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Szczypiorniści MKS wygrali kolejne spotkanie (str. 16).                                                                                                                       Fot. W. Suchta

OLEJ
NA DWORCOWEJ 

SESJA RM

NOWA 
CHOINKA

(cd. na str. 2)

Czy ma szansę powodzenia duży festiwal folklorystyczny  
w naszym mieście, mimo Tygodnia Kultury Beskidzkiej or-
ganizowanego po sąsiedzku?
Oczywiście, Ustroń ma dużą szansę stać się miastem festiwa-
lowym, sąsiedztwo TKB nie ma tutaj większego znaczenia. Ta 
impreza odbywa się w innym terminie, ma też inny charakter. 
Ustroń ma doskonałą infrastrukturę, przede wszystkim zadaszony 
amfiteatr, w którym koncerty mogą się odbywać bez względu na 
pogodę, a oprócz tego pracowitych, kompetentnych ludzi, potra-
fiących organizować imprezy kulturalne. Myślę, że nie byłoby 
również problemu z odbiorcami, bo mieszkańcy są zainteresowani 
rodzimym folklorem, ale i otwarci na inne kultury. Nie wspomnę 
już o turystach bardzo doceniających takie atrakcje. Tak więc, 

(cd. na str. 2)

8 listopada w MDK „Prażakówka” w ramach Ustrońskiej 
Jesieni Muzycznej odbędzie się kolejny, charytatywny koncert 
Adama Makowicza pod patronatem prof. Jerzego Buzka, posła 
do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego PE 2009-2012.

DORÓWNAĆ  TKB PATRONAT  BUZKA

44/2015/3/R

Rozmowa z Barbarą Uracz z Uniwersytetu Śląskiego, 
dyrektor Międzynarodowego 

Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego



2   Gazeta Ustrońska                                                                                                5 listopada 2015 r. 

skich mieszkańcy zdecydowali, 
żeby za te pieniądze postawić 
lub wyremontować wiaty na 
przystankach autobusowych. 

W Drogomyślu odsłonięto 
tablicę upamiętniającą pastora 
Jerzego Badurę. Żył w latach 
1845 – 1911. Był patriotą. Tab-
lica upamiętnia jego pracę, jako 
obrońcy tożsamości narodowej.

Szkoły  w Wiśle zakupią nowe 
książki do swoich bibliotek. 
Miasto otrzymało prawie 9 tys. 
zł dotacji w ramach rządowe-
go programu „Książki moich 
marzeń”.                           (nik)

la Śliwkę, w kategorii upo-
wszechniania kultury Scenę 
Polską Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie, w ka-
tegorii ochrony kultury kon-
serwator dzieł sztuki Barbarę 
Wałach (pośmiertnie).

C m e n t a r z e  k o m u n a l n e  
w Cieszynie, a są takie czte-
ry, można odwiedzić... wirtu-
alnie. Uruchomiono bowiem 
wyszukiwarkę „Grobonet”, 
która zawiera dane dotyczące 
kilkudziesięciu tysięcy gro-
bów na cmentarzach przy ulicy 
Katowickiej oraz na Bobrku, 
Pastwiskach i Mnisztwie. 

W Wiśle gościł marszałek wo-
jewództwa śląskiego Wojciech 
Saługa. Tematem rozmów  
z władzami samorządowymi 
były głównie kwestie drogowe. 

W sali koncertowej PSM  
w Cieszynie wręczono Na-
grody Powiatu Cieszyńskiego 
im. ks. Leopolda Szersznika  
w dziedzinie kultury. W kate-
gorii twórczości artystycznej 
wyróżniono grafika Karo-

Rozstrzygnięto konkurs „Naj-
lepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Śląskiego”.  
W kategorii „zrewitalizowana 
przestrzeń publiczna” nagrodę 
otrzymała gmina Dębowiec za 
pawilon wielofunkcyjny, który 
stanął w centrum wsi.

Ze wzgórza Koczy Zamek  
w Koniakowie można podzi-
wiać wspaniałą górską pano-
ramę. Przy dobrej pogodzie 
widać stąd szczyty Tatr.
  
Około 30 tys. zł przeznaczono 
na fundusz sołecki w gminie 
Istebna. Podczas zebrań wiej-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

jeśli tylko będą finanse, damy radę zorganizować imprezę do-
równującą atrakcyjnością TKB. 
Bo Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny jest 
imprezą atrakcyjną?
Bardzo, nie bez przyczyny jesteśmy jedną z 300 światowych 
imprez folklorystycznych, mających stałe miejsce w kalendarzu 
CIOFF (Międzynarodowa Rada Organizatorów Festiwali Folk-
loru i Sztuki Tradycyjnej, działająca pod auspicjami UNESCO). 
Festiwal jako jedyny przygotowywany jest przez środowisko 
akademickie, a dzieje się to od 1979 roku. Gospodarzem każdo-
razowo jest działający przy Uniwersytecie Śląskim Studencki 
Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Zainteresowanie mieszkańców 
regionu jest ogromne dzięki występom plenerowym, kolorowym 
korowodom ulicami miast, a także w czasie występów na pro-
fesjonalnych scenach w teatrach i domach kultury. Wiele miast 
chce nas gościć. Pierwszy festiwal odbył się w Katowicach, 
następny już także w Sosnowcu, a potem w Chorzowie, Będzi-
nie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Ogrodzieńcu, Zawierciu, 
Psarach. Ostatnio do gmin festiwalowych dołączyły: Koszęcin, 
Częstochowa, Zabrze, a nawet Kraków, gdzie odbył się piękny 
koncert na Rynku Głównym.
Jak udało się pani zbudować markę folklorystycznego festi-
walu i wypromować go nie tylko w Polsce?
Cóż, to ciężka praca i konsekwentne działanie dwóch pokoleń. 
Nie da się takiej imprezy stworzyć z dnia na dzień, nawet, gdy 
dysponuje się dużymi środkami, a tym bardziej przy ograniczo-
nych funduszach. Jednak w kulturze najważniejsi są ludzie i ich 
zaangażowanie. Inwestujemy w kontakty, odwiedzamy folklo-
rystyczne festiwale w Polsce i za granicą. Każdego roku przyj-
mujemy 350-400 gości z całego świata. Na ostatnich festiwalach 
podziwialiśmy artystów z Meksyku, Indii, Węgier, Kenii, Litwy, 
Rosji, Turcji, Malezji, Portugalii, Hiszpanii, Macedonii, Włoch, 

Grecji, Cypru i Czech. W całej historii Festiwalu odwiedziło nasz 
region około 250 zespołów.
Dlaczego festiwal zawitał do Ustronia i czy są plany by za-
gościł na dobre?
Festiwal zawitał do Ustronia, ponieważ zamieszkaliśmy w kam-
pusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i również w Cieszynie 
odbywały się koncerty. Znad Olzy już blisko do Ustronia. Jednak, 
jak już wspomniałam, najważniejsi są ludzie i w Ustroniu spotka-
liśmy osoby pracowite, kompetentne, które czują folklor. Bardzo 
dobrze współpracowało się z panią dyrektor Barbarą Nawrotek-
-Żmijewską i pracownikami Miejskiego Domu Kultury „Praża-
kówka”. Bardzo byśmy chcieli, aby festiwal na dobre zawitał do 
Ustronia, jeśli tylko taka będzie wola ustrońskiego samorządu. 
Program wypracujemy wspólnie w oparciu o konkretny budżet. 
Czy tegoroczna organizacja przebiegała bez zakłóceń? 
Tak, myślę, że wszystko udało się zrealizować. Zabrakło lepszej 
promocji i reklamy, ale nie mieliśmy już na to pieniędzy. Ustroń 
może stać się prawdziwym centrum folklorystycznym, a my  
z przyjemnością i pełnym oddaniem nad tym popracujemy. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

B. Uracz w ustrońskim amfiteatrze.                      

(cd. ze str. 1)

*  *  *

DORÓWNAĆ  TKB

Adam Makowicz w Ustroniu wystąpi po raz 17. Tak jak w latach 
poprzednich będzie to koncert charytatywny. O jego szczególnym 
wymiarze Danuta Koenig powiedziała:

- Tegoroczny koncert patronatem objął prof. Jerzy Buzek. 
Adama Makowicza i Jerzego Buzka łączy szczególna więź, choć 
chyba o tym nie wiedzą. Obaj urodzili się na Zaolziu, przy czym J. 
Buzek w Śmiłowicach, a A. Makowicz z Gnojniku. Miejscowości 
te leżą w odległości czterech kilometrów. Ponadto obaj obchodzą 
w tym roku 75 lat i obaj znani są na całym świecie. A propozy-
cja objęcia patronatu przez J. Buzka wysunięta została podczas 
Letniej Szkoły Nauk Społecznych i Filozoficznych im. prof. 
Jana Szczepańskiego, trzeciej wybitnej osobowości wywodzącej 
się ze Śląska Cieszyńskiego. Podczas koncertu zapowiadane są 
niespodzianki. Wszystkich serdecznie zapraszam.               (ws)
 

PATRONAT  BUZKA
(cd. ze str. 1)

SPOTKANIE Z MIECZYSŁAWEM BIEŃKIEM 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

oraz Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie z Mieczy-
sławem Bieńkiem pt. „Azja Środkowa z humorem”. Spotkanie, 
ilustrowane pokazem fotografii odbędzie się 13 listopada (piątek) 
o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

Mieczysław Bieniek przez 27 lat pracował jako górnik  
w kopalni KWK „Wieczorek”. W 2000 roku uległ ciężkiemu 
wypadkowi, w wyniku którego stracił wzrok w jednym oku. 
Oznaczało to też koniec pracy na kopalni. W ramach swoistej 
terapii psychicznej wyruszył w świat. Najpierw do Indii, potem 
do kolejnych krajów azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Połu-
dniowej. W sumie odwiedził kilkadziesiąt krajów na czterech 
kontynentach. W 2006 roku na swoje 50. urodziny wyruszył  
w kilkumiesięczną podróż lądową do Dalajlamy w Indiach. 
W 2010 roku wydał swoją pierwszą książkę „Hajer jedzie do 
Dalajlamy”, będącą opisem zarówno tej wędrówki, jak i wielu 
przygód z innych podróży azjatyckich.
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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

16 X 2015 r. 
Kontrola rejonu targowiska, szcze-
gólnie skrzyżowania ulic ks. Koj-
zara i Brody. Za utrudnianie ruchu 
jednego kierowcę ukarano manda-
tem 100 zł, dwóch pouczono.
26 X 2015 r. 
Zgłoszenie o zapadniętej pokrywie 
studzienki kanalizacyjnej na ul. 
Podgórskiej. Strażnicy poinfor-
mowali Wodociągi Ziemi Cieszyń-
skiej i usterkę usunięto.
26 X 2015 r.
Zgłoszenie o rozrzuconych śmie-
ciach na ul. Nadrzecznej. Udano 

się na miejsce, ale sprawcy nie 
ustalono. Poinformowano Przed-
siębiorstwo Komunalne i śmieci 
zostały usunięte.
26 X 2015 r.
Informacja od mieszkańców, że na 
ul. Konopnickiej stoi samochód 
z wybitą szybą. Po interwencji 
strażników samochód został za-
brany przez właściciela.
27 X 2015 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa na 
ul. Drozdów. Sprawdzono wywóz 
nieczystości ciekłych, a kontro-
lowani posiadali na to rachunki.
28 X 2015 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa 
w Hermanicach. W jednym przy-
padku ukarano mieszkańca man-
datem 100 zł za brak rachunków 
za wywóz nieczystości ciekłych.
29 X 2015 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa na 
ul. Drozdów.
30 X 2015 r.
Za utrudnianie ruchu w rejonie 
skrzyżowania ulic ks. Kojzara 
i Brody ukarano kierowcę manda-
tem 100 zł.
31 X, 1 XI 2015 r.
Patrolowanie rejonów cmenta-
rzy we wszystkich dzielnicach. 
Obyło się bez incydentów. Tylko 
w jednym przypadku zgłoszenie 
o natarczywym żebraniu przed 
jednym z cmentarzy. Po przybyciu 
strażników żebrzący obywatel 
Rumunii oddalił się spod cmen-
tarza.                                     (ws)

44/2015/2/R

44/2015/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Eugeniusz Szpak  lat 65  ul. Skoczowska
Jan Gontarz   lat 93  ul. Jelenica
Zuzanna Gomola  lat 82  ul. Orłowa

*  *  *

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
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00

*  *  *

*  *  *

 
Obchody 120. rocznicy urodzin Pawła Stellera mają swój fi nał 

w Ustroniu, w rodzinnym mieście artysty, a będzie to wystawa 
i promocja książki. Kurator wystawy i autor książki Marek 
Lyszczyna z Działu Grafi ki im. Pawła Stellera Muzeum Historii 
spotka się z Państwem i opowie o epizodzie syberyjskim Artysty. 
Ta interesująca wystawa potrwa od 10 listopada do 20 grudnia.  
Na miejscu możliwość zakupu publikacji. 

Organizatorem spotkania i wystawy jest Muzeum Marii Ska-
lickiej, które od 23 lat troszczy się o pamięć Artysty i prezentuje 
stałą ekspozycję drzeworytów sztorcowych Pawła Stellera, które 
pochodzą z kolekcji własnej fundatorki.

Oczekujemy na Państwa we wtorek  10. listopada o godz. 17.00.
                                                                      Irena Maliborska

XXVI  BIEG  LEGIONÓW
26. Bieg Legionów, odbędzie się 7 listopada, start o godz. 11.00.
Bieg zostanie rozegrany na dystansie 10 km. Trasa biegu pro-

wadzi lewym brzegiem rzeki Wisły do kładki w Nierodzimiu, 
przez który przebiegnięcie i powrót prawym brzegiem rzeki do 
mostu na ul. Kuźniczej, przebiegnięcie przez most i dalej ul. 
Sportową do mety na al. Legionów. Startować mogą zawodniczki 
i zawodnicy od 16 roku wzwyż. Klasyfi kacja zostanie przepro-
wadzona w czterech grupach wiekowych dla kobiet i siedmiu dla 
mężczyzn. Zgłoszenia do biegu i opłata 20 zł/ osoby w terminie 
do 31 października. Szczegóły na www.ustron.pl

SPOTKANIE CZŁONKÓW  KUŹNI  USTROŃ
Listopadowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń 

odbędzie się w dniu 9 listopada o godzinie 10.00 w Muzeum 
Ustrońskim. Tematem wiodącym spotkania będzie wspominanie 
wydarzeń i byłych współtowarzyszy pracy rozstrzelanych przed 
71. laty w Ustroniu.

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW USTROŃ LIPOWIEC
Zebranie ogólne mieszkańców osiedla Lipowiec odbędzie się 

6 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 o godzinie 18.00. 

PREMIERA FILMU O BOLKO KANTORZE
Muzeum Ustrońskie zaprasza na premierę fi lmu „Bolko Kantor. 

Prawy, prosty.” ze wstępem producenta i scenarzysty Andrzeja 
Drobika i udziałem reżysera Andrzeja Dudy, która odbędzie się 
w czwartek, 5 listopada o godz. 17.00. Wstęp bezpłatny.

 

*  *  *

Szanownemu Panu Romanowi Zorychcie 
i jego Rodzinie 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
śp. Anny Zorychty  

składają 
Grzegorz Krupa radny Rady Miasta  

oraz członkowie Zarządu  Rady Osiedla Ustroń Polana.

 

44/2015/1/N

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW: 
Władysław Barański    lat 80  ul. Wojska Polskiego
Maria Gamrot z d. Hajduga   lat 85  ul. Konopnickiej
Marta Glajc z d. Glajc    lat 93  ul. Katowicka
Elżbieta Gojniczek z d. Cieślar  lat 80  ul. Grabowa 
Stanisław Greń      lat 80  ul. Lipowska
Anna Heczko z d. Korcz    lat 93  ul. Chabrów
Janina Kędzierska z d. Michalczyk lat 96  ul. Słoneczna
Anna Lorek z d. Troszok    lat 80  ul. Nadrzeczna
Gertruda Maciejczek z d. Marekwica lat 80  ul. Wałowa
Władysław Majętny    lat 91  ul. Chabrów
Anna Michalak z d. Szubert   lat 93  ul. Spółdzielcza
Helena Mucek z d. Marekwica  lat 80  ul. Dworcowa
Edward Poloczek     lat 85  ul. Ślepa
Adolf Szczotka      lat 80  ul. Cieszyńska
Aniela Tomaszko z d. Tomiczek  lat 85  ul. Lipowska

PAWEŁ STELLER – ARTYSTA 
DEPORTOWANY
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Październik w naszym mieście miał 
tragiczny koniec. 30 X na torach kole-
jowych nieopodal stacji Ustroń Zdrój 
zginęła 17-letnia mieszkanka Tychów, 
która przebywała w Ustroniu u rodziny. 
Jak informuje asp. sztab. Robert Wajda 
z Sekcji Ruchu Drogowego informacja  
o wypadku dotarła do policjantów o godz. 
20.25. Na miejscu ustalono, że dziewczyna 
szła wzdłuż trakcji kolejowej pomiędzy 
krzakami i nagle weszła na tory. Maszy-
nista – 44-letni mieszkaniec Mysłowic 
– trąbił, ale nie był w stanie wyhamować. 
Pojazd potrącił nastolatkę, która zmarła  
w wyniku odniesionych obrażeń. Ruch ko-
lejowy wstrzymany był prawie do północy. 
Maszynista był trzeźwy, policja sprawdza 
też trzeźwość ofiary, ale na wyniki badania 
toksykologicznego trzeba poczekać. 

Bardzo groźnie wyglądał wypadek, któ-
ry zdarzył się w Nierodzimiu w czwartek 
29 X około godz. 12. Jadący fiatem Stilo 
72-letni mieszkaniec naszego powiatu 
zjechał z dwupasmówki za skrzyżowa-
niem z ul. Wiejską, następnie ze skarpy  
i zatrzymał się przy działającym tam 
komisie samochodowym. Podróżowała  
z nim 66-letnia mieszkanka naszego po-
wiatu oraz mieszkańcy Niemiec – 61-let-
nia kobieta i 60-letni mężczyzna. Ratowni-
cy medyczni, którzy przyjechali na miejsce 
podjęli decyzję o wezwaniu śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
gdyż było podejrzeniem złamania kręgo-
słupa u jednej z pasażerek. Inni uczestnicy 
wypadku odwiezieni zostali do szpitala 
karetkami. Relacje uczestników, a także 
świadków tego zdarzenia są niejasne. Kie-
rowca fiata tłumaczył, że zjechał z drogi, 
gdyż niezrozumiały manewr wykonał 
kierowca toyoty, która go chwilę wcześ-
niej wyprzedziła. Kierował nią 74-letni 
mieszkaniec Kęt, który nie zgadza się z tą 
opinią. Asp. sztab. Robert Wajda stwierdza 
jedno, oględziny karoserii pojazdów wy-
kazały, że samochody nie miały ze sobą 
kontaktu. Wiadomo też, że obaj kierowcy 
byli trzeźwi. 

Tak samo jak kierowca BMW, który 28 
października potrącił pieszego, przecho-
dzącego prawidłowo na pasach przez ul. 
Katowicką II na wysokości skrzyżowania 
z ul. A. Brody. Mieszkaniec Ustronia do-
znał skomplikowanych złamań nóg. 

Nie lepiej zaczął się listopad. W nocy  
z 31 X na 1 XI doszło do kolizji na ul 
Katowickiej. 21-letni kierowca prowa-
dzący mitsubishi jechał za szybko, wypadł  
z drogi i dachował. Kierowca – miesz-
kaniec Rybnika był trzeźwy, ani on, ani 
pasażerka nie odnieśli większych obrażeń.  

2 listopada przed godz. 13 na ul. Kato-
wickiej w rejonie stacji paliw Orlen seat 
zderzył się z pojazdem pomocy drogowej. 
Na miejsce przyjechali strażacy, którzy 
zneutralizowali płyny na jezdni, oraz 
karetka pogotowia, jednak nikt nie trafił 
do szpitala. 

Policja podsumowała akcję Znicz. Na 
drogach powiatu było dość spokojnie, 
kierowcy zachowywali ostrożność w oko-
licach cmentarzy.                              (mn)

WYPADKI

Wzywano helikopter, którym została zabrana pasażerka fiata.                        Fot. W. Herda

Pieszy został potrącony na pasach.                                                                    Fot. W. Herda

Kolizja z pojazdem pomocy drogowej.                                                                Fot. W. Herda
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Zdaniem 
Burmistrza

O wyborach parlamentarnych mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
Opadają emocje związane z wyborami 

do parlamentu i jest to dobry czas na re-
fl eksje na temat tych wyborów w naszym 
mieście i powiecie.

Frekwencja tradycyjnie w Ustroniu była 
o kilka procent wyższa od krajowej, ale 
też w Ustroniu była niższa w stosunku do 
poprzednich wyborów parlamentarnych. 

Jeżeli chodzi o preferencje ustroniaków, 
to największym poparciem cieszyła się 
Platforma Obywatelska, za nią Prawo 
i Sprawiedliwość. Trzecia w Ustroniu była 
Zjednoczona Lewica, następnie Nowo-
czesna, Kukiz, Razem i PSL. W porów-
naniu z poprzednimi wyborami widać, że 
dystans PiS do PO wyraźnie się zmniej-
szył. Przewaga PO nad PiS, wyniosła 336 
głosów, gdy cztery lata temu przewaga PO 
w Ustroniu to 2.730 głosów.

W naszym mieście zdecydowanie wy-
grała kandydatka PO Aleksandra Trybuś-
-Cieślar zdobywając 1174 glosy i wy-
przedzając drugiego Stanisława Szweda 
z PiS o 440 głosów. Po podliczeniu głosów 
w całym okręgu wyborczym okazało się, 
że faworytka ustroniaków mandatu nie 
otrzymała. Najwięcej kandydatów do 
Sejmu z naszego powiatu  znajdowało 
się na listach PO, Lewicy i Kukiza, przy 
czym żaden z kandydatów cieszyńskich 
nie uzyskał poselskiego mandatu. 

Wybory do Senatu odbyły się w jed-
nomandatowych okręgach wyborczych, 
przy czym okręgi w wyborach do Sejmu 
i Senatu nie pokrywały się. Do Sejmu 
okręg tworzyły powiaty bielski, cieszyń-
ski, pszczyński, żywiecki i grodzki bielski, 
natomiast do Senatu powiaty cieszyński 
i żywiecki. Do Senatu z naszego okręgu 
było trzech kandydatów. Dwóch kandy-
datów, czyli Tadeusz Kopeć z PiS i Karol 
Węglarzy z PO reprezentowali nasz po-
wiat, natomiast niezależny Ryszard Barcik 
był z Bielska-Białej. W Ustroniu wygrał K. 
Węglarzy z przewagą 1571 głosów nad T. 
Kopciem, w naszym powiecie zwyciężył 
również K. Węglarzy mając przewagę 
2.651 głosów nad T. Kopciem. Jednak 
w powiecie żywieckim przewaga T. Kop-
cia nad K. Węglarzym wyniosła 17.351 
głosów i to zdecydowało, że senatorem 
z naszego okręgu będzie T. Kopeć. 

W hasłach wyborczych wielu ugrupo-
wań startujących w wyborach było wiele 
obietnic, a część z nich pośrednio dotyczy-
ła funkcjonowania samorządów. Oczeku-
jemy z niepokojem, ale też z nadzieją, że 
podejmowane działania nie będą szkodziły 
samorządom, a to co przez 25 lat zostało 
wypracowane będzie stabilne i bezpieczne. 
Jeżeli będą następować zmiany, to powin-
ny prowadzić do lepszych i efektywnych 
rozwiązań, również w odniesieniu do sa-
morządów.                               Notował: (ws)

W Ustroniu ma się narodzić nowa trady-
cja – Jarmark Bożonarodzeniowy. Wpraw-
dzie kiermasze były już organizowane 
w poprzednich latach, ale teraz mają się 
wzorować na najlepszych tego typu im-
prezach, odbywających się na przykład 
w Krakowie. Wiednia pewnie nie dościg-
niemy, ale miło będzie spędzić przed-
świąteczny czas na kupowaniu prezentów 
i łakoci oraz słuchaniu kolęd. Do stworze-
nia niezwykłego nastroju potrzebna jest 
odpowiednia sceneria. Lekkiego mrozu, 
słońca, ewentualnie delikatnych płatków 
śniegu nie możemy sobie zamówić, ale 
choinkę już tak. 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na za-
kup nowej choinki na ustroński rynek. 
W sercu miasta stanie sztuczne drzewko 
ze specjalną konstrukcją mającą służyć 
przez lata. Stelaż jest łatwy do demon-
tażu, podzielony na segmenty, które nie 
wymagają dużo miejsca przy przecho-
wywaniu. Przy rozkładaniu i składaniu 
nie ma konieczności demontażu dekoracji
i elementów świetlnych. Choinka wyglą-
da klasycznie, znajduje się na niej 9000 
punktów świetlnych, ponad 50 gwiazd
i 400 bombek. Jak mówi naczelnik Wy-
działu Mieszkaniowego Urzędu Miasta 
Ustroń Dorota Fijak, odpowiedzialna 
za świąteczny wystrój rynku, choinka 
ma wysokość 13,1 metra, czyli sięgać 
będzie do wysokości trzeciej kondygna-
cji ratusza, ale konstrukcja jest na tyle 
stabilna, że zapewni bezpieczeństwo. 
Najdroższy w całym zakupie jest ste-
laż oraz naturalnie wyglądające igliwie. 
Dekoracje to relatywnie nieduży koszt 
i będzie można zmieniać wygląd drzewka. 
Choinkę dostarczy do 3 grudnia Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłu-

NOWA  CHOINKA
NOWY JARMARK

gowe „Adal” Adam Gil z miasta Kozie-
głowy, a zapłacimy za nią 60.494,73 zł. 

Świąteczne ciasta i ciasteczka, grzane 
wino, bombki, ozdoby i upominki sprze-
dawane będą z 10 drewnianych domków, 
których wykonawca wyłoniony zostanie w 
ogłoszonym przez miasto konkursie ofert. 

Domki mają być parterowe o wymiarach 
250 na 200 cm z oknem otwieranym na 
zewnątrz, z ladą sprzedażową, drzwiami 
zamykanymi na klucz. Dachy będą dwu-
spadowe na pełnym deskowaniu, pokryte 
gontem. Producent obije ściany deskami 
świerkowymi pomalowanymi impregna-
tem do drewna. Konstrukcja pozwoli na 
wielokrotny demontaż i montaż domków, 
które mają być wykorzystywane również 
podczas innych imprez.                    (mn)

Choinka ubiegłoroczna...                             ...i tegoroczna.

Nowo otwarty sklep 
Z WYROBAMI TRADYCYJNIE 

WYRABIANYMI 
BEZ BARWNIKÓW, 

BEZ GLUTAMINIANÓW
Oferujemy:

 WĘDZONKI, WĘDLINY
Ustroń ul. 3 Maja 20 

(naprzeciwko stawu kajakowego)
czynny:

 wtorek-piątek 9.00-17.00
sobota 8.00-14.00

44/2015/6/R
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DYSKUSJA  NAD
ZMIANAMI  W  BUDŻECIE

29 października odbyła się sesja Rady 
Miasta. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Artur Kluz.

PLAN  ZAWODZIA
Radni uchwalili miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru 
strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń. 
W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

W planie spełniono ustawowy wymóg 
pozostawienia co najmniej 65% obszaru 
strefy uzdrowiskowej „A” przeznaczonych 
dla terenów zieleni. Pod tym względem 
zachowano jeszcze możliwość urbaniza-
cji uzdrowiska, gdyż aktualnie zgodnie  
z załączonym do niniejszego uzasadnienia 
bilansem terenów - 76,2% powierzchni 
strefy uzdrowiskowej „A” stanowią tereny 
zieleni. 

Plan uzyskał niezbędne  opinie i po-
zytywne uzgodnienia wymagane w usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz został wyłożony do 
publicznego wglądu, czego efektem było 
zebranie, analiza i rozpatrzenie uwag jakie 
wpłynęły do projektu planu. Do projektu 
planu zgłoszono 30 uwag, z których 4 uwa-
gi uwzględniono, a 26 uwag nie zostało 
uwzględnionych.

Radna Adriana Kwapisz-Pietrzyk pytała, 
czy zapis w planie o przebudowie gazocią-
gu nie obciąży budżetu miasta. Burmistrz 
odpowiadał, że taki zapis istnieje w planie, 
by umożliwić przebudowę gazociągu. Nie 
jest to nakaz ani obowiązek nakładany 
na kogokolwiek, także na gminę. Prze-
budowa jest po stronie właściciela sieci 
lub potencjalnego inwestora chcącego 
zmniejszyć strefę bezpieczeństwa. Brak 
takiego zapisu mógłby spowodować za-
rzut blokowania terenów inwestycyjnych.  
I. Szarzec podkreślał, że zapis nie nakłada 
na gminę zobowiązania przebudowy gazo-
ciągu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to 
chodzi o przesunięcie gazociągu w stronę 
drogi, co bezpieczeństwo poprawi. Zresztą 
bezpieczeństwo gwarantują odpowiednie 
normy.

ZMIANY  W  BUDŻECIE
Przedstawiono projekt zmian w bu-

dżecie miasta. Radny Stanisław Ma-
lina stwierdził, że uchwała budzi jego 
wątpliwości. Chodzi o zakup choinki  
i domków handlowych na rynek. Kwota 
na ten cel zostanie uzyskana ze środków 
przeznaczonych na oświatę i zakup pieców 
kompensacyjnych. Zresztą co do kwoty 
radny miał wątpliwości, gdyż w materia-
łach dostarczonych radnym widniała inna 
niż w uchwale. Radny dodał, że trzy lata 
temu zakupiono choinkę, przed rokiem 
była modernizowana, więc zakup no-
wej choinki nie stanowi pilnej potrzeby. 
Druga uwaga radnego dotyczyła boiska 
wielofunkcyjnego w Hermanicach przy ul. 
Sztwiertni, gdyż w Hermanicach boisko 
już istnieje. Zostało zmodernizowane na 
wniosek zarządu KS Kuźnia Ustroń, by 

mogło służyć piłkarzom na czas przebudo-
wy stadionu. Postawiono tam kontenery, 
doprowadzono wodę oraz kanalizację  
i być może Kuźnia będzie z boiska ko-
rzystać. Natomiast budowa kolejnego 
boiska w tej dzielnicy mija się z celem,  
a przeznaczenie no to 20.000 zł w tym 
roku i 50.000 zł w roku przyszłym, zda-
niem radnego jest wydatkiem zbędnym. 

Skarbnik Aleksandra Łuckoś wyjaśnia-
ła, że kwota 170.000 zł na zakup choinki  
i dziesięciu całorocznych domków han-
dlowych, uległa zmianie, gdyż była osza-
cowana na podstawie rozeznania rynku. 
Po przeprowadzonym konkursie już wia-
domo, że sama choinka będzie tańsza,  
a w autopoprawce zmniejszono kwotę na 
ten cel o 21.000 zł. Natomiast kwestia do-
mków jest w toku, a najprawdopodobniej 
cena również się zmniejszy.

A Kluz mówił, że choinka ma wyróż-
niać nasze miasto podczas jarmarku świą-
tecznego. Jarmark odbywać się będzie  
w czasie, gdy w Ustroniu niewiele się dzie-
je, więc jarmark odbywający się od 1 grud-
nia wraz z imprezami artystycznymi będzie 
niejako wejściem w sezon zimowy. Przede 
wszystkim będzie to impreza promocyjna, 
taka, byśmy byli widoczni na zewnątrz.

S. Malina mówił na to, że jarmark 
nie jest nową inicjatywą, gdyż odbywał 
się już w poprzednich latach. A. Kluz 
przyznał rację, dodał jednak, że trwał 
ten jarmark krócej, a obecnie jego zakres 
się zwiększy. Impreza organizowana jest  
z myślą o przyjezdnych i mieszkańcach. 
A. Kluz dodawał, że zdaje sobie sprawę  
z tego, iż takie przedsięwzięcia rodzą się 
w bólach, ale też nie jest to wydatek jed-
norazowy, a choinka i domki służyć będą 
przez dłuższy czas. Ponadto domki będą 
mogły być używane np. podczas dożynek 
i innych imprez, więc wykorzystane będą 
w szerszym zakresie.

Radni większością głosów podjęli 
uchwałę o zmianach w budżecie miasta. 
Tym samym postanowiono o przeniesieniu 
wydatków na zakup choinki na rynek oraz 
domków handlowych, a także na urządze-
nie boiska sportowego w Hermanicach. 

PODATKI
Podjęto także uchwały o podatkach 

lokalnych w 2016 r.
Burmistrz I. Szarzec mówił o propo-

nowanych stawkach. Stwierdził, że po-
przednia RM uchwaliła stawki na 2015 r. 
na poziomie roku poprzedniego, czyli nie 
uległy one zmianie. Co roku Ministerstwo 
Finansów publikuje górne granice podat-
ków i opłat lokalnych. Co roku te stawki 
się zwiększały. W tym roku na skutek 
deflacji górne stawki uległy zmniejszeniu 
o około 1% w stosunku do roku poprzed-
niego. W przypadku Ustronia jest to bez 
znaczenia, gdyż podatki i opłaty w zde-
cydowanej większości w Ustroniu nigdy 
nie osiągały poziomu maksymalnego. Te 

wyjątki to trzy przypadki, które jednak  
w minimalnym stopniu lub wcale nie 
dotyczą mieszkańców Ustronia. Dlate-
go te podatki muszą ulec zmniejszeniu, 
co w skali budżetu miasta daje kwotę 
mniejszą o 5 tys. zł. Pozostałe podatki 
zostały określone tak, by były niższe niż 
górna granica, ale też by nie pozostawać 
w tyle w stosunku do gmin ościennych. 
Wzrosty oscylują w granicach jednego 
procenta. Burmistrz mówił też o stawce 
dla budynków gospodarczych i garaży. Za-
proponował, by jej nie zmieniać. Obecnie 
większość budynków gospodarczych to 
przede wszystkim garaże. Tymczasem ga-
raże będące integralną częścią budynków 
mieszalnych objęte są takim podatkiem jak 
cały budynek, czyli niższym niż budynki 
gospodarcze wolnostojące. Jeżeli chodzi 
o domy wczasowe to przy powierzchni 
3.500 m2 wraz z gruntem wzrost wynosi 
92 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o powiat 
cieszyński, to spośród wszystkich miast 
Ustroń jest najtańszy, tańsza jeśli chodzi 
o podatki jest gmina Brenna, choć też 
ostatnio uchwaliła podwyżki. Burmistrz 
podkreślił, że mimo różnych głosów, 
Ustroń nie był  i nie jest miastem drogim, 
jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne.

Radni uchwalili podatek od nierucho-
mości na 2016 r. Od budynków miesz-
kalnych wzrośnie i wynosić on będzie 
0,69 zł od jednego metra kwadratowe-
go powierzchni użytkowej. Z symulacji 
przedstawionej radnym wynika, że mając 
budynek o powierzchni 150 m2, budynek 
gospodarczy o powierzchni 30m2 i 1000 
m2 gruntu, miesięcznie podatek wzrasta 
o 2,04 zł.

Podjęto także uchwały o zwolnieniach 
od podatku rolnego i od nieruchomości. 

INNE  UCHWAŁY
Burmistrz Ireneusz Szarzec przedstawił 

wynik konsultacji społecznych dotyczą-
cych współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi w 2016 r. Konsultacje 
trwały od 12-18 października i nie wpłynął 
ani jeden wniosek. Tak więc są podstawy 
do przyjęcia uchwały. Co roku RM zobo-
wiązana jest do podjęcia uchwały określa-
jącej program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi do 30 listopada. Radni 
podjęli odpowiednia uchwałę.

Przyjęto również Miejski Program Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W związku z jubileuszem 35-lecia chóru 
Ave wyróżnienie „Za Zasługi dla Miasta 
Ustronia” nadano Alicji Adamczyk.

W głosowaniu tajnym wybrano ławni-
ków na kadencję 2016-19.

Ławnikami  Sądu  Rejonowego 
w Cieszynie będą Anna Buława, Mo-
nika Grzyb, Anna Sikora oraz do orze-
kania w sprawach z zakresu prawa pra-
cy Henryk Słaby, Sądu Okręgowego 
w Bielsku-Białej Agnieszka Barabosz  
i Magdalena Fober.

Ponadto podjęto uchwałę wprowadzenia 
opłaty targowej, przy czym nie dotyczy 
to stawki. Uchwała wymuszona została 
ustawą i gmina musi podjąć decyzję, czy 
wprowadza opłatę targową, czy z niej 
rezygnuje.                        Wojsław Suchta 
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TO  NIE  WYŚCIG
Od 16 lat 1 listopada na cmentarzu 

komunalnym odbywają się nabożeństwa 
ekumeniczne, podczas których modlitwę 
prowadzą i kazania głoszą zakonnicy  
z klasztoru dominikanów w Hermanicach  
i księża z parafii ewangelicko-augsburskiej 
ap. Jakuba.

W swym kazaniu ks. Oskar Wild z Koś-
cioła ewangelicko-augsburskiego mówił 
m.in.:
– Jak co roku 1 listopada cmentarze  
w Polsce zapełniają się tłumami. Śmiało 
można powiedzieć, że 1 listopada wszyst-
kie drogi prowadzą na cmentarz. Tego dnia 
na Polskich nekropoliach, gdzie normalnie 
panuje cisza i spokój, w ten jeden dzień 
w roku jest pełno ruchu, a czasem nawet 
zgiełku. Wielu naszych rodaków odbywa 
tego dnia wędrówki od cmentarza do 
cmentarza, do miejsc, gdzie spoczywają 
ich najbliżsi, aby odwiedzić ich groby. To 
nie jest złe, tylko nie rozumiem, czemu  
o tych, co od nas odeszli, pamiętamy często 

tylko 1 listopada. Tak być nie powinno. 
Dzisiejsza Pamiątka Świętych Pańskich 
oraz Pamiątka Umarłych to szczególny 
czas wspominania bohaterów wiary oraz 
naszych bliskich, którzy żyją w naszej 
pamięci, ale dla nas, którzy po tej ziemi 
pielgrzymujemy, jest to bardzo istotny 
czas do refleksji nad naszym własnym 
życiem. Niestety w naszym polskim kraju 
zamiast zadumy, modlitwy, wyciszenia,  
1 listopada przeradza się w coś okropnego, 
w pewien swoisty wyścig zbrojeń tego, co 
na grobie postawimy. A przecież nie o to 
chodzi. Nie jest ważne, na którym grobie 
jakie będą kwiaty, nie jest ważne ile będzie 
zapalonych zniczy. Ten dzisiejszy dzień to 
nie wyścig, ale chwila, kiedy się zatrzyma-
my i będziemy się zastanawiali nad tym, 
co będzie w przyszłym życiu, jeżeli w to 
przyszłe życie jeszcze wierzymy. Te rze-
czy, o których mówiłem, zasłaniają nam 
to, co powinno być najważniejsze, zasła-
niają nasze oczy, nasze serca i powodują 

to, że nie dostrzegamy tego, co dzisiejsze 
święto nam przekazuje. Nie dostrzegamy 
nadziei na zmartwychwstanie, nie widzi-
my nadziei na życie wieczne, a to właśnie 
chce ofiarować nam nasz Zbawiciel, bo to 
dla chrześcijan, dla rzymskich katolików, 
dla prawosławnych, dla ewangelików 
powinno być najistotniejsze. 

Kazanie wygłosił tez dominikanin  
o. Tomasz Słowiński. Mówił m.in.:
– W Ewangelii Jezus mówi: „Przyjdzie-
cie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni 
jesteście”. Zaprasza nas abyśmy z tym 
smutkiem, który zostaje po osobie bliskiej, 
do Niego przyszli. Przypomnijmy sobie 
fragment z Ewangelii św. Łukasza, gdy 
uczniowie Jezusa szli droga do Emaus. Nie 
wiedzieli, że On zmartwychwstał. Nieśli  
w sobie smutek utraty kogoś bliskiego. Był 
ich mistrzem i przyjacielem. Jezus obok 
nich szedł, a ciężar zakrywał ich serca tak, 
że oni go nie widzieli, byli daleko sercami 
zanurzeni w smutku i rozpaczy. Jezus może 
ten ciężar zabrać z naszych serce, ciężar 
smutku i rozpaczy, gdy do Niego przyj-
dziemy. Jezus jest zawsze obok nas, idzie 
obok nas. (...) Jezus dzisiaj do nas mówi, 
tu na cmentarzu, żebyśmy przyszli z tym 
smutkiem do Niego. „Ja was pokrzepię”. 
Jezus sprawia, że smutek radością się 
staje. Jezus dziś, gdy przychodzimy na 
groby naszych bliskich, gdy powierzymy 
mu ten smutek w modlitwie, przypomni 
nam ile dobra, miłości zmarły w naszym 
życiu zostawił. Jak cenna była to znajo-
mość, jak wiele darów otrzymaliśmy, jak 
wiele się nauczyliśmy, że był światłem  
w naszym życiu i pomocą, i podporą. 
Wtedy możemy odkryć radość i dziękować 
Panu Bogu za tego człowieka, że go mie-
liśmy, że było nam dane żyć obok takiego 
człowieka. Wtedy smutek zamienia się  
w radość, w sercu odczujemy radość  
w Duchu Świętym i dziękczynienie Jezu-
sowi. (...) Jesteśmy wszyscy powołani do 
tego, aby razem być w Niebie, aby się już  
z nikim nie żegnać, aby już nie opłakiwać ni-
kogo, aby być w wieczności, szczęśliwości. 

Na zakończenie zmówiono Modlitwę 
Pańską.                            Wojsław Suchta

Burmistrz Miasta Ustroń i Rada Miasta Ustroń zapraszają na 
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości oraz 71 
Rocznicy Rozstrzelania 34 Mieszkańców Ustronia, które odbędą 
się 9 i 11 listopada w Ustroniu.

Program uroczystości:
9 XI 2015 r.  godz. 12.00

Złożenie Kwiatów Pod Pomnikiem Poświęconym Mieszkańcom 
Ustronia Rozstrzelanym 9 XI 1944 r. – Gimnazjum Nr 1
Program patriotyczny w wykonaniu Uczniów Gimnazjum Nr 1

11 XI 2015 r. godz. 10.30 
Nabożeństwo Ekumeniczne w Kościele ewangelicko-augsbur-
skim z kazaniem ks. kan. Antoniego Sapoty proboszcza parafii 
rzymsko-katolickiej w Ustroniu.

  godz. 11.30 
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uro-
czystości pod Pomnik Pamięci Narodowej – rynek

  godz. 12.00 
Uroczystość Patriotyczna i złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej – rynek

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

Duchowni na cmentarzu komunalnym.                                                                   Fot. W. Suchta

Miasto Ustroń opracowuje nowy Program ograniczenia niskiej 
emisji na lata 2016-2020. Umożliwi to kontynuację - dotowanego 
przez Miasto zadania - związanego z wymianą przez mieszkańców 
nieekologicznych kotłów węglowych na gazowe lub węglowe 
retortowe (z automatycznym podajnikiem węgla). Planowana jest 
kontynuacja realizacji programu w 2016 r.

Ponadto Miasto Ustroń planuje realizację programu „Słoneczny 
Ustroń – miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospo-
darstwach domowych” finansowany ze środków unijnych. Umożliwi 
on przyznawanie dotacji właścicielom nieruchomości położonych na 
terenie Miasta Ustroń do montażu paneli fotowoltaicznych. Jednak 
aby rozpocząć realizację programu konieczne jest opracowanie Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń (jest on wymagany 
przy ubieganiu się o środki unijne) oraz regulaminu przyznawania 
dotacji. W chwili obecnej trwa opracowywanie w.w. Planu.

O możliwości ubiegania się o dotację na ten cel mieszkańcy będą 
informowani na łamach Gazety Ustrońskiej i za pośrednictwem 
strony internetowej – będzie to jednak możliwe po rozstrzygnięciu 
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego, w którym to Miasto Ustroń będzie brało udział. 

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI
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NIEGROŹNIE  PRZELEWAJĄ
Zaniepokojenie mieszkańców wzbu-

dzają cysterny, które parkują na końcu 
ul. Dworcowej. Kierujący pojazdami nie 
złamali prawa wjeżdżając na brukowaną 
jezdnię, gdyż przy wjeździe z ul. Daszyń-
skiego nie ma znaku ograniczającego 
tonaż. Nie drodze tej nie obowiązuje też 
zakaz zatrzymywania się. Cysterny, ale 
też inne duże samochody ciężarowe stoją 

Pomarańczowa tablica 
ADR.

Substancja niebezpieczna dla 
środowiska naturalnego.

przed ogrodzeniem, na którym znajduje 
się jedynie tablica z napisem: „Teren pry-
watny” oraz tablica z nazwą firmy ochro-
niarskiej, opiekującej się tym miejscem. 

Jednak wiele można się dowiedzieć  
z analizy znaków umieszczonych na po-
jazdach. Czarno-biały znak graficzny  
z drzewem pozbawionym liści i wyska-
kującą rybą przestrzega przed substancją 

niebezpieczną dla środowiska naturalne-
go. Czerwony kwadrat z symbolem ogni-
ska i cyfrą „3” w dolnym rogu informuje  
o materiałach ciekłych zapalnych. Z przo-
du i z tyłu pojazdu jest jeszcze pomarań-
czowa tablica zgodna z systemem ADR, 
na której znajdują się dwa oznaczenia  
w formie liczbowej: w liczniku – numer 
rozpoznawczy niebezpieczeństwa – dwie 
lub trzy cyfry oraz w mianowniku numer 
rozpoznawczy materiału – cztery cyfry. 

Cyfra „3” w liczniku oznacza zapalność 
cieczy i gazów. W przypadku cystern 
stojących na ul. Dworcowej widoczne na 
tablicy oznaczenie „30” podane w liczniku 
wskazuje na ciecz zapalną (temp. zapłonu 
od 23°C do 100°C). 

W mianowniku występuje numer rozpo-
znawczy materiału – 1202 nadany olejowi 
napędowemu do silników Diesla (węglo-
wodory ciekłe o temperaturze zapłonu 
ponad 55 do 100°C).

Dzięki oznaczeniom wiemy, co znajduje 
się w cysternach parkujących przy dawnym 
dworcu PKP Ustroń Główny, a potwierdza 
to prezes zarządu firmy BorssTECH sp  
z o.o. Kamil Wąsik, właściciel składu po-
datkowego, który tłumaczy:
– Mówiąc prosto, działalność takich skła-
dów polega na przyjęciu towarów akcyzo-
wych z zagranicy, przeładowaniu, przeli-
czeniu lub przeważeniu ich. Po dopełnieniu 
formalności celnych towar opuszcza skład 
podatkowy. 

K. Wąsik zapewnia, że skład działa legal-
nie na podstawie zezwolenia na prowadze-
nie składu podatkowego wydanego przez 
Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-
-Białej, a służby celne są tak drobiazgowe 
w sprawdzaniu wszystkiego, że otwarcie 
składu trwało pół roku. Na pytanie, czy 
działalność ta nie zagraża środowisku, 
właściciel składu odpowiada:
– Wszystkie urządzenia posiadają atesty  
i certyfikaty, w innym przypadku nie uda-
łoby się uzyskać stosownych zezwoleń. 
Zbiorniki, do których wlewany jest olej 
wyposażone są w aparaturę informującą 
o jakichkolwiek przeciekach oraz zawory 
przeciwprzepełnieniowe. 

Prezes Wąsik zauważył, że firma wzbu-
dza zainteresowanie mieszkańców Ustro-
nia. Była u niego już straż miejska, poli-
cja  oraz pani architekt, która sprawdziła 
szczegółowo, czym się zajmuje. Pytała 
między innymi o to, czy płaci w Ustroniu 
podatki.
– Tak, płacę podatki tutaj, a nawet zatrud-
niam miejscowych bezrobotnych – mówi 
K. Wąsik.
– Długo szukałem odpowiedniego miejsca, 
które spełniałoby odpowiednie kryteria do 
prowadzenia mojej firmy. Wynajmuję od 
PKP pomieszczenia biurowe, a właściwie 
zrobiłem je z bardzo zdewastowanych po-
mieszczeń. Kiedy pierwszy raz weszliśmy 
do budynku dawnego dworca, strach było 
wejść po schodach. Dużo pracy kosztowało 
nas zagospodarowanie terenu. Postawili-
śmy dużą lampę na końcu ul. Dworcowej, 
dzięki której zakątek ten nie jest już ciem-
nym i niebezpiecznym miejscem. 

Skład działa pod ścisłą kontrolą Urzędu 
Celnego w Bielsku-Białej. 

                                  Monika Niemiec

Przy dawnym dworcu PKP powstał prywatny skład podatkowy.                            Fot. M. Niemiec

Moment przepompowywania oleju do zbiornika.                                           Fot. M. Niemiec

Materiały ciekłe zapalne.
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W telewizyjnym programie Superdzieciak wystąpił liczący sobie 
11 lat Radosław Stojda z Ustronia. Miało to miejsce 24 paździer-
nika, a jego występ zapowiadaliśmy w GU. Radek wyśmienicie 
zaprezentował się grając z orkiestrą. Niestety nie znalazł uznania 
jurorów i nie zakwalifikował się do kolejnych etapów. Dla wielu 
mieszkańcowi Ustronia oglądających ten program, potraktowano 
go zbyt surowo, a może sposób w jaki Radek gra na gitarze nie 
do końca dotarł do jury. Mimo wszystko Radek zaliczył pierwszy 
występ w ogólnopolskiej telewizji i to w dobrym czasie antenowym, 
bo w sobotę po godz. 20.

Nie jest to jedyne tegoroczne osiągnięcie Radka. W prestiżowym 
Konkursie Gitarowym „Blue Tone” w Katowicach w kategorii 
gitary klasycznej zajął trzecie miejsce w grupie uczestników do lat 
13. Natomiast na gitarze elektrycznej, bez ograniczeń wiekowych, 
zajął drugie miejsce. Radek występował też kilkakrotnie na scenie 
MDK „Prażakówka”, ale na pewno na długo zapamięta występ  
z Piotrem Nalepą w koncercie przypominającym legendarną grupę 
Breakout. Z profesjonalnymi muzykami zagrał solówki w utworze 
„Kiedy byłem małym chłopcem”. Wzbudziło to owacje na widow-
ni. Na co dzień Radek uczy się muzyki w Ognisku Muzycznym  
w MDK „Prażakówka.                                          Wojsław Suchta

  

Znikają dwa niepozorne, nie oszukujmy się, straszące swoim 
wyglądem budynki. A jednak to kawałek historii tego miasta. 
Mowa o tzw. szopkach stojących przy domach o numerach 4, 6  
i 8 przy ul. Partyzantów, schowanych za halą sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Już dawno zwracano uwagę, że  „szopki” szpe-
cą okolicę, a zaraz obok nich przebiegają trzy szlaki turystyczne. 
Jednak budynki pełniły konkretną funkcję – znajdowały się  
w nich garaże, schowki na rowery, narzędzia ogrodnicze, skła-
dziki na opał, niemieszczące się w domu sprzęty, a nawet dobrze 
prosperujący warsztat. Dawniej w „szopkach” hodowano kury, 

KAWAŁEK  HISTORII

SUKCESY  RADKA

Kiedyś trzymano tu siano, hodowano kury. Później w budynkach 
powstały garaże.                                                        Fot. M. Niemiec króliki i większe zwierzęta, na pięterku składowano siano. Budyn-

ki były częścią tradycyjnej zabudowy, powstałych w połowie lat 
50. bloków z mieszkaniami dla wykwalifikowanych pracowników 
Kuźni. Później bloki przejęło miasto, a obecnie właścicielami 
lokali są ich mieszkańcy. Terenem wokół zarządza Wydział Miesz-
kaniowy Urzędu Miasta. Jego naczelnik Dorota Fijak rozwiewa 
obawy niektórych osób, że ten niewielki skrawek ziemi zostanie 
sprzedany i nie wiadomo, co tam powstanie. 
– Nie planujemy sprzedaży, a jedynie dzierżawę mieszkańcom, 
jeśli wyrażą zainteresowanie. Postawienie np. garażu będzie się 
wiązało z normalną procedurą obowiązująca przy tego rodzaju 
inwestycjach. Z naszej strony są plany utrzymania terenu jako 
zieleni miejskiej. Rozbiórkę wykonała firma „Beskid Tech” Rafał 
Pytlik z Pietrzykowic, koszt prac to 18 tys. zł.                    (mn) 

W marcu 2015 r. w „Prażakówce” Radek zagrał z Piotrem Nalepą 
(pierwszy z lewej) i Robertem Luberą.                            Fot. W. Suchta

Obecny widok z auli Gimnazjum nr 1.                        Fot. M. Niemiec

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie prowadzi dochodze-
nie w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 20 wrześ-
nia 2015 r. na ul. Krzywaniec (rejon posesji nr 28) w Ustroniu, 
około godz. 19.10.  Nieustalony mężczyzna w wieku 40-45 lat  
z kilkudniowym zarostem na twarzy, średniego wzrostu  kierujący 
rowerem marki Magnum MG doprowadził do potrącenia pieszej 
wskutek czego doznała obrażeń ciała. Sprawca potrącenia zbiegł 
z miejsca zdarzenia, i jest oskarżony o czyn z art. 177 § 1 k.k.  
w zw. z art.178  § 1 k.k.

POTRĄCENIE NA ULICY 
KRZYWANIEC
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GABINET STOMATOLOGICZNY 
ANNA OLEŚNIEWICZ 

OD LISTOPADA ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z USTRONIA 
DO GOLESZOWA. TEL. I GODZINY PRACY BEZ ZMIAN. 

Nowy adres: Goleszów ul. Pocztowa 3
 (w centrum, obok poczty). TEL. 601-628-415

44/2015/4/R

Październik to od 1999 roku Międzynarodowy Miesiąc Bi-
bliotek Szkolnych. Jest to wielkie święto, którego celem jest 
zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, 
krzewieniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 
Spotkanie uczniów klas IV – VI z naszą ustrońską poetką Marią 
Nowak zainaugurowało obchody święta w Klimatycznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Miłego Gościa powitała dyrektor 
Grażyna Tekielak słowami Wisławy Szymborskiej: „Czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśli-
ła”. Następnie uczniowie Agnieszka Kubala, Borys Jędrzejczyk 
i Natalka Then zainscenizowali treść wiersza autorstwa pani 
Marii pt.: „Wywiad - rzeka, z rzeką Wisłą”. Na spotkaniu poetka 
barwnie opowiadała o początkach swej twórczości, skąd czerpie 
twórcze natchnienie oraz kiedy powstały pierwsze utwory. Ucz-
niowie mieli okazję posłuchać czytanych przez autorkę wierszy, 
które pisała dla swoich wnuków: Ani, Bartka, Małgosi i Jasia.  
Z zainteresowaniem wysłuchali również opowiadania pani Marii 
o przygodach psa, który stał się bohaterem wiersza. W niejednym 
oku zakręciła się łezka nad jego losem. Dzieci podziękowały 
poetce gromkimi brawami i bukietem kwiatów za niezwykle 
interesujące spotkanie. Na zakończenie uczniowie wyznali, iż 
„Pani tak ciekawie opowiadała, że aż szkoda było przerywać Jej 
pytaniami”. Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi honoro-
wemu za tak zajmującą lekcję poezji.

W ramach święta w bibliotece przez cały miesiąc miały miejsce 
różne wydarzenia, które reklamowano i promowano poprzez pla-

katy rozmieszczone w szkole. Było głośne czytanie bajek przez 
nauczyciela dla uczniów klas I – III pod hasłem „Przyjdź i posłu-
chaj”. Biorąc udział w konkursie „Czyja to karykatura” uczniowie 
rozpoznawali autorów naszych lektur. Bezbłędnych odpowiedzi 
udzieliła Julia Greene z klasy 5c. Akcja „Warto mnie przeczytać” 
polegała na tym, że uczniowie na planszy wypisywali autora  
i tytuł książki, którą polecali swoim kolegom. Dużym powodze-
niem cieszyły się konkursy plastyczne: „Zakładka do książki” 
oraz „Ja i moja biblioteka”. Uczniowie mieli możliwość złożyć 
życzenia bibliotece na specjalnej planszy, wyrazić sympatię  
i radość z możliwości korzystania z jej zbiorów. Wystawa „Takie 
książki czytaliśmy” o ulubionych lekturach z lat dziecięcych na-
szych nauczycieli przyciągała młodszych i starszych czytelników 
na każdej przerwie. Były rozmowy i ciekawe komentarze. Święto 
szybko minęło, ale biblioteka cały czas zaprasza wszystkich 
uczniów i nauczycieli do jej odwiedzania.

            Anna Depta, Krystyna Foltyn

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI W SP-2

Dzień Edukacji Narodowej, to święto nie tylko nauczycieli, 
ale całej społeczności szkolnej. Program tegorocznego święta  
w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu był inny niż 
zwykle. Dzieci z klas młodszych pojechały do cieszyńskiego kina 
na film  „Mały książę”. Dla uczniów klas starszych dzień ten był 
zarazem Dniem Święta Drzewa. Grupa 156 uczniów wraz z 18 
opiekunami i przewodnikiem PTTK Piotrem Steblem wyruszyła 
na rajd szkolny. Trzy autokary zawiozły uczestników do Brennej 
Leśnicy, skąd szlakiem zielonym dotarli do  drewnianej wieży 
widokowej na Starym Groniu. Po wdrapaniu się na jej szczyt 
podziwiali piękne krajobrazy, a następnie wyruszyli czarnym 
szlakiem do schroniska „Grabowa Chata” położonego na szczy-
cie Grabowej. Tam zwiedzili park tematyczny „Ogród bajek”  
z wyrzeźbionymi w drewnie postaciami z legend i podań Beskidu  
Śląskiego. Podczas wędrówki uczniowie ćwiczyli umiejętność 
rozpoznawania drzew, dostrzegali piękno lasów beskidzkich, 
uczyli się szacunku do przyrody oraz konieczności jej ochrony. 
Po poczęstunku w „Grabowej chacie” w wesołym nastroju wrócili 
do szkoły. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy znaczek, 
który będzie mu przypominał miłe chwile spędzone na poznawaniu 
Beskidów w gronie rówieśników i nauczycieli.   Krystyna Foltyn

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ W DWÓJCE

XV  DNI  KLEMENSOWE  
"Godzi się zatem, abyśmy wreszcie poszli za tylu tak wielkimi przykładami”.

 
09.11.2015 - poniedziałek 

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
18.30 - „Gdy wszyscy święci idą do... miasta” 

 wizerunki świętych patronów w heraldyce miejskiej i gminnej 
Wystawa - Marek Wacław Judycki;

Miasta i święci w rymowankach - Bronisław Wątroba;

12.11.2015 - czwartek
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

16.30 - Czwartek ze zdrowiem  - dr Marcin Pecold - Profilaktyka  
i możliwości dobrego starzenia się;

Oprawa artystyczna - Danuta Koenig, Maria Nowak i Paweł Brańczyk 
 

13.11.2015 - piątek
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka

18.30 - Uroczystość jubileuszowa 35 - lecia CHÓRU AVE;
Nadanie tytułu „Członka Honorowego Stow. Czytelnia Katolicka”;

 
14.11.2015 - sobota

Ustroń - biwak „U Jonka”
12.00 - Uroczyste otwarcie szlaku: Cyrylo-metodiańskiej misji 

chrystianizacyjnej; 
 

Kościół pw. św. Klemensa 
17.30 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

z Woli Mędrzechowskiej pod dyr. Andrzeja Komorowskiego
 

15.11.2015 - niedziela
12.00 - Uroczysta Suma Odpustowa 

- przewodniczy i wygłosi kazanie o. Jacek Skupień, dominikanin;
- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej 

pod dyr. Andrzeja Komorowskiego;
 18.00 - Msza św. w intencji trwania wiary chrześcijańskiej w Ustroniu;

 
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
19.00 - Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów: 

Trasy cyrylo-metodiańskiej misji chrystianizacyjnej 
na Śląsku Cieszyńskim. 
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) pomost w morzu, 4) żydowski chleb, 
6) skrzydlaty padlinożerca, 8) stolica Łotwy, 9) banko-
we okienko, 10) zawody żeglarskie, 11) skoczny taniec 
ludowy, 12) polski browar, 13) kanadyjska metropolia, 
14) kuzyn żurawia, 15) broni przyrody, 16) rosyjski czołg, 
17) miasto w Turcji, 18) uderzenie batogiem, 19) glon morski, 
20) świńska buźka.
PIONOWO: 1) jedna milionowa metra, 2) wyczekiwa-
ny przez emeryta, 3) wyrwa w murze, 4) bal maskowy, 
5) świadectwo techniczne, 6) spodnie pradziadka, 7) przyjęcie 
u znajomych, 11) łódź indiańska, 13) na feldze, 17) symbol 
chemiczny srebra.

Hasło powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych 
liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 
13 listopada.
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JESIENNE BESKIDY
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Ko-

inonia pt. „Uwierz, że możesz” otrzymuje: Krystyna Ja-
skonska z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji. 

Chris Bohjalian – „Zamki na piasku”

Jest rok 1915. Młoda  Amerykanka Elizabeth przyjeżdża do 
Aleppo w ramach misji humanitarnej, której celem jest dostar-
czenie żywności i lekarstw, a także niesienie pomocy medycznej 
uchodźcom ocalałym z Rzezi Ormian. Tam Elizabeth poznaje 
Armena, ormiańskiego inżyniera, który właśnie stracił żonę 
i maleńką córeczkę. Wiele lat później ich amerykańska wnuczka 
Laura odbiera telefon, pod wpływem którego postanawia zagłębić 
się w losy swojej rodziny i poznać swoje ormiańskie korzenie. 

Ewa Winnicka – „Angole”

Ewa Winnicka podróżuje po Wielkiej Brytanii i oddaje głos  
„najeźdźcom” z Polski, wywodzącym się ze wszystkich grup 
społecznych. Pyta, jak polscy inteligenci, robotnicy, drobni 
przedsiębiorcy, studenci i bezdomni widzą kraj, do którego 
przybywają. Każda historia to gotowy scenariusz fi lmowy. Ta 
książka to przede wszystkim niejednoznaczny obraz tubylców: 
obywateli Wielkiej Brytanii, malowany nadzieją i rozczarowa-
niem, podziwem i lekceważeniem.

BIBLIOTEKA  POLECA:

44/2015/5/R

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

Roztomili ludeczkowie!
Czy wy też mocie takigo stracha? Bo jedyn polityk, tyn co 

mo rod kocury, boji sie tych boroków, co łuciekajóm ze swojich 
krajów, bo tam je wojna i bojóm sie, że mogóm być zabici. Ci, to 
sie naprowde majóm o co boć. A tyn polityk sie boji, że ci borocy 
mogóm do nas przismyczyć jakisi dziwne choróbska. A przeca óni 
sóm badani przez dochtorów, niż jich do nas puszczóm. A przeca 
Najświyntsze Dziycióntko, jego mamulka Maryja i jeji panoczek 
Jozef też byli łuchodźcami. Musieli łuciekać przed tym łoszkliwym 
królym Herodym, kiery chladoł tego Dziycióntka  i zabijoł wszycki 
malutki dziecka w mieście. Wtynczos Nejwyższy posłoł anioła, kiery 
powiedzioł świyntymu Jozefowi na spaniu; "Weź Dziecióntko i jego 
mamulke i łuciekejcie do Egiptu, bo Heród może dziecko zabić". 
Nó, świynty Jozef mioł porzóndny fach w rynce, to se tam przeca  
robote naszeł. Ale nie czytómy, żeby Egipcyjanie tóm rodzine prze-
ganiali, przezywali abo jeszcze co gorszego. Na jinszym miejscu 
czytómy też, że mómy przijmować i pumagać takim borokóm, co 
przechodzóm rozmajite ciyrpiyni, tóż róbmy tak, jako Nejwyższy 
nóm kazuje.

Jeszcze nie tak downo Polocy też wyjyżdżali do Niymiec, bo sie 
jim kómuna w Polsce nie podobała, abo nikierzi chcieli mieć lepij, 
wiyncyj zarobić. Jakosi też ich żodyn spatki do Polski nie wyganioł. 
Tóż my sie też nie dynerwujmy, że do nas łuciekajóm.

Óni przeca bardziyj chcóm jyny przez Polske przynś, coby sie 
dostać do Niymiec abo do jinszych krajów, co sóm bardziyj bo-
gatsze łod Polski.

Nikierzi sie bojóm tego, że ci, co łuciekajóm do nas, sóm jin-
szyj wiary. Ale przeca Świynto Rodzina też była jinszej wiary niż 
Egipcyjanie. Rozchodzi sie o to, coby naszo wiara była na tyle 
twardo, coby my sie nie dali zbałuszyć tym, co do nas przijadóm 
i wierzóm w co jinszego niż my.

Wiym, że nikiedy mogymy mieć z tym pumoganiem kapke łu-
tropy. Ale mogymy kapke wydzierżeć, coby tym, co do nas chcóm 
łuciyc, pokozać nasze krześcijański postympowani. Śóm my już 
po wyborach, bydzie nowy rzónd, tóż bydzie sie staroł, co zrobić, 
coby było lepi.

Ciekawe, jako sie też miywo Kareł spod Małej Czantoryji, co 
kiesi też do "Ustróńskij" pisowoł po naszymu i czy pieknie miano 
łodprawił. Jo też miała łujca, kuzyna Karła, ale łóni już śpióm 
na kierchowie. Od jinszego kuzyna chłapieczek też mo na miano 
Karlik, tóż bych mógła mu powinszować na miano, ale ón za daleko 
miyszko i tam "Ustrońsko" nie dochodzi.

Nó, pumalutku sie bydzie zima przibliżać, Tóż miyjcie sie fajnie 
i czekejcie, aż Mikołoj przijedzie na biołym kóniu.      Hanka

PREMIERA LATA 2016! wcześnie kupujesz....mniej płacisz...
10% zaliczki, 40% rabat, dzieci gratis - wszystkie gwarancje

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

 jesienią....październik i listopad z wylotami z Katowic!

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

10% zaliczki, 40% rabat, dzieci gratis - wszystkie gwarancje

NOWOŚĆ! PIĘKNA POLSKA I WAKACJE RODZINNE! 
33 miejscowości, Hotele nad morzem, na Mazurach, w górach, rodzinne hotele z animacjami, 

hotele przyjazne Rodzinie, hotele Wellness/Spa

ZAPISY DO 
PRZEDSZKOLA MUZYCZNEGO 

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu prowadzą-
ce Ognisko Muzyczne informuje, że trwają jeszcze zapisy dzieci 
do przedszkola muzycznego oraz chętnych do klasy wokalu, którą 
po przerwie wznawia.

Zapisy przyjmuje kierownik Ogniska – Agnieszka Durlow – 
tel. komórkowy 501 057 750.               W imieniu Zarządu TKA

                                    Elżbieta Sikora 
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Wystawa nie jest próbą przedstawienia 
dziejów medycyny od czasów najdaw-
niejszych po współczesne, ma jedynie 
ukazać niektóre wątki historii lecznictwa 
poprzez spojrzenie wybitnych lekarzy-
-specjalistów, uczonych oraz muzeal-
ników. Prezentowane są na niej m.in.: 
książki medyczne, instrumenty medyczne 
z XVIII i XIX wieku, karty zielników  
z wieków od XVII do XIX pochodzące  
z zasobów Zamku Królewskiego na Wa-
welu. Wśród eksponatów znajduje się wie-
le dokumentów, książek, publikacji oraz 
instrumentów medycznych, pochodzących 
z prywatnej kolekcji dr. Daniela Sabata 
ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz ze zbiorów Muzeum Miejskiego  
w Zabrzu. 

Niewątpliwie perełką są starodruki  
z kolekcji profesora Janusza Skalskiego, 

Do 3 stycznia w Muzeum Miejskim  
w Zabrzu, mieście akademickim można 
oglądać unikatową w skali Śląska wystawę 
pt. „Historia medycyny w kilku odsło-
nach”. W jej stworzeniu ma swój udział 
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabili-
tacji i Zapobiegania Niepełnosprawności 
w Ustroniu, które podczas wernisażu re-
prezentował prezes Lech Wędrychowicz. 

Zapytany o sens organizacji takiej eks-
pozycji, stwierdził:
– To bardzo istotna i długo wyczekiwana 
wystawa. Nikt ze środowiska medycznego 
nie miał wątpliwości, że potrzebne jest 
przedstawienie historii medycyny, ale od 25 
lat nie udało się skonsolidować środowiska 
i znaleźć stosownego miejsca. Muzeum 
Miejskie w Zabrzu, mające swoją siedzibę 
na tej samej ulicy, co wybitne kliniki, jest 
jak najbardziej odpowiednim miejscem. 

CHIRURGIA  Z  USTRONIA  
DO  ZABRZA

pasjonata historii medycyny, wybitnego 
polskiego kardiochirurga z Uniwersyte-
ckiego Szpitala Dziecięcego w Krako-
wie. W styczniu tego roku profesor dał 
się poznać Polakom i ludziom na całym 
świecie, gdy uratował dwuletniego Adasia 
z hipotermii. W Zabrzu z wielką pasją 
opowiadał o białym kruku z jego kolekcji, 
czyli VII tomie Atlasu Anatomii z XVII 
wieku. Wydano tylko sześć tomów tego 
wiekopomnego dzieła Polaków, kolej-
ny – niedokończony stanowi niezwykłą 
rzadkość. Jego właściciel opowiadał, że 
atlas ten został przemycony do Japonii  
w czasach, gdy nie wolno było w tym kra-
ju wykonywać sekcji zwłok. W związku  
z tym tamtejsi lekarze całą wiedzę czer-
pali z polskiej księgi. Do dzisiaj japońska 
medycyna opiera się na wiadomościach  
w niej zawartych. 

– Przedstawione kolekcje robią na zwie-
dzających ogromne wrażenie – mówi  
L. Wędrychowicz. – Oglądałem ekspona-
ty, myśląc o tym, że nasze centrum zostało 
wyróżnione zaproszeniem do udziału  
w wystawie. Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy pokazać wyjątkowe Muzeum Sali 
Operacyjnej stworzone przez dyrektora 
Ryszarda Wąsika, które zrodziło się z jego 
pomysłu i dzięki jego determinacji.

Ustroń pokazuje w Zabrzu dwie ekspo-
zycje – wyposażenie dawnej sali operacyj-
nej, a także nieco bardziej współczesnej 
z lat 80. XX wieku. Oglądający mogą 
zobaczyć, jak 30 lat temu przeprowadza-
no zabiegi chirurgiczne, w tym pierwsze 
operacje przeszczepów serca, dziś stano-
wiące jedne z najważniejszych wydarzeń 
w historii polskiej medycyny. 

Wystawa odbywa się pod patronatem 
prezydent Miasta Zabrza Małgorzaty Mań-
ki-Szulik, która 26 października razem  
z dyrektor Muzeum Miejskiego Elżbietą 
Dębowską, uroczyście ją otwierała. 

W związku z udostępnieniem ekspona-
tów na wystawę, w Ustroniu nie można 
obecnie oglądać ekspozycji unikalnego 
w skali kraju Muzeum Sali Operacyj-
nej.                     Monika Niemiec 

BEZPŁATNA  POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie  
z pomocą żywnościową do osób najbar-
dziej potrzebujących w całej Polsce.

Program jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Pomoc żywnościowa 
w postaci paczki żywnościowej może 
być przekazywana osobom spełniającym 
określone kryteria.  

Z tej formy pomocy mogą skorzystać 
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, a ich dochód nie prze-
kracza 150%  kryterium dochodowego,   
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej (951 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

 Aby otrzymać bezpłatną żywności 
należy:

- zgłosić się do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ustroniu ul.  
M Konopnickiej 40 w godz. 7.30 – 15.30

- wypełnić oświadczenie samodzielnie 
lub przy pomocy pracownika socjalnego

- uzyskać skierowanie – jeżeli zostały 
spełnione powyższe wymogi

- w wyznaczonym miejscu i czasie 
odebrać żywność.

Każda osoba w rodzinie może otrzymać 
paczkę żywnościową składającą się z co 
najmniej 6 rodzajów artykułów spożyw-
czych takich jak: makaron, ryż, kasza 
jęczmienna, kawa zbożowa, płatki kukury-
dziane, mleko, ser, groszek z marchewką, 
sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, 
dżem, mielonka wieprzowa, klopsiki, 
cukier, olej rzepakowy.

Pracownicy socjalni naszego ośrodka 

starają się dotrzeć do środowisk, w któ-
rych taka forma pomocy jest potrzebna.  
Apelujemy do  osób zainteresowanych 
uzyskaniem pomocy aby zwracały się do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Pracownicy na miejscu udzielą Pań-
stwu szczegółowych informacji i objaśnią  
w jaki sposób należy dopełnić wszelkich 
formalności. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
oddział w Bielsku- Białej (PKPS)  jest 
partnerem lokalnym realizującym dystry-
bucję żywności na terenie Gminy Ustroń. 

Odbiór bezpłatnej żywności na pod-
stawie skierowania z MOPS w Ustroniu 
odbędzie się 20 listopada 2015 r. Kolejne 
terminy wydawania żywności będą poda-
wane przy odbiorze żywności. 

Szczegółowe informacje na ten temat 
można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ustroniu, ul.  
M. Konopnickiej 40 lub pod numerem 
telefonu  8542634.           

Kierownik MOPS
                             Zdzisław Dziendziel

Prezes L. Wędrychowicz z prezydent Zabrza M. Mańką-Szulik i dyrektor Muzeum  
E. Dębowską.                                                                                                         Fot. A. Gola
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M. i J. Szejowie.                                                                                                    Fot. W. Suchta

Gdyby Góral wygrał z Kuźnią, dystans 
tej drużyny do naszego zespołu byłby za-
ledwie jednopunktowy. Kuźnia remisując 
zachowała pozycję wicelidera, ale już ze 
stratą dwóch punktów do Skoczowa. Wisła 
zremisowała w Koszarawie nie wykorzy-
stując dwóch rzutów karnych. 

Mecz Kuźni z Góralem raczej wyrów-
nany, choć więcej okazji miała nasza 
drużyna.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Że-
browski powiedział: - Mecz trudny, prze-
ciwnik wymagający. Sytuacje bramkowe 

obu drużyn do policzenia na palcach obu 
rąk. Myśmy stworzyli  takich sytuacji pięć, 
przeciwnik dwie. We wszystkich dobrze 
się broniono, a ostatecznie interweniowali 
bramkarze, bądź zawodnicy nieskutecznie 
uderzali. Punkt na wyjeździe powinien cie-
szyć, choć patrząc na inne wyniki, można 
żałować, bo można było mieć dalej tyle 
punktów co Skoczów, a odskoczyć Wi-
śle, która straciła punkty w kuriozalnych 
okolicznościach. Trzeba jednak docenić 
zdobyty punkt i koncentrować się na 
kolejnych meczach.                           (ws)

KS Góral 1956 Żywiec - KS Kuźnia Ustroń 0:0

1  Skoczów 13 31 29:11 
2 KS Kuźnia 13 29 23:9 
3 Wisła 13 28 45:15 
4 Dankowice 13 28 36:22 
5 Żywiec 13 25 18:14 
6 Bestwina 13 21 17:12 
7 Pruchna 12 18 22:20 
8 Chybie 13 17 23:20 
9 Żabnica 13 15 12:16 
10 Żywiec 12 14 18:18 
11 Zebrzydowice 13 13 26:34 
12 Leśna 13 11 17:27 
13 Dziedzice 13 10 16:25 
14 Cięcina 13 10 12:24 
15 Kobiernice 13 8 12:27 
16 Cisiec 13 8 15:47 
  

PIĘĆ  SYTUACJI

Jak był miniony sezon startów?
Dla nas te starty były czymś nowym. 
Przede wszystkim nowy samochód wyż-
szej klasy, a po drugie startowaliśmy za 
granicą. Były też przygody, w tych zu-
pełnie nowych dla nas rajdach. Miejsce 
na podium jest sukcesem, tym bardziej, 
że w Czechach jest większa konkurencja. 
Dodatkowym wyzwaniem był Rajd Ba-
rum, jedna z eliminacji mistrzostw Czech,  
a jednocześnie runda Mistrzostw Europy. 
Tam jechaliśmy ze zmiennym szczęściem, 
bo jednego dnia nie ukończyliśmy. Taki 
był ten sezon, z sukcesami, ale tez nie 
udało się uniknąć błędów.
Jechaliście nowym samochodem. Trud-
no było się przestawić?
Wcześniej jeździliśmy samochodami na-
pędzanymi na jedna oś, a tu na cztery koła 
i silnik turbo wymagający specyficznej 
jazdy. To było wyzwanie i z rajdu na rajd 
jechaliśmy coraz pewniej.

Czego brakuje do zwycięstw?
Przejechanych kilometrów, czyli treningu 
w takim wozie. Nasi konkurenci z Czech 
w tej klasie jechali któryś rok z rzędu,  
a nas ciągle coś zaskakiwało.
Pojechaliście też w Rajdzie Wisły zali-
czanym do Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski.
Chcieliśmy pokazać się kibicom, że 
potrafimy się ścigać na dobrym pozio-
mie. W tym rajdzie nie popełnialiśmy 
błędów, obyło się bez awarii i zajęliśmy 
siódme miejsce w klasyfikacji generalnej,  
a w klasie samochodów produkcyjnych 
wygraliśmy. Wyprzedziły nas tylko fa-
bryczne rajdówki. Ten start to była dla nas 
duża przyjemność.
Czym różnią się rajdy w Polsce i Cze-
chach?
Jest wiele różnic. W Czechach pierwszy 
etap rozgrywany jest po południu i koń-
czy się w nocy. Pokonywanie odcinków 

w nocy nie jest łatwe. Bardzo ważny jest 
opis, pilot nie może popełnić błędu. W 
Czechach rajdy są tez bardziej zróżni-
cowane, są górskie, płaskie, po różnych 
nawierzchniach. Dla nas czeskie drogi 
miały inna specyfikę, inna przyczepność. 
Czasem to przeszkadzało. Spotykały nas 
ciągle nowości, ale bogaci o tegoroczne 
doświadczenia, chcielibyśmy w mistrzo-
stwach Czech pojechać w przyszłym roku. 
Już wiemy jak jechać i jak się przygoto-
wywać do poszczególnych rajdów.
Słyszałem, że rajdy są w Czechach bar-
dzo popularne.
Tak. Jest dużo relacji telewizyjnych,  
a kibiców na trasie zdecydowanie więcej. 
Bardzo wielu kibiców przychodzi do 
serwisu, zbierają naklejki, plakaty. Orga-
nizatorzy zawsze starali się nam pomóc, 
ułatwić wiele rzeczy, bo choć język czeski 
zbliżony jest do polskiego, to nie zawsze 
od razu można było się zrozumieć. 
A stosunek rywali z Czech do polskiej 
załogi?
Poznaliśmy się, są to dobre relacje. Gdy na 
jednym z rajdów nie mogliśmy kontynuo-
wać jazdy, pożyczaliśmy nasze zapasowe 
części innym, w tym Vaclavowi Kopa-
ckowi, który sezon zakończył na drugim 
miejscu, więc naszemu bezpośredniemu 
rywalowi. Wiem też, że możemy liczyć 
na pomoc czeskich zawodników.
Kierowca z Ustronia Kajetan Kajetano-
wicz zdobył tytuł mistrza Europy. Czy 
w Czechach jest znany?
Przed rajdem Barum obawiali się go, 
jako szybkiego konkurenta. Znany jest  
i odbierany bardzo pozytywnie.
A czeską gwiazdą jest Jan Kopecky?
Tak, także Vaclav Pech. Przede wszystkim 
wśród kibiców dużym szacunkiem cieszy 
się firma Skoda. Na rajdach ludzie chodzą 
w koszulkach Skody, jest sporo gadżetów 
tej firmy. Dumni są z tego, ze produkują 
najlepsze auta rajdowe w Europie.
Wasi sponsorzy zadowoleni z sezonu?
Chyba tak. Sezon rozpoczął się od wy-
padku, rozbiliśmy totalnie samochód  
i nastroje były mieszane. Firma GK 
Forge pomogła nam się zrehabilitować.  
Teraz mamy coś do zrobienia w przyszłym 
roku.
Dziękuję za rozmowę. Wojsław Suchta

WIELE  RAJDOWYCH  RÓŻNIC
Bracia Jarosław i Marcin Szejowie w tym sezonie startowali w Rajdowych Mi-

strzostwach Czech. Był to sezon udany, a jechali samochodem subaru impreza 
z napędem na cztery koła. W Mistrzostwach Czech startowali w sześciu rajdach, 
pięć ukończyli i w klasie III zajęli trzecie miejsce na 25 sklasyfikowanych załóg. 

Rozmowa z Marcinem Szeją
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Z komunikatu Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie: 
Grypa ptasia jest wirusową chorobą zakaźną występującą wśród 
ptactwa. Kontakt ptactwa domowego z ptactwem dzikim, a także 
bazary, gdzie handluje się żywym ptactwem odgrywają dużą rolę  
w rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Wirus grypy ptasiej sporadycz-
nie powoduje zakażenia u ludzi. Drób i produkty drobiowe poddane 
odpowiedniej obróbce termicznej nie stanowią źródła zakażenia.

Burmistrz Ireneusz Szarzec poinformował radnych, że w dniu 
sesji wpłynęło faksem pismo od projektantów rynku z propozycja 
rozwiązania umowy. (...) Wobec zaistniałej sytuacji burmistrz 
poprosił radnych o decyzję. Można kontynuować prace i przyjąć 
koncepcje projektantów. (...) Rozwiązanie umowy skutkuje określe-
niem warunków nowej koncepcji, rozpisaniem konkursu na nowy 
projekt. (...) W głosowaniu większość radnych opowiedziała się za 
nowym konkursem. 

Podczas sesji naczelnik Wydziału Mieszkaniowego UM Ewa 
Sowa przedstawiła informację o stanie zasobów mieszkaniowych 
oraz planach budowy i uzyskania nowych lokali komunalnych. 
Obecnie miasto posiada 202 lokale mieszkalne, w tym 104 miesz-
kania komunalne i 98 lokali socjalnych. Na liście oczekujących na 
mieszkanie są 52 rodziny, w tym 6 rodzin na lokale komunalne, 30 
na lokale socjalne oraz 16 rodzin posiadających wyroki sądowe 
przyznające lokale socjalne.

Wszystko wskazuje na to, że sala gimnastyczną w Nierodzimiu 
zostanie oddana do użytku wcześniej niż to zakładano. Budowę 
zaplanowano na dwa lata, a być może odbiór nastąpi już w tym 
roku. (...) Burmistrz Ireneusz Szarzec mówi: – Początkiem paź-
dziernika otrzymaliśmy propozycję z Sejmiku Śląskiego, który jest 
dysponentem środków, że jest możliwość otrzymania całej transzy 
jeszcze w tym roku. Warunek jest tylko jeden: ukończenie sali do 
15 grudnia. (...) – Do 10 grudnia chcemy zakończyć pełny zakres 
robót wykończeniowych – mówi Zbigniew Drózd, właściciel firmy 
Service-Bud, która jest głównym wykonawcą. 

Zapora Porąbka – Kuźnia Ustroń 1:0 (0:0). (...) Niestety w 70. 
minucie Kuźnia traci bramkę w dość kuriozalny sposób: piłka 
spokojnie leci w kierunku naszej bramki, Paweł Zarzycki woła: 
„Moja!”, a tu niewiadomo dlaczego, jej lot głową przedłuża Marcin 
Cieślar tak niefrasobliwie, że strzela gola samobójczego. (...) Trener 
Kuźni Zbigniew Janiszewski: - Szkoda, że przegraliśmy ten mecz 
w taki sposób, bo był to typowy mecz na remis.       Wybrała: (mn)

5 XI   17.00    Premiera filmu „Bolko Kantor. Prawy, prosty.”, 
          Muzeum Ustrońskie 
6 XI   18.00   Spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem, MDK  
          „Prażakówka”
6 XI  18.00   Zebranie Mieszkańców osiedla Ustroń Lipowiec,  SP-5
7 XI   11.00   XXVI Bieg Legionów, Aleja Legionów - Bulwary 
          nad Wisłą (obok kortów tenisowych) 
8 XI   18.00   Ustrońska Jesień Muzyczna: Charytatywny Kon- 
          cert Fortepianowy Adama Makowicza, MDK 
          „Prażakówka”
9 XI  10.00   Spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń, 
          Muzeum Ustrońskie 
9 XI   12.00   Uroczystość patriotyczna - rocznica rozstrzelania 
          34 mieszkańców Ustronia, pomnik przy G-1
11 XI 12.00    Uroczystość patriotyczna - Święto Niepodległo- 
          ści, Pomnik Pamięci Narodowej przy Urzędzie 
          Miasta Ustroń
13 XI 18.00   Ustrońska Jesień Muzyczna: „Wariatka, czyli 
          niełatwo być kobietą” – spektakl muzyczny, MDK 
          „Prażakówka”
16 XI 12.30   Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert Młodzie- 
          żowej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej, 
          MDK „Prażakówka”

www.ustron.pl

Pyszne swojskie gęsi idealne na św. 
Marcina, kaczki, jajka, miód i pyłek 
pszczeli. 510-334-100.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
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, promo-
we. 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.

Lekka pożyczka. Dojazd do klienta.
Szybko! dzwoń 537-17-17-15. 

SPŁAĆ SWOJE CHWILÓWKI! 537-
17-17-15.

POŻYCZKA bez BIK! Minimum 
formalności. 537-17-17-15.

Pożyczka pozabankowa! Szybko, na 
oświadczenie. 537-17-17-15.

Masz działalność? Mamy dla Ciebie 
pożyczkę! 537-17-17-15.

Mieszkanie do wynajęcia. 603-117-553.

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

Zatrudnimy na stanowisko asystentka 
stomatologiczna w wymiarze 1/2 
etatu. 694-176-355. mail: sse.jaku-
biec@vp.pl

Sprzedam łóżko drewniane 200x87cm 
z materacem. 501-122-115.

Szczypiorniak potrafi mieć swój wdzięk.                    Fot. W. Suchta

 5-6.11     Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
7-8.11     Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
9-10.11  Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
11-12.11  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
13-14.11  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć lat temu

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszo-

ny wykaz z dnia 02.11.2015 r. dotyczący niezabudowanej 
nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu na okres 
do lat trzech oraz wykaz z dnia 30.10.2015 r dotyczący 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w celu 
umieszczenia urządzenia elektroenergetycznego przyłącza 
kablowego ziemnego.

44/2015/1/O
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FELIETON

Niedziela 25 października, wieczorna 
Msza św., najpierw śpiewamy: Pójdź do 
Jezusa, do niebios bram... kończąc pierw-
szą zwrotkę pieśni słowami: Słuchaj Jezu 
jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj uczyń 
z nami cud! Przemień o Jezu, smutny ten 
czas. O Jezu pociesz nas! Na rozesłanie 
śpiewamy: My chcemy Boga w rodzin 
kole, w troskach rodziców dziadek snach. 
My chcemy Boga w książce, w szkole,  
w godzinach wytchnień, w pracy dniach 
… Atmosfera stała się podniosła. Idziemy  
z żoną Lusią do lokalu wyborczego. Stawia-
my X przy wybranych nazwiskach. Wrzu-
camy nasze głosy do urny. Widać wyraźne 
napięcie. Jeszcze trwa cisza wyborcza,  
a internet już szaleje. Podawane są infor-
macje: Menu dnia: PiStacjowe lody (nasze 
ulubione), 39,1% Pieczone Ośmiorniczki 
(których nie lubimy) 23,4%... Wreszcie 
wieczór wyborczy w telewizji. Cóż za pięk-
na chwila! Warto było cierpliwie czekać!

Drugi raz z rzędu nasze głosy padły na 
tych, co zwyciężyli. Potwierdziły się sza-
cunkowe wyniki wyborów. Prawo i Spra-
wiedliwość ma bezwzględną większość  
w Sejmie i Senacie. Może rządzić samo-
dzielnie. Na PiS głosowali najmłodsi i naj-
starsi wyborcy. Komuniści marksistowscy  
z Partii Razem, chociaż nie weszli do Sej-
mu, to spowodowali, że przez najbliższe 
cztery lata nie będziemy mieli postkomu-
nistów w Sejmie.

 Mówili żeśmy stumanieni, nie wierząc, 
że chcieć to móc. Lecz trwaliśmy osamot-
nieni. Tymi słowami, pieśni Legionów; My 
Pierwsza Brygada można określić, to co 
działo się wokół nas zwolenników partii 
Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 
osiem lat. Pamiętam, jak na walnym ze-
braniu Towarzystwa Miłośników Ustronia, 
w dyskusji na temat ładu przestrzennego 
zabrał głos autorytet w tych sprawach, 
zasłużony dla naszego miasta architekt,  
i ni stąd ni zowąd, zaczął „toczyć bekę  
z Jarosława Kaczyńskiego”. (Dla starszych 
P.T. Czytelników wyjaśnienie: „toczyć 
bekę” – nic innego jak wyśmiewać się  
z kogoś). Nikt na sali nie zareagował, 
większość się śmiała. Dopiero na moją 
uwagę, do prowadzącego zebranie, że to 
nie wiec polityczny, ani prywatne zebranie, 
ów mówca zreflektował się i przeszedł do 
meritum sprawy. A ile to musiałem wysłu-
chać o PiS-ie podczas spotkań rodzinnych, 
przyjacielskich, klubowych. Ile wyśmiew-
czych e-maili musiałem zobaczyć. Tak, tak, 
tak było kochana siostro Ewo, drodzy ko-
ledzy: Jasiu, Heniu, Zdzisławie, Zbyszku, 
Przemysławie itd. itd. I co teraz powiecie?

We wtorek, po niedzieli wyborczej, by-
liśmy w Krakowie na wykładzie ks. prof. 
Dariusza Oko o Gender. Pogratulowaliśmy 
naszemu wykładowcy. Ostatnio odniósł 
wielki sukces. Atakowany bezwzględnie 
przez mainstreamowe media nie załamał 
się. Wyszło, że miał rację. Polacy wybrali, 
tak, że zwolennicy gender znaleźli się 
poza parlamentem! Ks. prof. D. Oko może 
jechać na zasłużone wakacje, jak oświad-
czył, do Kanady, aby tam wygłosić kilka 
wykładów dla tamtejszej Polonii. Niech 

się uczą od Macierzy.
 W kolejną niedzielę będziemy mogli 

spokojnie znowu śpiewać: Boże coś Pol-
skę... Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

 W połowie września w swoim felieto-
nie pisałem: „Dwadzieścia lat temu, nasz 
papież, św. Jan Paweł II na Kaplicówce  
w Skoczowie, tak wołał do Polaków: Dzi-
siaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt 
życia społecznego i państwowego, pamię-
tajcie, iż zależy on przede wszystkim od 
tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie 
jego sumienie. Prosiłem wówczas o zasta-
nowienie się i wybranie ludzi sumienia.
Osobiście jestem przekonany, że większość 
naszych parlamentarzystów, wybranych  
w ostatnich wyborach, to ludzie sumienia. 
Naszym zadaniem wyborców jest pilnowa-
nie, aby takimi zostali na zawsze.

Severino Dianich, profesor teologii 
dogmatycznej we Florenckim Studium 
Teologicznym, w swojej książeczce: Od-
powiedzi na najbardziej prowokacyjne 
pytania, tak pisze: Przy dokonywaniu 
jakiegokolwiek wyboru konieczne jest 
zachowanie czujności sumienia. Ponadto 
każdy powinien wymagać od tych, na 
których oddał swój głos, respektowania 
wartości, w które wierzy. W odpowiedzi na 
pytanie:  Czym się kierować w głosowaniu 
na partie polityczne, aby nie utracić spój-
ności z własną wiarą - między innymi tak 
odpowiada: Każdorazowa decyzja partii 
politycznej, na którą głosował chrześci-
janin, musi być przez niego rozpatrywana  
w kontekście zgodności tej decyzji z wielki-
mi wartościami ewangelicznymi. 

 Pamiętajmy o tym. Zachowajmy czuj-
ność sumienia!                  Andrzej Georg

Zmiana II

FELIETON
Zbliżają się święta

Do świąt Bożego Narodzenia pozostało 
jeszcze wiele dni, ale o ich zbliżaniu się 
przypomina się nam coraz częściej, i to 
na różne sposoby. Jak co roku pierwszy  
o zbliżających się świętach zaczął przy-
pominać handel. Już we wrześniu ukazały 
się w supermarketach towary świąteczne. 
I z każdym dniem jest ich coraz więcej. 
Zmienia się tez dekorację sklepów na 
świąteczną. I stopniowo coraz bardziej 
miasto przybiera świąteczny wygląd.  
W ostatnich latach można zauważyć ten-
dencję do coraz większego przyśpieszania 
terminu rozpoczynania tego handlowa-
nia artykułami świątecznymi i tworzenia 
świątecznej atmosfery. Jakby wszystkim 
(?) bardzo się śpieszyło i nie mogli docze-
kać się tych świąt. W efekcie wydłuża się 
okres świątecznego oczekiwania i jest on 
o wiele dłuższy niż czas obchodzenia tych 
świąt . Bez wątpienia te nowe obyczaje 
w naszym kraju biorą się z naśladowa-
nia tego, co dzieje się na Zachodzie. Nic 
wiec dziwnego, że w tym przyśpiesza-
niu przedświątecznej gorączki zakupowej  
i tworzenia świątecznej atmosfery przodują 
supermarkety należące do zagranicznych 
sieci handlowych. A my przyzwyczajamy 

się stopniowo do tego i zaczynamy to 
uważać za coś normalnego. Przestajemy 
się dziwić temu, że tak wcześnie tworzona 
jest wokół nas przedświąteczna atmosfera  
i trwa ona wiele dni i tygodni do czasu, 
gdy do świąt pozostanie już tylko kilka dni,  
a więc do czasu gdy dawniej zaczynaliśmy 
przygotowywać się do świąt i niecierpliwie 
czekać na ich nadejście.

Nasuwa się pytanie czy obserwowane 
bardzo wczesne rozpoczynanie przygoto-
wań świątecznych i niemal świętowanie 
świąt Bożego Narodzenia na długo przed-
tem nim naprawdę przyjdzie na to czas 
jest czymś właściwym i uzasadnionym,  
i pomaga nam we właściwym przygotowa-
niu i obchodzeniu tych świąt.

W jednym z niemieckich czasopism koś-
cielnych przeczytałem o wynikach ankiety 
przeprowadzonej na ten temat. Okazało się, 
że zdecydowanej większości zapytanych 
nie podoba się zaczynanie handlowania 
artykułami świątecznymi już we wrześ-
niu. Uważają, że jest to zdecydowanie za 
wcześnie. Mają też zastrzeżenia do zbyt 
wczesnego stawiania choinek i świątecz-
nego zdobienia domów i miast. Tworzona  
w ten sposób świąteczna atmosfera trwa 
zbyt długo. I w grudniu ludzie zaczynają 
być nią zmęczeni. Ten przedświąteczny 
czas ze swymi atrakcjami, kiermaszami, za-
kupową gorączką jest radosny i wspaniały, 
ale trwając zbyt długo, sprawia, że wręcz 
nie starcza już sił i chęci na prawdziwe 
świętowanie świat Bożego Narodzenia wte-

dy, gdy one naprawdę przyjdą. Prowadzi to 
do skracania czasu obchodzenia tych świąt 
i zatarcia radosnej świątecznej atmosfery. 
Bo to wszystko już było wcześniej przed 
świętami.

Zapewne jest coś w tych zastrzeżeniach 
zgłaszanych przez uczestników wspo-
mnianej ankiety. Być może, że i nam grozi 
zmęczenie i znużenie tym, co dzieje się  
i u nas przed świętami, tym świętowaniem 
przed świętami. Starajmy się właściwie 
przygotować do tych świąt, aby przedłu-
żające się przygotowania do tych świąt, 
zbyt wcześnie rozbudzana i wzmagana 
atmosfera świąteczna nie zepsuły nam 
tych świąt przynosząc zamiast radości  
z ich nadejścia, zmęczenie i znudzenie tym, 
co było przed nimi.

Inna rzecz, że czasem trzeba przygoto-
wania do świąt zaczynać dużo wcześniej. 
Sam od r. 2000 na każde święta Bożego Na-
rodzenia przygotowuję odpowiednią ksią-
żeczkę. Tak było i w tym roku. Oddałem ją 
do druku w końcu września i od początku 
października zacząłem ją rozprowadzać 
po całej Polsce. Robiłem to wiedząc, że 
gdybym zaczął później zapewne nie dotarła 
by ona na czas do moich czytelników. Na-
tomiast z innymi przygotowaniami do świąt 
czekam do grudnia, aby te przygotowania 
nie odebrały mi świątecznej radości.

 I wszystkim Szanownym Czytelnikom 
życzę, aby to całe przedświąteczne za-
mieszanie nie pozbawiło ich świątecznej 
radości.                                        Jerzy Bór

Tak sobie myślę
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To było bardzo zacięte spotkanie. Druży-
ny się nie oszczędzały, sporo było nerwów. 
Mecz twardy, gdyż oba zespoły bardzo 
dobrze zagrały w obronie. Po kwadran-
sie gry mieliśmy remis 3:3. Od począt-
ku świetnie broni bramkarz Siódemki.  
W drugiej połowie obraz gry się nie zmie-
nia. Dalej twardo i ostro. Dość dużo wyklu-
czeń, bywa, że jedna lub druga drużyna gra  

w polu czterema zawodnikami. Zdarza się 
też, że sędziowie wykluczają zawodników 
za kwestionowanie ich orzeczeń.
– Bierz gwizdek i sędziuj - mówi trener 
Siódemki do swojego zawodnika, gdy to 
jest trzecie takie wykluczenie. 

Do 50 min. wynik remisowy, ale ostat-
nie 9 minut to popis MKS, który rzuca  
6 bramek nie tracąc ani jednej. 

TWARDO  I  OSTRO

MKS Ustroń wystąpił w składzie 
(w nawiasach strzelone bramki): Kamil Ko-
pieczek, Witold Chwastek – Michał Jopek 
(5), Krzysztof Bielesz (3), Marek Cholewa 
(3), Dawid Jenkner, Mateusz Turoń (5), 
Adrian Miśkiewicz (1), Arkadiusz Czapek, 
Szymon Gogółka (5), Kacper Matlak. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Siódemki Janusz Szymczyk: – 

Przez długi okres czasu było to spotkanie 
zacięte i wyrównane. Trochę mam preten-
sje do moich chłopaków, że w końcówce 
stracili głowę i odpuścili. Mecz cały czas 
na remisie, a przegrywamy w końcówce 
sześcioma bramkami, moim zdaniem za 
wysoko. Poza tym brakowało nam rzutu 
z drugiej linii, a jak już się zdarzył, to 
bramkarz odbijał jak chciał. Niestety nie 
mamy silnego rzutu z drugiej linii, więc 
bazujemy na obronie i kontrze. Wygrał 
Ustroń, bo był lepszy i dwa punkty zostają 
na miejscu. W przekroju całego spotkania 
żadnej z drużyn nie można odmówić am-
bicji, ale żal pozostaje. 

Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: – 
Trudne dla nas spotkanie, ale to już było 
wiadomo po meczu Mysłowic z Piekarami, 
gdzie byli równorzędnym przeciwnikiem. 
Zespół z Mysłowic był trudnym przeciw-
nikiem, grał ostro, każda akcja na granicy 
kary. Podjęliśmy rękawicę i też zagraliśmy 
twardo w obronie. Dobrze bronił bram-
karz Mysłowic i mieliśmy z tym kłopot.  
W obronie zagraliśmy dobrze tracąc tyl-
ko 16 bramek. Nasz bramkarz bronił na 
poziomie 50% i to cieszy, bo od obrony 
zaczyna się gra zespołowa. Mamy proble-
my ze zdobywaniem bramek, w tym meczu 
tylko 48% skuteczności, najniższa w tym 
sezonie. Nad tym musimy popracować.  
W drugiej połowie odskakiwaliśmy dwa 
razy na trzy bramki, ale rywal nas docho-
dził. Za trzecim razem taka sytuacja miała 
miejsce 5 minut przed końcem, chłopcy się 
skoncentrowali i nie pozwoliliśmy dojść 
Mysłowicom. W czwartek gramy mecz 
na szczycie z Piekarami i o zwycięstwo 
będzie bardzo trudno. W zespole juniorów 
Piekar jest czterech zawodników grających 
już w I lidze, wchodzą w każdym meczu  
i rzucają kilka bramek. Olimpia uznawana 
jest za zdecydowanego faworyta. Jedzie-
my powalczyć i uzyskać jak najlepszy 
wynik.                            Wojsław Suchta

1. MKS Ustroń 7 13 205:143
2 MKS Olimpia I Piekary Śl. 7 12 270:166

3 KS Viret CMC Zawiercie 6 8 208:144

4 SPR Grunwald Ruda Śląska 7 7 198:179

5 MKS Olimpia II Piekary Śl. 7 6 192:199

6 MUKS Siódemka Mysłowice 6 5 149:138

7 MKS Zryw Chorzów 6 5 141:160

8 SPR Pogoń 1945 Zabrze 7 4 189:190

9 KS Górnik Sosnowiec 7 0 89:323

MKS Ustroń – MUKS Siódemka Mysłowice 22:16 (8:8)

Bramkę dla MKS zdobywa M. Jopek.                                                                 Fot. W. Suchta

Trudno było przebić się przez obronę.                                                                Fot. W. Suchta


