak czyni to m.in. znawca dydak-
tyki akademickiej, prof. Kazimierz Denek – 
jako sytuację „na wirażu”. Uniwersytet znalazł 
się na wirażu. A wiraż to stan wzmożonego 
ryzyka i zagrożenia, z ostrego zakrętu – przy 
braku umiejętności lub uwagi – można wypaść 
z trasy, ale można też wyjść wzmocnionym 
o nowe doświadczenia i umiejętności. Uni-
wersytet znajdujący się na wirażu stanowi 
wyzwanie do refleksji i rozsądnego działania, 
a nie do szarżowania w imię jakichś modnych 
haseł lub ideologicznych wizji. 

3. Nadmienić należy, że prof. Denek jest 
autorem m.in. wielu artykułów dotyczących 
uniwersytetu i dydaktyki akademickiej. Jego 
rozprawy złożyły się na autorskie trzytomowe 
dzieło Uniwersytet w perspektywie społeczeń-
stwa wiedzy (Poznań 2011): Nauka i edukacja 
w uniwersytecie XXI wieku (tom 1); Dydaktyka 
akademicka i jej efekty (tom 2); Przyszłość 
kształcenia nauczycieli (tom 3). W tej trylogii 
rozpatruje się m.in. zasady kształcenia uni-
wersyteckiego, wartości w treściach studiów, 
powinności nauczycieli akademickich, ryzyko 
urynkowienie uniwersytetu i stawia się pytania 
o klasyczny etos uniwersytetu.  

4. Uniwersytet w zachodniej kulturze już od 
dłuższego czasu znajduje się na wirażu. Gdy 

na początku roku akademickiego 2002/2003 
czytałem listopadowy numer czasopisma 
„Nowa Res Publica” (2002 nr 11), które-
go przewodni temat brzmiał „Uniwersytet  
w ruinie. Uniwersytet marzeń”, to w tekście 
prof. Jerzego Axera „Glosy do książki Billa 
Readingsa The University in Ruins” uwagę 
przykuło budzące niepokój – i jak się po 
kilkunastu latach okazuje, bardzo trafne – 
stwierdzenie: „Uniwersytety w Polsce prze-
żywają trudności będące wynikiem transfor-
macji ustrojowej. Prawdziwe kłopoty czekają 
nas jednak dopiero potem. Lepiej przeczytać 
książkę Readingsa wcześniej niż później”. 
Choć czytelnicy tej przenikliwej uwagi mogli 
– dość naiwnie – łudzić się, że na nadejście 
tych skądinąd znanych kłopotów polskie uni-
wersytety odpowiednio się przygotują. Prof. 
Axer przestrzegał grzeszących naiwnością, że 
„nawet jeśli poprawa sytuacji ekonomicznej 
przyniesie podwyżkę pensji oraz umożliwi 
lepsze wyposażenie bibliotek i laboratoriów, 
to w niczym nie poprawi się sytuacja huma-
nisty, który myśli o sensie i godności własnej 
pracy. To właśnie lata 80. i 90. ubiegłego wie-
ku przyniosły prawdziwie antyintelektualny 
przełom. Wtedy, w okresie boomu ekono-
micznego, profesorowie zostali zepchnięci na 
margines świadomości społecznej”. Owszem, 
niektórzy spośród profesorów – zauważa  
J. Axer – przed marginalizacją ratowali się 
aktywnością polityczną, ale – jeśli idzie  
o istotne dla humanistyki wartości intelek-
tualne – był to pozorny i wręcz przeciw-
skuteczny sposób zapobieżenia zepchnięciu 
na margines. Czyli, mimo podjętych prób,  
a nawet również z ich powodu, profesorów 
uniwersyteckich wyrzuciło „na wirażu” na 
margines życia społecznego. Realistyczna 
okazała się także prognoza J. Axera, który 

głosił, że prawdziwe kłopoty dopiero na nas 
czekają.

4.1. Dyskusja o uniwersytecie, który obraca 
się w ruinę, również z powodu podejmowania 
nietrafnych reform, i o Uniwersytecie marzeń, 
który pisze się przez wielkie „U”, odbywała 
się na łamach czasopism kulturalno-społecz-
nych, a nadawane tej debacie tytuły odda-
wały jej klimat. W milenijnym, 2000-nym 
roku ukazał się numer miesięcznika „Znak”, 
który zatytułowano „Uniwersytet przed rea-
nimacją”, sygnalizując, że następuje zapaść 
polskich uniwersytetów. Dużymi literami na 
okładce miesięcznika „Odra” (2002 nr 11) 
wyróżniono tytuł artykułu: „UNIWERSYTET 
W ZBÓJECKICH CZASACH”. 

4.2. Ważnym głosem w toczącej się debacie  
jest – dostępna w języku polskim – książka 
„Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie 
szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację 
i zubożyło dusze dzisiejszych studentów” 
(oryginalne wydanie: New York 1987). Jej 
autor, Allan Bloom (1930-1992), krytykował 
niekorzystną dla misji uniwersytetów presję 
ideologiczną i bronił klasycznej wersji ich 
funkcjonowania. Gdy na polskim gruncie dys-
kutowano o tym, „jak amerykańskie szkolni-
ctwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło 
dusze dzisiejszych studentów”, to żywiono 
– jak się okazuje złudną – nadzieję, że wiedza  
o amerykańskich niepowodzeniach daje szan-
sę, iż uniknie się błędów urabiania „zamknięte-
go umysłu”, a tym bardziej, że te błędy nie będą 
generowane mocą urzędowych rozporządzeń. 

5. Niech rozpoczynający się nowy rok aka-
demicki, mimo zagrożeń „wirażu”, będzie ro-
kiem rzetelnej nadziei… I tej nadziei sprzyjać 
może lektura trzytomowego dzieła K. Denka 
Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa 
wiedzy.                              Marek Rembierz

W kręgu filozoficznej 
refleksji (210)

FELIETON
Na co czeka reszta

Było mi przykro, gdy usłyszałam, jak ktoś 
śmieje się, że członkowie Stowarzyszenia 
Trzeźwości „Rodzina” w Ustroniu zaprasza-
ją na festyn bez alkoholu. Tak u nas traktuje 
się ludzi, którzy zmierzyli się z chorobą  
i postanowili żyć uczciwie. Chcą naprawić 
relacje z bliskimi, nie winić innych za swoje 
niepowodzenia, nie uciekać przed odpowie-
dzialnością, na trzeźwo przyjmować sukcesy 
i porażki. Tych, którzy postawili na życie.

W Polsce 99 procent ludzi nie traktuje 
alkoholizmu poważnie. Nawet ludzie uza-
leżnieni, nawet rodziny, które z powodu 
alkoholu przeżywają koszmar. Ci pierwsi, 
złapani w pułapkę uzależnienia, bronią się 
rękami i nogami, żeby nie przyznać się, że 
są alkoholikami. Tym drugim też ciężko 
pogodzić się z prawdą, wstydzą się, my-
ślą, że nic nie da się zrobić. Też są chorzy. 
Według Wikipedii, współuzależnienie to 
funkcjonowanie w długotrwałej, trudnej  
i niszczącej sytuacji związanej z patolo-
gicznymi zachowaniami uzależnionego 
partnera, ograniczające w sposób istotny 
swobodę wyboru postępowania, prowadzące 
do pogorszenia własnego stanu i utrudniające 
zmianę własnego położenia na lepsze!

A alkoholizm to choroba, ciężka choroba 
ciała, umysłu i duszy. Choroba nieuleczalna, 

postępująca i śmiertelna. Najczęściej koja-
rzy się z marskością wątroby i rzeczywiście 
ją powoduje, ale oprócz tego: ciągłe zapale-
nie błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, 
żołądka i dwunastnicy, gruźlicę, zapalenie 
płuc, nadciśnienie, chorobę wieńcową, 
udary, nowotwory żołądka, gardła, trzustki i 
jeszcze wiele więcej. Gdy alkoholik umiera 
na jedną z tych chorób, jako przyczyny nie 
wpisuje się alkoholu, dlatego statystyki nie 
pokazują skali problemu. 

Dolegliwości fizycznych często nikt nie 
zauważa. Najbardziej widoczne jest działa-
nie alkoholu na układ nerwowy. U chorych 
zaburzone jest precyzyjne myślenie, logicz-
ne rozumowanie, prawidłowy osąd, a co 
najbardziej dotkliwe, ale też niepojęte dla 
rodzin, upośledzona zostaje uczuciowość 
wyższa, czyli etyka, moralność, poczucie 
więzi rodzinnych, międzyludzkich. Mó-
wiąc wprost, im dłużej człowiek pije, im 
bardziej jest uzależniony, tym bardziej 
ma za nic zasady, obowiązki, żonę, męża, 
dzieci. Kłamie, oszukuje, zdradza, znęca 
się, kradnie, jeździ po pijanemu, powoduje 
wypadki, zabija ludzi. 

Jeśli czyta to alkoholik, który jeszcze ma 
pracę, rodzinę, nie wsiadł do samochodu 
nietrzeźwy, to pewnie sobie myśli, że nie  
o nim mowa. Ale do czasu... To alkohol 
teraz rządzi jego życiem i każe mu robić 
mniejsze lub większe świństwa, o których 
może jeszcze nikt się nie dowiedział. 

Dlaczego zataczający się człowiek wzbu-
dza w Polsce uśmieszki? Z czego się tu 
śmiać? Ma szczęście, że idzie pijany do 

domu, a nie jedzie. Może wstydził się sięg-
nąć po kluczyki albo ktoś mu je przytomnie 
schował. Albo samochód jest u mechanika. 
To fuks, a nie świadoma decyzja, bo ta-
kich alkoholik nie podejmuje. A co będzie, 
kiedy przyjdzie do domu? Rodzina czeka  
w napięciu. Wróci późno, więc nie wiadomo, 
w jakim będzie stanie. Czy tym razem upił 
się na wesoło i będzie planował świetla-
ną przyszłość, czy jest wściekły na cały 
świat, bo wszyscy są przeciwko niemu,  
i będzie się wyżywał na bliskich? Co sobie 
myślą te biedne kobiety? Że mu przejdzie? 
To tak jakby myśleć, że perswazją da się 
zatrzymać raka lub cukrzycę. 

To trudne do uwierzenia, że tak wielu 
uważa się za mądrzejszych od naukowców, 
lekarzy, którzy alkoholizm już dobrze pozna-
li. Oczywiście jest jeszcze trochę niewiado-
mych, choćby to, czemu jedni się uzależniają, 
a inni nie. To jednak nie jest takie ważne, 
medycyna nie wie też tego, dlaczego ktoś 
ma nowotwór, ważne, że trzeba się leczyć. 

Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce 
jest 600-700 tys. alkoholików, czyli ok. 
2 procent społeczeństwa (nadużywa – 12 
procent). W Ustroniu jest prawie 13 tys. 
dorosłych, więc wychodzi, że alkoholików 
mamy w mieście ok. 250. 

Z tyłu budynku biblioteki jest wejście 
do Klubu Abstynenta prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Trzeźwości „Rodzina”. 
Należy do niego około 40 osób. Mniej wię-
cej tyle samo osób chodzi tam na mityngi 
Anonimowych Alkoholików. Na co czeka 
reszta?                                 Janka Krzok 

Babskie gadanie
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Niemal 4,4-kilometrowy odcinek kwali-
fikacyjny otworzył zmagania w 44. edycji 
Rajdu Cypru. We wszechobecnym pyle, 
kurzu, na drodze pokrytej licznymi ostry-
mi kamieniami Kajetan Kajetanowicz  
z Jarkiem Baranem stoczyli niesamowicie 
zaciętą i skuteczną walkę o jak najlepszy 
czas dający pierwszeństwo w wyborze 
pozycji startowej do jutrzejszych od-
cinków specjalnych. Trasę, która w 35 
procentach wiodła po asfalcie i w 65 po 
szutrze, liderzy Rajdowych Mistrzostw 
Europy pokonali najszybciej. Wyprzedzili 
Aleksieja Łukjaniuka i Roberta Consani.

Kajetan Kajetanowicz: - Zwycięstwo na 
odcinku kwalifikacyjnym pozwoliło nam 
w pierwszej kolejności wybrać pozycję 
startową przed jutrzejszą rywalizacją.  
W tym rajdzie ten wybór nie ma jednak aż 
tak dużego znaczenia, jak w pozostałych 
szutrowych rundach mistrzostw, ponieważ 
przed nami pojadą zawodnicy ścigający 
się w Mistrzostwach Bliskiego Wschodu  
i to oni będą czyścić drogę. Z drugiej jed-
nak strony, na licznych sekcjach asfalto-
wych samochody jadące przed nami będą 
ciąć zakręty i wyrzucać kamienie, pył oraz 
piach na drogę. Pierwszy etap tegorocznej 
edycji cypryjskiej rundy FIA ERC mocno 
różni się od drugiego, w zasadzie mamy 
tu dwa rajdy w jednym. Sobotnie odcinki 
są niesamowicie kręte, pełne bardzo skom-

W PYLE KURZU I PO KAMIENIACH

plikowanych, technicznych fragmentów. 
Szczególnie oes Lythrodontas, który jest 
w większości asfaltowy i zakręt w zakręt 
wspinamy się na nim na wysokość ponad 
1200 m, by później jechać w dół. Organi-
zatorzy mówią, że przed nami najszybszy 
Rajd Cypru w historii. 

 Niewiarygodne tempo, jakie Kajetan 
Kajetanowicz z Jarkiem Baranem pre-
zentowali na morderczych dla samocho-
dów serpentynach Cypru, doprowadziło 
liderów FIA ERC do drugiego w tym 
sezonie zwycięstwa. Podobnie jak to 
poprzednie – wywalczone w zimowym 
Rajdzie Janner – także to na Cyprze Kajto 
z Jarkiem odnieśli w fenomenalnym stylu 
i z ogromną przewagą. Polacy pozbawili 
rywali złudzeń, wygrali 14 z 16 odcinków 
specjalnych i wjechali na metę w Larnace 
z niemal 4,5-minutową przewagą nad dru-
gim Bruno Magalhaesem. Załoga LOTOS 
Rally Team triumfowała także w klasyfi-
kacji obu etapów rajdu. To oznacza, że 
na Cyprze Polacy, już po raz drugi w tym 
sezonie, wywalczyli maksymalną liczbę 
punktów możliwą do zdobycia w rundzie 
FIA ERC, czyli 39. 

Kajetan Kajetanowicz: - Moja wielka 
miłość do rajdów sprawia, że każdego 
dnia budzę się z myślą o tym, co mogę 
dziś zrobić, by być jeszcze szybszym, jesz-
cze lepszym kierowcą. Ten ogromny trud 

- jaki dzień w dzień z zaangażowaniem 
podejmują wszyscy w LOTOS Rally Team 
- podczas samych zawodów osiąga swój 
maksymalny poziom. Gdy organizator 
jeszcze przed zapoznaniem powiedział, 
że to będzie najszybszy Rajd Cypru ze 
wszystkich dotychczas rozegranych, aż 
ciarki przeszły mi po całym ciele. Rok temu 
poznałem specyfikę tej morderczej rundy, 
ale gdy usłyszałem o tych prędkościach, 
to już wiedziałem, że na odcinkach moje 
tętno osiągnie maksymalne wartości.  
I faktycznie, podczas walki jaką toczyliśmy 
pędząc przez tysiące zakrętów, wpadając 
z ogromnymi prędkościami z asfaltu na 
szuter i z szutru na asfalt, było wiele 
momentów, w których dowiadywałem się 
jak szybko może bić moje serce. Dziękuję, 
bo w tym rajdzie mój zespół dał z siebie 
absolutnie wszystko. Jeśli ciągle będą tak 
ciężko pracować i podchodzić do tego  
z taką pasją, jaką mają teraz w sercu, to 
nadal będę ich kochał.

Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw 
Europy po Rajdzie Cypru:

1. K. Kajetanowicz 198 pkt.
2. Craig Breen (Irlandia) 136 pkt.
3. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja) 119 pkt.
4. Robert Consani (Francja) 79 pkt.
5. Bruno Magalhaes (Portugalia) 68 pkt.
6. Jaromir Tarabus (Czechy) 56 pkt.
7. Jan Kopecky (Czechy) 36 pkt.

44 Rajd Cypru będący kolejnym etapem Mistrzostw Europy miał dość jednostronny przebieg. Od odcinka kwalifikacyj-
nego po finał dominował w nim ustroniak Kajetan Kajetanowicz jadący z pilotem Jarosławem Baranem fordem fiesta R5.  
W pyle, kurzu i drogach pokrytych kamieniami nie wszyscy kierowcy sobie radzili. Były awarie, narzekano na ciężkie warunki. 
Jak powiedział jeden z komentatorów: „Wszyscy narzekają, Kajetanopwicz robi swoje”. Poza zwycięstwem Kajetanowicz 
na Cyprze przypieczetował tytuł Szutrowego Mistrza Europy. Przypomnijmy, że wczesniej zdobył tytuł Zimowego Mistrza 
Europy. Teraz wypada tylko przypieczętować tytuł Mistrz Europy, by zostać niekwestjonowanym liderem cyklu ERC. Będzie 
to możliwe podczas Rajdu Akropolu.


