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ZEBRANIE
USTROŃ DOLNY 

OŚWIATOWE 
ŻYCZENIA

ŚLINIKI

Mecz Kuźnia - Pasjonat. Na 2:1 strzela Adrian Gibiec.                                                                                                                      Fot. W. Suchta

(cd. na str. 13)

Już po raz 9. odbył się charytatywny koncert, którego orga-
nizatorem było Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”. W tym roku gwiazdą koncertu był Edward 
Simoni, światowej sławy wirtuoz grający na Fletni Pana. 

Widownia pękała w szwach. Wszyscy przyszli posłuchać  
i bawić się przy muzyce pamflecisty, Edwarda Simoniego, który 
przyjechał, aby „ofiarować dzieciom słońce”. 

UŚMIECH DZIECKA 
JEST NAJCENNIEJSZY

SZANUJĘ  RYWALI

Czy zadowolony jest pan z minionego sezonu?
Obroniłem tytuł Mistrza Europy, osiągnąłem kolejny wielki cel, 
więc jak mógłbym być niezadowolony.
Ale chyba kosztowało to więcej wysiłku niż przed rokiem?
Dlatego był to sezon szczęśliwy, bo faktycznie mieliśmy sporo 
trudności. Wiadomo, że szczęściu trzeba pomóc, ale mieliśmy 
tyle awarii oddalających nas od sukcesu, że tylko dzięki de-
terminacji i pracy całego zespołu mogę rozmawiać jako mistrz 
Europy, już na jedną rundę przed końcem, bo w Rajdzie Cypru 
nie musieliśmy startować. Pojechałem tam, a raczej poleciałem, 
na rozdanie nagród.
W tym roku przydarzały się wam awarie, co wcześniej zda-
rzało się rzadko.
To jest sport, a problemy ze sprzętem od zawsze dodawały mu 
dramaturgii. Jeżeli nawet jedziemy na rajd trzeci raz, to on nigdy 
nie jest taki sam. Nie ma dwóch identycznych rajdów, sezonów.
Pojechał pan na Rajd Cypru odebrać nagrodę. Można wie-
dzieć jakiej wysokości?

Od 14-16 października odbywały się w Blue Mountain 
(Ontario) w Kanadzie Mistrzostwa Świata w Biegach Prze-
szkodowych OCR World Championship. Wziął w nich udział 
ustroniak Grzegorz Szczechla, nie tylko utytułowany zawod-
nik, ale również organizator znanych imprez, w tym Barbarian 

TRZECI  W  ŚWIECIE

(cd. na str. 2) (cd. na str. 4)

Rozmowa z Kajetanem Kajetanowiczem
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24 ogrodów oraz 7 skwerków 
i balkonów. W nagrodę były 
dyplomy i krzewy magnolii.

Cieszyn, po przejęciu budyn-
ku dawnego dworca kolejo-
wego, dostał w spadku kilka 
obiektów. Wśród nich jest... 
schron przeciwlotniczy. Bu-
dowla znajduje się pod ziemią, 
niedaleko pierwszego peronu, 
a pochodzi z 1943 roku.

Maria Juroszek, niepełno-
sprawna zawodniczka z Cie-
szyna, wywalczyła tytuł mi-
strzyni świata w siłowaniu na 
rękę. Rywalizowano w Bułga-
rii.                   (nik) 

 

zjalnych, dla których powiat 
jest organem prowadzącym. 
Były podziękowania od władz 
powiatu oraz medale, nagrody 
i awanse zawodowe. 
 
Julia Raszka jest nowym dy-
rektorem Miejskiego Cen-
trum Kultury „Integrator”  
w Skoczowie. Wygrała kon-
kurs na to stanowisko. Kandy-
dowali też Bogusław Bemben, 
Cecylia Gasz-Płońska, Lidia 
Lankocz i Robert Orawski. 
 
Władze gminy Goleszów po-
dejmowały dostojne pary mał-
żeńskie, świętujące jubileusze 
50-lecia i 60-lecia. Małżon-

W Cieszynie obradowały sy-
nody Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego i Kościoła 
Ewangelicko-Reformowa-
nego. Wiodącym tematem 
wspólnej sesji był jubileusz 
500-lecia reformacji. Obcho-
dy odbędą się w 2017 roku.
 
W sali sesyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie, od-
było się spotkanie z nauczy-
cielami ze szkół ponadgimna-

kowie zostali uhonorowani 
medalami nadanymi przez 
Prezydenta RP oraz kwiatami, 
dyplomami i słodkimi upo-
minkami.
 
Józef Broda - folklorysta i 
multiinstrumentalista z Trój-
wsi Beskidzkiej, otrzymał na-
grodę ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Gala 
odbyła się w Teatrze Stani-
sławowskim w Łazienkach 
Królewskich.

Podsumowano 43. edycję 
konkursu „Cieszyn - miasto 
kwiatów i zieleni”. W tym 
roku wyróżniono właścicieli 

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

*  *  *

Sentymentalnej i symbolicznej (uśmiech). Za mistrzostwo Europy 
w klasyfikacji generalnej dostajemy puchar. I to jest wszystko.
A dyplom?
Może przygotują. Nie jest przewidziana nagroda finansowa  
i oczywiście wiedzieliśmy o tym wcześniej. W rajdach jest ina-
czej niż w niektórych dyscyplinach, gdzie otrzymuje się nagrody 
za zwycięstwo w turnieju. Tu mamy kontrakty ze sponsorami,  
a środki mamy jak najlepiej wykorzystać - osiągając dobre wyniki 
i promując ich produkty i marki.
Nagrody na poszczególnych rajdach?
Nagrody za czołowe miejsca, przyznawane zresztą od niedawna, 
nie pokrywają kosztów startu nawet w jednej siódmej.
Nie tak jak w tenisie?
Nie, pomimo tego, że koszty są znacznie większe.
Mówił pan o chęci startu w mistrzostwach świata, czyli  
w rajdach WRC. Czy chcąc tam osiągnąć dobry wynik, trzeba 
znaleźć się w zespole fabrycznym?
W WRC tak. W WRC 2 można powalczyć także, jeżeli jest się 
prywatnym teamem.
Ale przecież w WRC są takie same samochody!
Właśnie to nie są takie same samochody. Różnią się detalami, 
które mają duże znaczenie, jeśli się walczy o ułamki sekund.
Gdzie te detale się znajdują?
W programach silnika, dyfrów, amortyzatorach.
Wszystko elektronika?
Tak, ale nie w amortyzatorach. Zespół fabryczny zawsze jest 
jeden krok przed pozostałymi.
Jak to się przekłada na wyniki?
Przede wszystkim samochody WRC są trudno dostępne dla 
prywatnej ekipy. Największe sukcesy odnoszą obecnie kierowcy 
Volkswagena, ale ich samochody nie są na sprzedaż. Nie da się 
po prostu pojechać do Hanoweru i powiedzieć „poproszę jedno 
Polo WRC”. Od lat jest tak, że w tej „królewskiej” kategorii 
WRC rządzą wyłącznie kierowcy fabryczni. To oni zdobywają 

tytuły. Zdarza się, że zawodnicy prywatnego zespołu wygrywają 
pojedyncze odcinki specjalne, ale nie całe mistrzostwa czy rajdy.
To jak zostać kierowcą fabrycznym?
Są jedno, dwa miejsca w sezonie dla nowych kierowców na cały 
świat. Wyobraża pan to sobie? Jeśli ktoś się tam dostanie, to 
trzyma się kilkanaście lat.
To jaka droga jest lepsza? Taka, jaką pan przeszedł przez 
mistrzostwa Polski, Europy, czy lepiej od razu startować  
w WRC od najniższej kategorii?
Powiem, że teraz chciałbym zacząć w WRC 2, ale żeby było 
wszystko jasne - nie startuję w wyścigu szczurów. Kocham rajdy 
i bez względu na to, czy ponownie będą to mistrzostwa Europy, 
czy mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Polski, to będę siedział 
w samochodzie rajdowym i robił to, co kocham.
Mistrzostwa Polski to pewna wygrana?
Tego nikt nie wie. Przecież przed meczem nie zna pan wyniku. 
Zawsze mam szacunek do moich rywali i nigdy ich nie lekceważę. 
Czego potrzeba do WRC?
Przede wszystkim dużych pieniędzy.
Na ile rajdów pan liczy?
W WRC 2 można pojechać wszystkie rundy, ich liczba zależy 
wyłącznie od budżetu, ale trzeba pamiętać, że do punktacji liczą 
się wyniki z maksymalnie 6 rajdów. W mistrzostwach Europy 
decydowała liczba punktów zdobyta w 7 najlepszych startach 
w sezonie. Miałem budżet na osiem i punktowałem w każdej 
rundzie. Gdy auto się zepsuło czy popełniłem błąd, jak w Rajdzie 
Akropolu, to zdobywałem mniej punktów. Oczywiście, im więcej 
rajdów się pojedzie, tym większa szansa na dobry wynik.
W rajdach z jednej strony ściga się pan z kierowcami miej-
scowymi, z drugiej walczy z rywalami w całym cyklu.
I to jest fajne. Im większa rywalizacja, tym więcej emocji. Miej-
scowi kierowcy wiedzą, że to jest ich pięć minut, że mają szansę 
się pokazać, potrafią ryzykować i być szybcy. W Rajdzie Barum 
w Czechach walczą kierowcy, którzy mają na swoim koncie już 
po kilkanaście startów w tych zawodach, więc doskonale znają 
trasę. Wiedzą, gdzie podbija, gdzie leży kamień. Trudno z nimi 
walczyć będąc tam nawet trzeci raz. Na Gran Canarii prowadzi-
liśmy długi czas i dopiero na przedostatniej pętli spadliśmy na 
drugie miejsce, bo zdarliśmy tak opony, że wychodziły druty. 
Nie byliśmy już w stanie jechać szybko. Cud, że dojechaliśmy 
do serwisu. A były to nowe opony założone odcinek wcześniej. 
Tak agresywny jest asfalt, po jakim się ścigaliśmy, ale tego, jak 
szybko „zjada” opony nie można się nauczyć, to trzeba samemu 
sprawdzić na tamtejszych odcinkach specjalnych.
Inni również jechali po agresywnym asfalcie.
Ścigaliśmy się o pierwsze miejsce, a jadąc spokojnie mógłbym 
na tych oponach wrócić do Ustronia. Kilka sekund na mecie 
odcinka powoduje duże różnice w zużyciu sprzętu. To dotyczy 
hamulców, zawieszenia i właśnie opon.
Czyli umiejętna eksploatacja?
Właśnie na to chcemy zwracać uwagę w przyszłości. To również 
inny styl jazdy, ale także kilka innych drobnych rzeczy. Na Gran 
Canarii okazało się, że trzeba nieco zmienić sposób jazdy i inaczej 
dobrać ciśnienia w oponach.
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiał: Wojsław Suchta 

(cd. ze str. 1)
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SZANUJĘ  RYWALI

K. Kajetanowicz i reporterzy.                                       Fot. W. Suchta
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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

42/2016/1/R

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
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897

przestrzegania regulaminu tar-
gowiska.
11 X 2016 r.
Strażnicy miejscy wzięli udział 
w zebraniu rady osiedlowej 
Ustroń Dolny.
13 X 2016 r.
Interwencja w sprawie padniętej 
sarny przy ul. Kuźniczej. Zwierzę 
zabrano do utylizacji.
13 X 2016 r.
Interwencja przy ul. Sportowej 
w sprawie znajdującego się na 
poboczu drogi wystającego, nie-
bezpiecznego elementu, który 
uszkodził pojazd. Element ten 
w krótkim czasie został usu-
nięty.
13 X 2016 r.
Interwencja w sprawie uszkodzo-
nej linii telefonicznej w rejonie 
skrzyżowania ul. Daszyńskiego 
i Krzywej. Awaria została usu-
nięta.
15 X 2016 r.
Interwencja w sprawie bez-
pańskiego psa błąkającego się 
w rejonie schroniska na Równicy. 
Zwierzę zostało przewiezione 
do cieszyńskiego schroniska dla 
zwierząt.
15 X 2016 r.
Prowadzono kontrole wywozu 
nieczystości ciekłych przy ul. Śle-
pej i Orłowej w dzielnicy Dobka. 
                                               (aj)

42/2016/2/R

 

*  *  *

10 X 2016 r.
Straż Miejska prowadzi stałe kon-
trole wokół placówek szkolnych.
10 X 2016 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku miejskim pod kątem 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stefania Brudny lat 95 ul. J. Bema
Anna Jaworska lat 86 ul. Daszyńskiego
Stefania Dziadek lat 84 ul. Bernadka
Jan Roch Zakaszewski lat 67 ul. Lipowa

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Katarzyna Kocyan z Chicago i Grzegorz Dziadek z Ustronia

*  *  *

DZIEŃ  DLA  ZDROWIA
20 października odbędzie się II edycja „Dnia dla Zdrowia” 

w Ośrodku Tulipan w Ustroniu (ul. Szpitalna 21). Tego dnia 
przygotowano dla seniorów bezpłatne badania i konsultacje oraz 
wykłady na temat zdrowia i profi laktyki w aspekcie pozytywnego 
starzenia się. Program wydarzenia dostępny w serwisie interne-
towym www.zdrowy-senior.org. Szczegółowe informacje oraz 
zapisy pod nr tel.: 668 886 225. 

*  *  *

*  *  *

SIEDZIBY SZLACHECKIE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Mariuszem Ma-

kowskim na temat  „Siedziby szlacheckie na Śląsku Cieszyń-
skim”, które odbędzie się w piątek, 21 października, o godz. 17.00. 

Serdeczne podziękowania 
pani dyr. Ilonie Niedobie, 
pracownikom, lekarzom 

i mieszkańcom Domu Spokojnej Starości 
za opiekę i urozmaicenie ostatnich 7 lat 

śp. Andrzeja Troszoka
Dziękujemy 

także władzom Miasta Ustronia i Wisły 
za zapewnienie godnego życia. 

Brat z rodziną oraz Ewa Krużołek wraz z sąsiadami

SZLAKIEM  CZERWONYM 
PRZEZ  BIESZCZADY  I  BESKID  NISKI

Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prezentację 
multimedialną  Stanisława Kaweckiego pt. „Szlakiem czerwo-
nym przez Bieszczady i Beskid Niski”. Prezentacja odbędzie się 
w środę, 26 października, o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-
-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 
108). Autor, znany z wcześniejszych prelekcji i artykułów 
w Przyrodniku Ustrońskim, opowie (jak zwykle w sposób bardzo 
ciekawy) o wędrówce, którą na przełomie lata i jesieni odbył 
głównym szlakiem beskidzkim, biegnącym przez wschodnie 
tereny polskich Karpat. 

KONCERT PATRIOTYCZNY 
W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI 

JANA CHOLEWY
Zapraszamy gorąco na koncert pieśni historycznych, legiono-

wych oraz wojennych i powstańczych w wykonaniu znakomitej 
grupy śpiewaczej TA GRUPA. Serdecznie zapraszamy kombatan-
tów, lotników, władze miasta, mieszkańców, młodzież ustrońskich 
szkół i harcerzy. Koncert odbędzie się w Muzeum Marii Skalickiej 
20 października (czwartek) o godz. 17.00.

Jan Cholewa – bohaterski lotnik RAF-u, kawaler Orderu Virtuti 
Militari oraz innych najważniejszych odznaczeń wojennych, 
m.in. najwyższego brytyjskiego orderu lotniczego Distinguished 
Flying Cross oraz Krzyża Powstańców Warszawy, a także twórca 
Harcerskiej Drużyny Lotniczej „Jaskółki spod Czantorii”. (IM)

*  *  *

42/2016/1/N

SPOTKANIE  Z  KAZIMIERZEM  WĘGRZYNEM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły  w Ustroniu 

zaprasza na spotkanie z poetą Kazimierzem Józefem Węgrzynem  
pt. „W Beskidach naszego trwania”. Impreza odbędzie się 28 
października (piątek) o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

BEZPŁATNE  ZAJĘCIA  WARSZTATOWE 
„O,  GRAJ  MI  ZIEMIO  ORGANISTKO”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-
czej” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców i turystów 
na bezpłatne zajęcia warsztatowe w ramach projektu „O, graj 
mi ziemio organistko”, dofi nansowanego ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warszawie. Najbliższe spotkania: 20.10.2016  
godz. 16 - 18 „Warsztaty szydełkowania” (Czytelnia); 24.10.2016 
godz. 16 - 18 „Spotkania z gwarą” prowadząca p. Lankocz (sie-
dziba Stowarzyszenia); 27.10.2016 godz. 16 - 18 „Warsztaty 
garncarstwa” (Czytelnia); 3.11.2016 godz. 16 - 18 „Warsztaty 
szydełkowania” (Czytelnia).

*  *  *
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– Bardzo się cieszę, że podczas tegorocz-
nego koncertu charytatywnego było pełna 
sala ludzi. W pewnym momencie było 
więcej osób niż krzeseł – mówi Katarzyna 
Rychlik-Skórczewska, organizatorka kon-
certu. – Dzięki zbiórce publicznej dzieci 
będą miały  możliwość wyjazdu na zimo-
wisko. 
Podczas poprzednich koncertów wystąpili 
m.in. Czesław Śpiewa, Gaba Kulka, Renata 
Przemyk czy Uniwers. Edward Simoni goś-
cił w Ustroniu już po raz drugi i to właśnie 
na jego koncertach liczba osób siedzących 
na widowni była rekordowa. 
– Wszyscy artyści, którzy występowali na 
ustrońskiej scenie, robili to nieodpłatnie  
i w ten sposób pomagali dzieciom. Mieli 
wielkie serce – opowiada Rychlik-Skór-
czewska. – Dla nas i dla artystów uśmiech 
dziecka jest najcenniejszy.
– Dziękuję Kasi Rychlik-Skórczewskiej za 
zorganizowanie tego koncertu. Wiem, że 
były pewne trudności, bo nie wszystkie me-
dia były gotowe włączyć się w tę akcję. To 
smutne, bo tutaj chodzi o dobro tych dzieci. 
Odwiedziłem je w ośrodku, są to bardzo 
fajne, sympatyczne dzieci. Cieszę się, że 
mogą w styczniu wyjechać na zimowisko 
– zaznacza Edward Simoni. – W miarę 
możliwości uczestniczę w akcjach cha-
rytatywnych, bo chcę pomagać dzieciom, 
osobom chorym czy starszym. Oczywiście, 
artysta musi z czegoś żyć, jednak nie można 
zapominać o innych – mówi Simoni. W tym 
roku obchodzi 25-lecie swojej twórczości 
artystycznej. W Austrii znajduje się jego 
wytwórnia płyt. Z okazji tego jubileuszu 
wydana zostanie podwójna płyta „Best 
of”, na której znajdą się najlepsze utwory 
artysty. Płytę będzie można kupić na rynku 
niemieckojęzycznym od 28 października. 
Simoni myśli jednak nad tym, aby mieć też 
taką wytwórnię w Polsce, do której coraz 
częściej przyjeżdża. 

–  Urodziłem się w Bytomiu. Tam chodzi-
łem do szkoły muzycznej, gdzie uczyłem 
się grać na fortepianie i skrzypcach. Póź-
niej poszedłem do chorzowskiej szkoły 
muzycznej, gdzie zacząłem uczyć się gry 
na flecie poprzecznym. W międzyczasie 
zaczęła interesować mnie muzyka ro-
ckowa, szczególnie twarde jej brzmienia, 
oraz jazz-rockowa. Miałem dobry kontakt  
z Jankiem Skrzekiem z formacji Rak. Pod-
patrywałem i uczyłem się od nich. Z czasem  
w Warszawie zaczęli puszczać nasze utwo-
ry. Nagle też dostaliśmy propozycję wyjaz-
du do Niemiec – opowiada Edward Simoni. 
– Moja matka jest Niemką, mój ojciec jest 
spod Częstochowy. Musiałem nauczyć się 

języka niemieckiego, zaaklimatyzować  
w nowych warunkach. Obecnie gram w róż-
nych zespołach, gram też z greckim piosen-
karzem, który pokazał mi instrument - Flet-
nię Pana. Jak do tego doszło? Występował  
w telewizji z jednym ze swoich utworów, 
a do tego utworu potrzebna była właś-
nie Fletnia Pana. Szybko nauczyłem sie 
na niej grać. Jako że gram na ośmiu in-
strumentach, ten kolejny nie był wielkim 
wyzwaniem – w trzy tygodnie załapałem 
podstawowe dźwięki. Poszliśmy do studia, 
dograłem na niej melodię – mówi Simoni. 
W sercu czuł, że jest rockowcem, ale po 
paru latach stwierdził, że chce rozwijać 
sie w innym kierunku muzycznym. – Za-
cząłem koncentrować się na tym instru-
mencie. Nawet przeprowadziłem się do 
Monachium, żeby poznać tamtejszych 
producentów, którzy pomogliby mi w roz-
woju kariery muzycznej jako pamflecista. 
Poznałem bardzo dobrego menagera. On  
i jego żona wyczuli we mnie potencjał.
Wprowadzili mnie do telewizji, do radia, 
brałem udział w hitparadach. I tak zaczęła 
się moja przygoda – opowiada słynny 
wirtuoz. – Fletnia Pana dała mi szczęście  
i zmieniła moje życie. 
Artysta nie ukrywa, że pobyt w Ustroniu 
bardzo mu się podoba. Zwłaszcza centrum 
naszego miasta robi na nim ogromne wra-
żenie. Zdążył przez ostatnie dni pozwiedzać 
Szczyrk i Żywiec, w którym zresztą jakiś 
czas temu koncertował. Tutejsi mieszkańcy 
dali mu się poznać jako życzliwe i otwarte 
osoby. – W ogóle, w górskim klimacie bar-
dzo dobrze spędza się czas – podsumowuje 
Simoni.   
Organizator koncertu dziękuje darczyń-
com: Miastu Ustroń, Karczmie Góralskiej, 
restauracjom „Angel's” i „Sisi”, Dworowi 
Skibówki, hotelom Wilga i Olympic, agen-
cji reklamowej Niko, firmie Inż-Bud, pro-
ducentowi narzędzi budowlanych Kubala, 
Gastro-mix, portalowi śląska cieszyńskie-
go ox.pl, TVS, Gazecie Ustrońskiej.
                                     Agnieszka Jarczyk

Dzieci, zaproszone przez artystę na scenę, pięknie tańczyły do melodii wydobywającej się  
z Fletni Pana.                                                                                                              Fot. A. Jarczyk

UŚMIECH DZIECKA JEST NAJCENNIEJSZY
(cd. ze str. 1)

Wirtuoz Fletni Pana miał w Ustroniu jeszcze jeden występ – w Ośrodku prowadzonym przez 
Stowarzyszenie „Można Inaczej”. W budynku biblioteki przy rynku witały Simoniego dzieci, 
które dzięki koncertowi charytatywnemu pojadą na zimowisko. Dla artysty grano i śpiewano, 
a później składano życzenia z okazji 25-lecia kariery muzycznej. Tort z czekoladową fletnią 
upiekł dla gościa „Słodki zakątek”.                                                                    Fot. M. Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

O układzie komunikacyjnym mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

* * *
Jako miasto posiadamy bardzo dobre 

rozwiązania komunikacyjne zewnętrzne. 
Mam tu na myśli połączenia drogowe  
i kolejowe. Znaczny wzrost liczby samo-
chodów sprawił, że ruch stale się zwiększa. 
Staramy się mieć to na uwadze planując 
modernizację istniejącego układu, jak  
i przy nowych rozwiązaniach komunika-
cyjnych.

Od czasu zbudowania obwodnicy nie-
wątpliwie odciążone zostało centrum,  
a dalszym usprawnieniem było wybudo-
wanie trzech rond, w znaczący sposób 
upłynniających ruch w newralgicznych 
punktach. Powstał też fragment drogi 
zbiorczej Pod Skarpą, poprawiający moż-
liwości komunikacyjne w centrum.

Co roku staramy się realizować naprawy 
kluczowych ulic, a chodzi głównie o tzw. 
starą drogę przez Ustroń od Nierodzimia 
do Polany. W najbliższym czasie planu-
jemy kompleksowe zmodernizowanie 
ul. Sportowej. Po wielu latach udało się  
w porozumieniu z Rejonowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach ustalić 
linię brzegową, umożliwiającą moderni-
zacje tej drogi. Jest to jedna z kluczowych 
arterii komunikująca tereny przemysłowe 
z ulicami Daszyńskiego i Skoczowską, 
jak i dzielnicę uzdrowiskową z północną 
częścią miasta.

Nie zapominamy o dzielnicach i tam też 
realizowane są spore nakłady drogowe. 
Powstało połączenie równoległe z Her-
manicami, czyli ul. Długa, ul. Leśna, czy 
ul. Spokojna w Lipowcu. Rozładowuje to  
w znaczący sposób ruch lokalny. Przepro-
wadzono kompleksową modernizację klu-
czowych dróg w poprzek miasta, czyli ul. 
Lipowską i ul. Dominikańską, co pozwala 
wyprowadzać ruch poprzeczny. Jednak 
Ustroń, ze względu na swoją pierwotną 
lokalizację w dolinie Wisły z równolegle do 
rzeki biegnącą główną drogą, rozwijał się  
w oparciu o tę oś, co tworzy pewne ograni-
czenia i w niektórych miejscach trudno za-
planować nowe rozwiązania komunikacyjne.

Podstawową bolączką pozostaje obwod-
nica i niedokończone plany kompleksowe-
go rozwiązania skrzyżowań i doprowadze-
nia do nich zbiorczych dróg umożliwiają-
cych bezpieczne przekraczanie obwodnicy 
w jedną i drugą stronę. Stale wnioskujemy 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby 
realizowano rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu poprzecznego na 
całej długości ul. Katowickiej.

Dodatkowe komplikacje związane są 
z charakterem miasta. Z jednej strony trze-
ba zabezpieczać swobodne przemieszcza-
nie się mieszkańcom, z drugiej przyjmuje-
my bardzo dużo gości, którzy na szczęście 
do nas przybywają, niestety ciągle jeszcze 
głównie samochodami.      Notował: (ws)

CENNE  PIERWSZAKI
14 października w Szkole Podstawo-

wej nr 5 w Ustroniu świętowany był  
w sposób szczególny. W tym dniu, oprócz 
uroczystych obchodów Dnia Edukacji Na-
rodowej, swoje święto mieli też uczniowie 
pierwszej klasy.

Po pierwszej części uroczystości, pod-
czas której uczniowie w programie arty-
stycznym wyrazili swoją wdzięczność na-
uczycielom oraz wszystkim  pracownikom 
szkoły, odbyło się pasowanie na uczniów 
naszych wspaniałych pierwszaków. 

Uczniowie ci, pomimo że stanowią tyl-
ko sześcioosobową grupę, przygotowali 
pod kierunkiem swojej wychowawczy-
ni bardzo ładny występ. Były piosenki, 
wiersze i tańce o tematyce szkolnej. Nie 
zabrakło też elementów  o charakterze re-

gionalnym i  patriotycznym. Do śpiewanej 
przez pierwszaków pieśni „U stóp Czan-
torii” spontanicznie dołączyli wszyscy 
obecni. Nadało to uroczystości szczególny 
charakter i pozwoliło poczuć rodzinny kli-
mat, który od zawsze towarzyszy uczniom 
naszej szkoły.

Ta „Wspaniała Siódemka” (uczniowie 
klasy pierwszej wraz z wychowawczy-
nią) pokazała, że nie w liczebności klasy 
tkwi siła, ale w sercach i zaangażowa-
niu. Bez nich nasza szkoła byłaby inna  
i na pewno smutna. Dziękujemy władzom 
naszego miasta za to, że kierując się do-
brem dzieci podjęli decyzję o utworzeniu 
klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 
5 w Lipowcu w roku szkolnym 2016/2017. 

Małgorzata Heller       

W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się 
uroczystość, na którą zostali zaproszeni 
nauczyciele ustrońskich przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów. Samorząd 
reprezentowali: burmistrz Ireneusz Sza-
rzec, przewodniczący Rady Miasta Artur 
Kluz, wiceburmistrz Jolanta Krajewska-
-Gojny, wiceprzewodnicząca RM Anna 
Rottermund, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej 
RM Krzysztof Pokorny, kierownik Jed-
nostki Obsługi Placówek Oświatowych 
Bożena Dziendziel, prezes ustrońskiego 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Ewa Lankocz, przedstawicielka 
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Magdalena Kozłowska. 

W Karczmie „Jaszowianka” zjedzono 
obiad, a podczas części oficjalnej wręczo-
ne zostały Nagrody Burmistrza z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je 
w tym roku: Jolanta Cieślar (Przedszkole 
nr 4), Bernadeta Zając (P5), Irena Niemiec 
(P7), Katarzyna Bystroń (Szkoła Podsta-

wowa nr 1), Joanna Mańczyk (SP2), Ge-
nowefa Podżorna (SP2), Urszula Antoń-
czyk (SP3 z Oddziałami Przedszkolnymi), 
Jolanta Kowalska (SP5), Ireneusz Bosak 
(SP6), Roman Langhammer (SP6), Marek 
Walica (Gimnazjum nr 1), Anna Kalita-
-Jancarczyk (G1), Barbara Górniok (G2), 
Katarzyna Szewieczek (G2). 

Nie zapomniano również o emeryto-
wanych nauczycielach i, jak co roku, 
zaproszono ich na kawę, herbatę i słod-
kości do „Prażakówki”. 13 października 
przedstawiciele władz samorządowych,  
a byli wśród nich przewodniczący RM 
A. Kluz i wiceprzewodnicząca A. Rot-
termund, składali serdeczne życzenia. 
Burmistrz I. Szarzec złożył kwiaty na ręce 
długoletniej dyrektor Przedszkola nr 1 
Anny Raszki, zaś prezes ZNP E. Lankocz 
wraz z Anną Strygner wręczyły bukiet za-
służonej nauczycielce Marii Pasterny. Dla 
pedagogów i wszystkich pracowników 
oświatowych wystąpił zespół wokalny  
z Gimnazjum nr 2 - „Gamma2”.

OŚWIATOWE  ŻYCZENIA
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11 października w MDK „Prażaków-
ka” odbyło się zebranie mieszkańców 
osiedla Ustroń Dolny. Osiedle nie posiada 
zarządu, więc na zebranie zapraszali rad-
ni Ustronia Dolnego Krzysztof Pokorny  
i Andrzej Szeja, oni też witali przybyłych: 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Annę 
Rottermund, sekretarza miasta Ireneusza 
Stańka, przedstawicieli straży miejskiej: 
wicekomendanta Mirosława Noszkę oraz 
Zbigniewa Gluzę.

ROZLEWNIA
Na początku I. Staniek przedstawił infor-

mację o składzie celnym na ul. Dworcowej. 
Od miesięcy mieszkańcy są zaniepokojeni 
podjeżdżającymi na dworzec PKP cyster-
nami. Na placu dworcowym funkcjonuje 
rozlewnia, współpracująca z Urzędem 
Celnym. Z cystern spuszczane i napełniane 
są paliwa płynne, by objąć je akcyzą. Dzieje 
się to na terenie zamkniętym kolei i działal-
ność jest legalna, zgodna z prawem celnym. 
W związku z tym miasto zwróciło się do 
powiatowego inspektora nadzoru budowla-
nego, gdyż nie jest to w kompetencji miasta. 
Chodzi o kontrolę pod kątem zgodności 
z przepisami prawa budowlanego oraz 
zgodności użytkowania obiektów zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Powstała hala budzi 
emocje wśród mieszkańców. Powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego wystąpił 
do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, by 
dowiedzieć się, co tam funkcjonuje i by 
móc zapoznać się z odpowiednimi doku-
mentami. Po miesiącu otrzymał odpowiedź, 
że to nie PKP Polskie Linie Kolejowe są 
władne odpowiedzieć, ale PKP S.A. Od-
dział Gospodarowania Nieruchomościami 
Pracowników. W międzyczasie okazało 
się, że powstała nowa spółka Polskie Li-
nie Kolejowe – Dworce. Zresztą, miasto 
ma już doświadczenie w korespondencji  
z PKP, gdyż na pisma zazwyczaj otrzymuje 
się odpowiedź, że tym zajmuje się inna 
spółka. W końcu powiatowy inspektor 
otrzymał odpowiedź, co tam się dzieje, że 
jest to legalna działalność na terenie PKP. 
Tymczasem powiatowy inspektor rozpoczął 
postępowanie i ustalił, że powstała hala, 
więc nakazał jej rozbiórkę. Prowadzący 
rozlewnię nie zgadzają się z tym twierdząc, 
że to jest namiot. W związku z tym otrzy-

JEDEN  KIERUNEK
mają bardzo wysoka opłatę legalizacyjną  
i raczej firma zlikwiduje ten punkt niż 
zechce go zalegalizować.  Wszystko więc 
zmierza w kierunku rozbiórki hali lub 
określenia wysokiej opłaty legalizacyjnej.

Mieszkanka w związku z tym postulo-
wała, by miasto odkupiło tereny od PKP.  
I. Staniek odpowiadał, że obecnie PKP na 
ten temat nie chce rozmawiać, gdyż reali-
zuje projekt rewitalizacji linii kolejowych 
ze środków unijnych. Z drugiej strony, 
dlaczego miasto ma np. płacić za budynek 
PKP Ustroń Zdrój, skoro wybudowali go 
miasto i mieszkańcy.

ORGANIZACJA  RUCHU
Mieszkańcy dopytywali o zmianę orga-

nizacji ruchu na os. Generałów. A. Szeja 
odpowiadał, że jest pismo od mieszkańców 
z propozycją zmiany organizacji ruchu, tak 
by ulice Traugutta, Wybickiego i Sikorskie-
go były jednokierunkowe, co uporządkuje 
chaos komunikacyjny na osiedlu. Obecnie 
biuro projektowe opracowuje organizację 
ruchu, następnie projekt przesłany zostanie 
do Starostwa Powiatowego, czy można 
przyjąć proponowane rozwiązania.

Dopytywano, kto zbierał podpisy, bo nie 
wszyscy o tym wiedzieli. A. Szeja stwier-
dził, że m.in. on zbierał, ale nie był w stanie 
dotrzeć do każdego mieszkańca. Podpisali 
się mieszkańcy 40 domostw, większość za 
zmianą organizacji ruchu. Była to głównie 
inicjatywa mieszkańców ul. Traugutta i ul. 

Wybickiego ze względu na parkowanie po 
obu stronach, co niejednokrotnie uniemoż-
liwia przejazd.

Mieszkaniec ul. Sikorskiego twierdził, 
że na jego ulicy jeździ się bardzo dobrze. 
Ostatnio zrobiono chodniki i jest rewela-
cyjnie. Jeżeli mieszkańcy ul. Traugutta i ul. 
Wybickiego mają problemy, to niech te uli-
ce będą jednokierunkowe, a ul. Sikorskiego 
pozostawić dwukierunkową. A właściwie to 
wystarczy postawić znak zakazu zatrzymy-
wania się i postoju.

A. Szeja stwierdził, że nic nie jest po-
stanowione, a powstaje dopiero projekt.  
W związku z tym zaproponował, by po jego 
powstaniu spotkać się i wszystko dokładnie 
przedyskutować w gronie mieszkańców 
osiedla. Zebrani przystali na taką propozycję.

INNE  SPRAWY
Pytano, czy miasto myśli o wymianie 

czterdziestoletnich rur gazowych na os. Ge-
nerałów. Okazało się, że to sprawa PGNiG. 
Miasto przy okazji remontów dróg informuje 
o tym gazownie, by w tym czasie dokony-
wano remontu.

Poruszono sprawę łąki między ul. Stawo-
wą i ul. Cieszyńską. I. Staniek odpowiadał, 
że łąka ma właściciela i trudno odpowie-
dzieć, co tam będzie czynił, byle było to 
zgodne z planem zagospodarowania. Jest to 
własność prywatna. Poza tym łąkę sprzedała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze”.

Zwracano uwagę, że była to wieczysta 
dzierżawa i miasto miało prawo pierwo-
kupu. A. Rottermund mówiła, że miasto 
miało prawo kupna, ale kilka lat temu radni 
się na nie zdecydowali. Powracały sprawy 
poruszane na poprzednich zebraniach jak np. 
przebudowy skrzyżowania ul. Daszyńskiego 
i ul. Kuźniczej, oświetlenia, fatalnego stanu 
asfaltowego chodnika między rondami, 
wjazdu na os. Cieszyńskie przy banku PKO, 
gdzie wjazd ten często blokują samochody. 
Pytano, kiedy ul. Pod Skarpą zostanie do-
prowadzona do ul. Cieszyńskiej.

Jeden z mieszkańców twierdził, że trud-
no się dodzwonić do straży miejskiej. M. 
Noszka mówił, że są dwa telefony podane 
do publicznej wiadomości – stacjonarny 
i komórkowy. Straż nie miała wcześniej 
informacji, że nie można się dodzwonić. 
Pozostaje też w nagłych przypadkach moż-
liwość powiadomienia policji.

Na pytanie o remont ul. Kościelnej i ul. 
Spółdzielczej K. Pokorny odpowiadał, że są 
zabezpieczone pieniądze.   Wojsław Suchta

Mieszkańcy Ustronia Dolnego w „Prażakówce ”.                                                        Fot. W. Suchta

Od lewej: Z. Gluza, K. Pokorny, A. Szeja, A. Rottermund, I. Staniek.                   Fot. W. Suchta
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ten okres, gdy kupiono ten budynek. Wtedy Miasto dysponowało 
znacznie mniejszym budżetem, a jednak brano pod uwagę potrzeby 
mieszkańców. Przecież oprócz tych osób, które przebywają w tym 
budynku, kilkadziesiąt niepełnosprawnych, starych, chorych osób 
przebywa w mieszkaniach na terenie Miasta, oni korzystają z obia-
dów. Można „przenieść” mieszkańców Domu do Brennej – ale 
oni tu w Ustroniu mają przyjaciół, krewnych. Już „życie” zmusiło 
ich do opuszczenia swoich domów, teraz Rada Miasta chce ich 
znowu wyrzucić. Trudno pojąć, czym się kierują członkowie Rady? 
Mieszkańcy Miasta jednoznacznie oceniają tę sytuację (nie chce-
my tego powtarzać, ale trudno znaleźć inne uzasadnienie). Czy 
Rada wzięła pod uwagę fakt, że równocześnie straci pracę wiele 
osób? Jakie piękne hasła czytaliśmy przed wyborami. I co teraz 
z tego zostało? Wniosek, żeby unieszczęśliwić wiele osób. Mamy 
nadzieję, że nie dojdzie do realizacji tego pomysłu.

                                Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Ludziom starszym należy się szacunek
W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej z wielkim zdziwieniem 

czytałam teksty na temat pomysłu likwidacji, przeniesienia czy 
nie wiadomo czego jaszcze, Miejskiego Domu Spokojnej Starości 
w Ustroniu. W tym samym numerze zamieszczone były artykuły 
wyrażające sprzeciw jak też tłumaczenie się z wypowiedzi podczas 
sesji Rady Miasta radnego Pana Grzegorza Krupy, że była to 
tylko propozycja do rozważenia. Z całym szacunkiem, ale moim 
zdaniem, nie rzuca się propozycji do rozważenia ot tak sobie. 

Widocznie jest w tym jakiś cel i poważne zamiary. Bardzo 
się dziwię, że niektórzy radni proponują takie rozwiązania. Nie 
można patrzeć na wszystko tylko przez pryzmat interesu, ekonomii  
i szukania wątpliwych oszczędności w tak delikatnych, a jedno-
cześnie ważnych i bardzo potrzebnych instytucjach jak Dom Spo-
kojnej Starości. Radziłabym najpierw udać się do MDSS, pobyć 
tam trochę i zobaczyć jak funkcjonuje ta placówka i jak godnie 
żyją tam seniorzy. Tym bardziej w świetle ostatnich wydarzeń  
w kraju, związanych z nielegalnymi Domami Opieki. Nie chcia-
łabym, żeby nasze miasto było postrzegane jako to, które z nie-
wiadomych powodów pozbywa się bardzo dobrze funkcjonującej 
placówki. Zasiał Pan ziarno niepokoju, które zakwitło. Nie wolno 
nam robić takich rzeczy! Nie wiadomo kiedy nas może dotknąć 
sytuacja, kiedy to będziemy potrzebowali właśnie takiego miejsca. 
Bo dobrze się mówi, decyduje, rzuca pomysłami w sytuacji kiedy 
nas to nie dotyczy. Pamiętam, kiedy jako nauczycielka klas I-III 
w SP-1, corocznie ze swoją klasą w grudniu szliśmy do MDSS 
ze świątecznym programem artystycznym i własnoręcznie przez 
dzieci wykonanymi upominkami dla pensjonariuszy. Pamiętam 
radość i wzruszenie tych ludzi, ale najbardziej cieszyłam się z tego, 
że moi uczniowie uczą się empatii i szacunku dla osób starszych. 
Wszak wielkość człowieka poznaje się po tym, jaki ma stosunek 
do osób starszych i potrzebujących. Ponieważ w MDSS przeby-
wają też emerytowani nauczyciele, pisząc powyższy tekst jako 
przedstawicielka organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli, 
wyrażam sprzeciw wobec takiego traktowania ludzi starszych.  
A poza tym z pewnością kilka osób pozbawionych zostałoby pracy. 
Wszystkim nam należy się godność i szacunek. I tak na koniec 
mądry cytat z Oscara Wilde: „Starość we wszystko wierzy. Wiek 
średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.” Ewa Lankocz

Ratunek dla Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Kto taki dowcipny i burzy Dom Spokojnej Starości w Ustroniu 

i ma na to przyzwolenie Szanownych Radnych Miasta Ustronia?
W ten sposób został zburzony Basen Kąpielowy w centrum 

Ustronia, który służył mieszkańcom, dzieciom i turystom. Jak 
można uderzyć w najsłabszych, schorowanych, niepełnospraw-
nych emerytów…

W tym Domu mają swoje radości i smutki, wspaniałą opiekę, 
wyżywienie, opiekę lekarską. Doczekaliśmy się kapitalistycznej 
demokracji. Wszystko dla bogaczy. Pięknie, że tacy są, jest wiele 
innych możliwości do zagospodarowania i kupienia nieruchomo-
ści, a nie znęcać się na wysłużonych starszych emerytach.

Dom został dla nich wyremontowany i jest to społeczna nieru-
chomość. Im należy się spokój, a nie przerzutka na inne domy, 
inne miejscowości.

Nie znalazła się wśród radnych żadna osoba i nie zawetowała 
tak haniebnego wniosku zlikwidowania Domu Spokojnej Starości 
w Ustroniu? 

Moim marzeniem jest zamieszkać w Domu Spokojnej Starości 
na ul. Słonecznej 10. Wierzę, że moje marzenia nie zostaną prze-
kreślone przez radnych miasta w Ustroniu.

Zamieszkali tam emeryci mają też takie marzenia.
                                 Imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

Dotarła do nas informacja, że Rada Miasta zamierza sprzedać 
budynek Domu Spokojnej Starości, więc zlikwidować tę potrzebną 
placówkę. Mieszkańcy są zbulwersowani tą wiadomością! Czy 
ta Rada zrobiła już coś dobrego dla mieszkańców? Pamiętamy 

LISTY DO REDAKCJI

*   *   *

JEDYNKOWE  PASOWANIE
W tym roku 14 października świętowaliśmy podwójnie. Pierw-

szoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 zostali pasowani na ucz-
niów. Uroczystość przygotowana przez klasy trzecie odbyła się  
w auli szkolnej właśnie w Dniu Edukacji Narodowej, stąd po-
dwójne świętowanie. Na to uroczyste wydarzenie przybyli licznie 
rodzice pierwszaków, zebrali się uczniowie i nauczyciele oraz 
zaproszeni goście: Anna Rottermund – wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta, Adrianna Kwapisz-Pietrzyk, radna dzielnicy, oraz pan 
Krzysztof Pokorny  Przewodniczący Komisji Oświaty, Rodziny  
i Polityki Społecznej.

W tym roku przenieśliśmy się w świat telewizyjnego show 
– reporterzy przeprowadzali wywiady z pierwszakami, odpy-
tywali ich, a także sprawdzali różne umiejętności (śpiew, recy-
tacja itd.). Uczniowie pierwszych klas nie pomylili się ani razu  
i udowodnili, że będą wspaniałymi i wszechstronnymi uczniami. 
Cieszy to ich wychowawczynie: Darię Cieślawską oraz Aleksan-
drę Cymerlik. Uczniów wspierał swoimi piosenkami nasz zespół 
wokalny Jedyneczki. Po piosence wyjaśniającej, na czym polega 
ślubowanie (zaśpiewanej tym razem przez uczniów klas trzecich), 
najmłodsi przystąpili do tego aktu. Po nim, dyrektor Magdalena 
Herzyk pasowała wszystkich po kolei na uczniów. Od tej pory 
w uczniowskiej braci jest nas dużo więcej.

Nikt nie zapomniał, że było to także święto wszystkich pracow-
ników oświaty, więc nie obyło się bez życzeń i piosenek właśnie 
dla nich. Wykonali je uczniowie klas drugich oraz Jedyneczki,  
a przedstawiciele każdej z klas złożyli krótkie życzenia. Ucznio-
wie klasy 6b zaprezentowali kilka „reklam”, zachwalających, jak 
to świetnie być nauczycielem. Samorząd Uczniowski przygoto-
wał drobne upominki dla wszystkich pracowników i zostały one 
wręczone również podczas uroczystości. 

Całość imprezy przygotowały klasy trzecie pod kierunkiem: 
Magdaleny Dąbrowskiej, Moniki Kosińskiej, Mariety Marek  
i Izabeli Morys. Klasy drugie przygotowały: Iwona Kulis, Urszula 
Tomczyk, Beata Trzaskacz. Klasę 6b przygotowała Aleksandra 
Przeźmińska. Zespół wokalny przygotowała Mariola Dyka.  
O oprawę dźwiękową zadbał Mariusz Puzoń, a o dekoracje 
Dariusz Gierdal. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Monika 
Grzywna.                                             Zespół Promocji SP1 Ustroń

 

*   *   *
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POLITYKA? W SAMEJ RZECZY

22.10. godz. 18.00 sobota
Koncert Młodych Talentów z udziałem gości z miasta partner-
skiego Ustronia - Hajdunanas            wstęp wolny

29.10. godz. 18.00 sobota
Charytatywny Koncert Fortepianowy Adama Makowicza
światowej sławy pianisty i jazzmana                cena biletu 40 zł

4.11. godz. 18.00 piątek
Powróćmy jak za dawnych lat - polskie piosenki międzywojenne 
- spektakl muzyczny. Artyści Sceny Polskiej Teatru w Czeskim 
Cieszynie                                                           cena biletu 25 zł
12. 11. godz. 18.00 sobota
Koncert Trzech Tenorów cz. IV

XVII  Ustrońska  Jesień  Muzyczna  22.10. – 25.11. 2016 r.
Artyści scen poznańskich i łódzkich - Bartosz Kuczyk, Mirek 
Niewiadomski, Kordian Kacperski                  cena biletu 25 zł
18.11. godz. 18.00 piątek
„Rozdroże czyli Grzeszna Przyzwoitość” spektakl muzyczny- 
program oparty o autorskie piosenki Kacpra Matuli oraz utwory 
Grzegorza Turnaua, Marka Grechuty, Wojciecha Młynarskiego, 
Jana Wołka.
Maria Górniok-Matula  – śpiew,
Kacper Matula – gitara, opracowanie
Mateusz Wachowiak  – akordeon                       cena biletu 20 zł
25.11. godz. 18.00 piątek
Tyle słońca… - przeboje Anny Jantar w wykonaniu Anny Że-
browskiej. Koncert przy świecach.                    cena biletu 20 zł

Często mówimy: „Nie interesuje 
mnie”, „nie jest mi do szczęścia po-
trzebna, mam dość własnych spraw na 
głowie”. Czy rzeczywiście polityka, bo 
o niej mowa, jest nieobecna w naszym 
codziennym życiu? 

Przyznaję, interesuję się polityką,  
w miarę możliwości i czasu śledzę z uwagą 
posunięcia i decyzje podejmowane przez 
jej głównych graczy. Oczywiście, optuję za 
określoną partią ze względów światopoglą-
dowych, gospodarczych, społecznych. Jak 
każdy świadomy obywatel, zapoznaję się 
(czy raczej staram się zapoznać) z progra-
mem każdej partii przez wyborami, na które 
zresztą chodzę. Część moich znajomych 
stwierdza: „Po co chodzić na wybory? I tak 
się nic nie zmieni”. Takim myśleniem, a co 
za nim idzie, biernością w wyborze władz, 
doprowadzają do tego, że zostają wybiera-
ni ludzie, którzy im nie odpowiadają. Po 
wyborach następuje seria skarg i zażaleń. 
„Co to za władza?! Co jeden to lepszy! 
Oni nie znają realiów, co mogą wiedzieć 
o życiu przeciętnego Polaka?” i tego typu 
sformułowania, nieraz dużo ostrzejsze, któ-
rych nie wypada cytować na łamach gazety. 
Człowieku, jeżeli nie chodzisz na wybory, 
nie masz prawa krytykować! Poprzez swoją 
ignorancję pozwoliłeś na wybór takich, 
a nie innych ludzi sprawujących władzę. 
Pamiętajmy, że nie pójście na wybory jest 
też wyborem. Czy dobrym? A władza po-
lityczna, czy to się komuś podoba czy nie, 
dotyka naszego codziennego życia. 

Ale zacznijmy od początku. Czym jest 
polityka? Jak ją zdefiniować? Znalazłam 
moje notatki z czasów studenckich, a w nich 
następującą definicję: „Polityka to zespół 
działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, 
zmierzających do osiągnięcia zamierzonych 
celów za pomocą odpowiednio dobranych 
środków”. To zdanie odnosi się do meritum 
sprawy. Działania podejmowane przez 
sprawujących władzę mają na celu zała-
twienie określonych spraw, które – zdaniem 
tejże władzy – są niezbędne dla rozwoju 
kraju. Władza powinna, jako że mamy 
demokrację, działać na rzecz obywateli, bo  
w gruncie rzeczy rządzący są przedstawi-
cielami społeczeństwa. Oczywiście, można 
sobie zadać pytanie, czy każde działanie  
i decyzja, jaką podejmuje dany rząd, rzeczy-
wiście polepsza sytuację naszego państwa  

w wymiarze krajowym i międzynarodo-
wym. Czy te decyzje podejmowane są  
z myślą o dobru obywateli, czy raczej są 
na plus dla interesów tylko wybranej gru-
py ludzi? Bo chyba każdy z nas pamięta 
sytuację, kiedy to nad ośmiorniczkami  
i drogimi trunkami prominenci omawia-
li sprawy polskie. Albo sytuację, kiedy 
to posłanka Samoobrony układała się  
z ówczesną władzą na temat korzyści, jakie 
miała odnieść w zamian za poparcie tejże 
władzy. Nie będę rozwodzić się tu nad afera-
mi, jakie w III RP miały miejsce, chcę jednak 
podkreślić, że również od nas zależy kształt  
i przyszłość Polski – to, kogo wybieramy, 
ma ogromne znaczenie. Ktoś może powie-
dzieć, że obietnice wyborcze nijak się mają 
do późniejszych zachowań polityków. Ra-
cja. Mieliśmy mieć przecież drugą Japonię, 
drugą Irlandię, mieliśmy żyć w raju, a tak… 
jak tu żyć? Wbrew pozorom nie jest jednak 
tak tragicznie. Nawet jeśli danej władzy 
wydaje się, że może robić, co jej się żywnie 
podoba, obywatele mają prawo działać od-
dolnie, włączać się w sposób aktywny w po-
litykę, przyczyniać do kształtowania kraju  
i pobudzania świadomości obywatelskiej  
u innych ludzi. Ale czy komuś się chce? To 
inna kwestia. 

Polityka zatem, niezależnie od tego, czy 
ktoś się nią interesuje czy nie, jest obecna  
w naszym życiu. Podam najprostsze przy-
kłady: to, ile kosztuje jedzenie, jakie pro-
dukty znajdują się w naszym koszyku, to, 
jakie media wybieramy oraz w jaki sposób 
argumentujemy poruszane tematy w domu 
czy w pracy – to wpływ polityki. Wiem, 
może ktoś pomyśleć, że to gruba przesada. 
Ale pomyślcie, proszę, czemu wybieramy 
np. sklepy zagraniczne zamiast sklepów 
polskich przedsiębiorców? Co na to wpły-
wa? Dlaczego wybieramy określone gazety 
czy kanały telewizyjne, w których emito-
wane są określone wiadomości? Dlaczego  
w końcu powielamy argumentację zasłysza-
ną w tych mediach i działamy według niej? 
Te pytania pozostawię do przemyślenia. 
Każdemu z nas bliżej jest do danych graczy 
politycznych i ich programu, nawet jeśli  
o tym nie myślimy. 

To tyle wstępu i moich przemyśleń na te-
mat polityki w ogóle. Polityka krajowa jaka 
jest, widzimy. A co z polityką lokalną? Czy 
na co dzień dostrzegamy działania naszych, 

można powiedzieć rodzimych, polityków, 
członków danych partii? Czy w ogóle partie 
mają wyznaczone działania, jeśli chodzi 
o politykę lokalną? Tego próbowałam się 
dowiedzieć wysyłając zapytania do biur 
partyjnych, nie otrzymałam jednak – do 
dnia wydania tego numeru gazety – żadnej 
odpowiedzi. Trudno. Może działaczom 
politycznym, obejmującym wysokie sta-
nowiska, nie w smak zajmowanie się lo-
kalnymi sprawami np. Ustronia, ponieważ 
mają ważniejsze sprawy na głowie? A może 
jednak dostanę wyczekiwane odpowiedzi 
na postawione przeze mnie pytania? Mam 
taką nadzieję.

 Postanowiłam jednak, niezależnie od 
tego, czy te odpowiedzi w końcu napłyną 
czy nie, porozmawiać na temat działań lo-
kalnych z tutejszymi członkami partii, które 
wchodzą w skład obecnego parlamentu. 
Nie było to takie proste, jak by się mogło 
wydawać. Po wielu telefonach i wstępnych 
ustaleniach udało mi się porozmawiać  
z lokalnymi działaczami politycznymi. 
Co z tego wynikło i czy lokalni politycy 
aktywnie działają w naszym regionie, to  
w najbliższych numerach. Znajdą się  
w nich wypowiedzi, jakie udało mi się uzy-
skać w trakcie przeprowadzonych rozmów.  
W przyszłym tygodniu opiszę stanowi-
sko działacza partii obecnie sprawują-
cej władzę w Polsce, czyli Prawa i Spra-
wiedliwości. Zapraszam do tej lektury.  
                              Agnieszka Jarczyk 

Melodie z filmów przygodowych, nuty 
wojennych tragedii i dźwięki najsłyn-
niejszych produkcji grozy – to wszystko 
usłyszą uczestnicy Koncertu Charyta-
tywnego, na który zapraszają Fundacja 
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital 
Śląski w Cieszynie, Starostwo Powiatowe 
oraz Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy”. Koncert muzyki filmowej 
- zorganizowany na rzecz zakupu vide-
oduodenoskopu dla Oddziału Chirurgii 
Ogólnej - odbędzie się 21 października 
o godz. 18.00 w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie. Najsłynniejsze przeboje 
muzyki filmowej usłyszymy w wykona-
niu Orkiestry Kameralnej i solistów pod 
batutą Jean-Claude'a Hauptmanna. 

CHARYTATYWNY 
KONCERT 

MUZYKI  FILMOWEJ
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„Ustroń Jana Szczepańskiego w języ-
kowym obrazie świata” to tytuł wykładu, 
jaki wygłosił prof. Kadłubiec w auli Gim-
nazjum nr 2 w Ustroniu. Była to kolejna 
prelekcja, odbywająca się  podczas III 
WSNFiS. 
– Dla każdego z nas centralnym miejscem 
w świecie jest dom ojczysty. Na Ślą-
sku Cieszyńskim śpiewano: „Ojcowski 
dom to istny raj, raj Ojca Niebieskiego”. 
Dom rodzinny jest utożsamiany z rajem, 
a raj dla chrześcijan ma symbolikę wy-
jątkową. I dlatego dom rodzinny jest tak 
ważny, ponieważ w tym domu kształtuje 
się człowiek. Prof. Szczepański napi-
sał, że jemu dom rodzinny kojarzy się  
z osią świata. Ten dom rodzinny uchodzi 
za miejsce najbezpieczniejsze – mówił 
prof. Kadłubiec. – Jest taka teoria, że to, 
co znajduje się wewnątrz tego domu jest 
piękne, bezpieczne i dobre, natomiast to, co 
jest na zewnątrz, może być niebezpieczne. 
Zatem, żeby uchronić się od tego niebez-
pieczeństwa, dajemy na próg podkowy.  
W dawnych czasach żelazo było symbo-
lem ochrony. Przybijając na próg pod-
kowę, stanowiącą granicę pomiędzy tym 
światem wewnętrznym a zewnętrznym, 
stawiamy barierę złu, żeby nie przedostało 
się do środka. Podobnie jest ze świecami  
w oknach, żeby nie pozwoliły tego domu 
zanieczyścić wpływami znajdującymi się 
na zewnątrz. Gałązki leszczyny zatykało 
się za okna, aby chronić tę przestrzeń. 
Kiedyś gospodarze w święto Wielkiej Nocy 
brali te gałązki, chodzili po swoich polach 
i wtykali je do ziemi, aby swoje uprawy 
uchronić przed nawałnicami. To tylko do-
wodzi tego, że dom rodzinny w tym obrazie 
świata był czymś szczególnym. Trzeba go 
było chronić jako tego najpiękniejszego, 
najbezpieczniejszego i najcudowniejszego 

miejsca – oceniał prof. Kadłubiec.
Jan Szczepański wskazywał na stół jako 

ten centralny element każdego domu. 
Kiedyś ludzie posiadali stoły okrągłe, 
które gwarantowały równość wszystkim 
tym, którzy przy nich zasiadali. Na stole 
rodu Szczepańskich zawsze znajdowała 
się Biblia Gdańska, będąca wzorem języka 
staropolskiego, używana przez 300 lat, 
również na tym terenie. Nie tylko podno-
siła ludzi ku Bogu, ale też kształtowała 
język, polskość tej ziemi.

Prof. Szczepański był dzieckiem chłop-
skim, dla którego ziemia była czymś naj-
ważniejszym.
– Zakorzenienie w ziemi jest symbolem 
trwałości. Prof. Szczepański często przy-
woływał mit o Anteuszu. Mianowicie, 
Anteusz, heros grecki, był nie do pokona-
nia dopóki dotykał swojej własnej ziemi. 
Mówiąc przenośnie, dopóki miał korzenie. 
Pokonał go Herakles, który oderwał go 
od ziemi i umieścił w powietrzu. Powie-
trze nie daje żadnej siły, jest amorficzne. 
Anteusz wyzionął ducha – opowiadał 
prof. Kadłubiec. – Symbolika ziemi jest 
ogromnie ważna nie tylko dla chłopskiego 
dziecka, ale też dla każdego, kto zastana-
wia się nad tym, co jest istotą trwałości 
człowieka. Ziemia była kiedyś gwaran-
tem siły i wielkości. Na tej ziemi trzeba 
było pracować. Prof. Szczepański mówi, 
że praca była najważniejszą czynnością 
człowieka. Dzisiaj da się zaobserwować, 
że ludzie obliczają, ile dni będzie się miało 
wolnych, albo jakie dni można połączyć, 
aby mieć jak najwięcej wolnego. Za prof. 
Szczepańskiego nikomu to nie przyszło 
do głowy, ponieważ robota była sensem 
życia. Praca, jak mówi prof. Szczepański, 
była przymierzem z Bogiem. Człowiek 
robotny był człowiekiem pobożnym już 

choćby dlatego, że nie miał czasu grze-
szyć, kiedy pracował. Dlatego praca jest 
tak bardzo istotna jako wymiar wartości  
i pobożności człowieka. Prof. Szczepański 
mówi, że Pan Bóg nie lubi nicponi i dlatego 
ludzie przez palce patrzyli na tzw. kąpie-
lorzy, którzy tutaj przyjeżdżali, wstawali  
o godz. 10.00, nic nie robili tylko wylegi-
wali się w słońcu i chodzili po Ustroniu. 
Nie byli postrzegani jako ludzie wartoś-
ciowi, ale jako darmozjady. Nie mieścili 
się w ustrońskim obrazie świata. 

Z pracą i pobożnością łączyło się pojęcie 
chleba. W Ustroniu tylko ten, kto pracował, 
miał prawo do chleba. Ogromnie go sza-
nowano. Kiedyś chleby były przeważnie 
okrągłe. Dlaczego?
– Symbolem bóstwa i sakralności jest 
okrągłość. Wobec czego chleb okrągły 
miał charakter świętości i to jest jeden 
powód uwielbienia. Ale drugi jest taki, 
że ten chleb jakoby inicjował powstanie 
wszechświata. W Biblii mamy opis stwo-
rzenia świata – na początku była woda, 
mgła, ciemność, a Duch Boży unosił się 
nad wodą. Woda to symbol chaosu. Ale 
Pan Bóg z tego chaosu zaczął formować 
świat, czyli kosmos. Powstawanie chleba 
jest podobnym procesem, bo mamy mąkę, 
mamy wodę, mamy ciasto, z którego for-
mujemy chleb. Następnie, dajemy go do 
pieca, który z kolei ma charakter oczysz-
czający. Po wypieczeniu, chleb jest gotowy 
do spożycia – opowiadał prof. Kadłubiec 
dodając, że ta paralela jest być może odle-
gła, ale jakże przemawiająca do wyobraźni 
człowieka.                    Agnieszka Jarczyk

BÓG NIE LUBI NICPONI
Czym dla prof. Szczepańskiego był dom rodzinny? Jaki symbol niósł za sobą chcleb? 

W jaki sposób postrzegano ziemię? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie zgromadzeni 
w auli Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, którzy wysłuchali ciekawego wykładu prof. Daniela 
Kadłubca. Prelekcja ta odbyła się w ramach III Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych 
i Społecznych.

Prof. Kadłubiec przybliżał swoim słuchaczom „Ustroń Jana Szczepańskiego w językowym 
obrazie świata”.                                                                                                     Fot. A. Jarczyk

U mieszkańca Lipowca, Wiktora Pasternego, 
na działce w Górkach Wielkich od kilku lat 
prawie co roku kwitną niemal 3-metrowe 
egzotyczne juki. 
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 10 października 2016 grupa nauczycieli i pracowników 
oświaty ustrońskich gimnazjów uczestniczyła w pikiecie 
pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, zorganizowa-
nej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tego dnia 
pikiety odbyły się w 17 miastach w Polsce. Protestowali-
śmy przeciw likwidacji gimnazjów i zapowiadanej bardzo 
szkodliwej zmianie ustroju szkolnego. W śląskiej pikiecie 

GIMNAZJUM
TO  DOBRY  START (cz. 2)

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy rozmowę o gim-
nazjach, ich roli i znaczeniu przede wszystkim dla rozwoju 
młodego człowieka. Poniżej dalszy ciąg rozmowy z dyrektora-
mi: Leszkiem Szczypką (Gimnazjum nr 1) i Joanną Iskrzycką 
-Marianek (Gimnazjum nr 2) oraz wicedyrektorami: Małgorzatą 
Wragą-Żdan (G-1) i Katarzyną Szewieczek (G-2). 

Chciałabym państwa zapytać o osobiste odczucia. Co państwo 
czuliście, gdy dowiedzieliście się o planach zlikwidowania 
gimnazjów?
K. Sz.: – Całe szczęście, że moje dzieci są już w gimnazjum!
J. I.-M.: - Przerażenie, ponieważ starsze dziecko jest w pierwszej 
klasie gimnazjum, a młodsze w klasie 6. Jeśli zamierzenia reformy 
zostaną zrealizowane, znajdą się w tej grupie uczniów, którzy 
będą najbardziej pokrzywdzeni. Obie córki, w jednym czasie 
rozpoczną naukę w szkole średniej, choć nie wiemy jeszcze, jaka 
to w ogóle będzie szkoła. Trafią do „podwójnego rocznika” i będą 
mieć znacznie trudniejsze warunki na każdym szczeblu dalszego 
kształcenia i również na rynku pracy. Byłam zbulwersowana, że 
mnie, jako obywatelowi, rodzicowi, i moim dzieciom funduje się 
taką niesprawiedliwość. 
L. Sz.: – Jestem dyrektorem Gimnazjum nr 1 od 17 lat, a nawet 
wcześniej, bo już kierowałem placówką na etapie jej tworzenia. 
Poczułem się, jak to się mówi, jak by mi ktoś dał po twarzy. 17 lat 
mojej pracy, mojego życia zawodowego, ciągłego dokształcania, 
poszukiwania nowych rozwiązań, wychowywania i kształtowa-
nia młodych ludzi zostało przekreślone. Skoro gimnazja są złe, 
niepotrzebne, czy to znaczy, że tysiące ludzi zaangażowanych  
w ich pracę, też jest niepotrzebnych? Przez 17 lat nic nie robiliśmy 
albo wszystko robiliśmy źle? Zdaje się, że gimnazja są źródłem 
wszelkiego zła. Przez nas młodzież jest agresywna, przez nas 
licea nie funkcjonują jak należy, przez nas obniżył się poziom 
kształcenia na wyższych uczelniach, wszystko przez te gimnazja.
M. W.-Ż.: –Sprostowania wymagałoby właściwie każde zdanie 
pani minister. Politycy powinni się trzymać z dala od edukacji, bo 
my nie jesteśmy poligonem doświadczalnym, areną walk pomię-
dzy partiami. W kontekście przygotowywanej reformy, najwięcej 
mówi się o likwidacji gimnazjów, ale trzeba na przygotowywane 
zmiany patrzeć całościowo. Duży niepokój budzi prywatyzacja 
szkół. Moim zdaniem nie powinno się nawet używać określenia 
reforma czy zmiany, tylko burzenie i destrukcja. Głośno krytykują 
to nawet parlamentarzyści i specjaliści związani z partią rządzącą, 

np. Centrum Legislacyjne czy Komitet Stały. Przedstawiciele 
uniwersytetów i innych szkół wyższych wskazują brak meryto-
rycznych podstaw do tak przeprowadzanej reformy.  
Czy państwo wiecie już, jak będzie wyglądało likwidowanie 
gimnazjów?
L. Sz.: – Tego jeszcze nikt nie wie, nawet autorzy ustawy. Pol-
ska młodzież przeżyła już wiele reform oświatowych. Zmiany 
zawsze budziły kontrowersje, zawsze był jakiś okres przejściowy,  
a roczniki, na które te zawirowania trafiały, miały trochę pod 
górkę. Jednak odbywało się to stopniowo, a przygotowania trwały 
lata. Tak było w latach 60., gdy przechodziliśmy z siedmiokla-
sowej na ośmioklasową szkołę podstawową, i w 1999 roku, gdy 
wprowadzaliśmy gimnazja. Nie da się zmienić systemu edukacji  
w kilka miesięcy. Nie można napisać programu nauczania tylko 
dla nowo utworzonych klas – siódmej i ósmej, jeśli nie wiadomo, 
od czego zaczynać w klasie pierwszej i na czym będziemy koń-
czyć w klasie maturalnej. Wiemy, jakie zamieszanie wywoływały 
ostatnio zmiany wieku pójścia do szkoły. Ta sprawa to tylko 
ułamek procenta w porównaniu ze skalą planów pani minister. 
J. I.-M.: – 16 września ukazały się dwa dokumenty – projekt 
ustawy zastępującej dotychczasową ustawę o systemie oświaty 
i ustawa wprowadzająca zmiany. Są one bardzo obszerne, liczą 
po 250-300 artykułów, powodują też zmiany w kilkunastu innych 
ustawach. Trzeba zaznaczyć, że nie ma jeszcze żadnego rozpo-
rządzenia czy dokumentu wykonawczego. Na chwilę pojawiła się 
na stronach rządowych siatka godzin, ale niedługo potem została 
usunięta. W ostatnich dniach pojawiły się nowe siatki, ale nie wie-
my czy są to ostateczne wersje. Terminy według harmonogramu 
wprowadzania reformy są bardzo krótkie. Do grudnia mają być 
podstawy programowe w newralgicznych klasach – siódmej, 
ósmej i czwartej, ale niemożliwe jest rzetelne opracowanie tego, 
biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów. Specjaliści, którzy mieli 
pracować nad programem, powoli się wycofują, bo kto by chciał 
firmować własnym nazwiskiem bubel, a nic innego w tak krótkim 
czasie nie może powstać. 
L. Sz.: – Z kolei przedłużenie prac nad podstawą programową 
opóźni dalsze prace, a w styczniu gotowe mają być ustawy, 
końcem stycznia gminy mają zadecydować, jak to u nich będzie 
zorganizowane. W lutym kuratorium ma zatwierdzić reorgani-
zację placówek oświatowych i ma się zacząć wcielanie w życie 
zapisów ustawy. 
K. Sz.: – Stworzenie podstawy programowej to dopiero początek. 
Kolejnym krokiem jest ułożenie samych programów naucza-
nia, napisanie, zrecenzowanie, zatwierdzenie podręczników. 
Następnie ogłoszenie przetargów, konkursów, wydrukowanie  
i rozprowadzenie podręczników. 
J. I.-M.: – Jeśli chodzi o podręczniki, to od dwóch lat większość 
uczniów otrzymuje je za darmo. Książki miały przechodzić  

(dok. na str. 11)

uczestniczyło ok 1400 osób: nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych, samorządowców, rodziców i uczniów. 
Z powiatu cieszyńskiego na pikietę pojechały 122 osoby. 
Niestety, wojewoda do nas nie wyszedł, przykre to... Ale 
na pewno będziemy dalej walczyć o dobro polskiej oświaty 
i jej pracowników! Nie pozwolimy popsuć i upolitycznić naszej 
szkoły!                                               Tekst i foto: Ewa Lankocz

WOJEWODA  NIE  WYSZEDŁ  DO  NAUCZYCIELI
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BIBLIOTEKA POLECA:

Krzysztof Kopka 
„Komisja morderstw. Złoty 

pociąg”
Bezwzględni poszukiwacze 

skarbów nie cofną się przed ni-
czym... Ciąg dalszy przygód bo-
haterów głośnego serialu „Komisja 
Morderstw”! Legendarny pociąg 
pełen skarbów, który 60 lat temu 
miał zostać ukryty przez wycofu-
jących się hitlerowców, znów budzi 
emocje w całej Polsce. Tymczasem 
inspektor Maciej Stasiński odkry-
wa, że brutalnie zamordowany 
starszy mężczyzna, były funkcjo-
nariusz milicji, przed laty zajmo-

wał się sprawą "złotego pociągu" 
na zlecenie generała Kiszczaka. 
Bez wątpienia jego śmierć nie jest 
przypadkowa...

Filip Springer 
„Miasto Archipelag. Polska 

mniejszych miast”
Filip Springer przejechał całą 

Polskę od Słupska po Krosno i od 
Suwałk do Wałbrzycha, żeby zoba-
czyć, jak żyje się dziś w miastach, 
które w 1999 roku utraciły status 
stolicy województwa. Poznał ich 
historię, rozmawiał z mieszkańca-
mi. Spotykał przedsiębiorców, ar-
tystów, aktywistów i bezrobotnych. 
Zaglądał do lokalnych warsztatów  
i kafejek, odwiedzał upadłe fabryki  
i prężnie rozwijające się firmy.  
Z książki wyłania się niejedno-

znaczny, migotliwy obraz Polski 
mniejszych miast – gdzie wszystko 
może się zdarzyć i nic nie jest tak 
proste, jakby się mogło wydawać.

z ucznia na ucznia przez minimum trzy lata, a teraz wszystko 
pójdzie do kosza.
K. Sz.: – Gdy mówimy o podręcznikach, to warto dodać, że 
gimnazjaliści z obecnych klas drugich i trzecich stracą możliwość 
dostępu do treści podręczników w internecie, bo wydawnictwa 
zapowiedziały, że zlikwidują dostęp do e-booków z poprzednich 
klas. Tak więc w trzeciej klasie, gdy trzeba się przygotować do  
egzaminu gimnazjalnego z trzech ostatnich lat, dzieciom zostaną 
zeszyty. Książki oddadzą, nie mają dostępu przez internet, więc 
z czego będą się uczyć? To kolejna pokrzywdzona grupa przez 
tę reformę. Każdy rocznik coś traci.
Kiedy spodziewacie się państwo jakichś konkretów?
M. W.-Ż.: – Przerażające jest to, że pani minister gra na zwłokę. 
Po pierwszych informacjach, że rząd przymierza się do reformy 
likwidującej gimnazja, przetoczyła się fala protestów. Wówczas 
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się in-
formacja, że obecnie nie toczą się żadne prace zmierzające do 
likwidacji gimnazjów. Czekaliśmy na jakieś konkrety aż nadszedł 
dzień 27 czerwca. Wtedy poznaliśmy propozycję rządu polegają-
cą właśnie na zlikwidowaniu naszych szkół. Były też zapewnienia  
o szerokich konsultacjach społecznych, Na spotkaniach  
w urzędach marszałkowskich rozmawiano o wszystkim, tylko nie  
o konkretach dotyczących gimnazjów. Gdy pani minister spotyka-
ła się z nauczycielami, przedstawiała swoje racje i wychodziła. To 
jest niepoważne. W ogóle, jak można proponować pisanie podsta-
wy programowej tylko dla dwóch roczników? Jako nauczyciele, 
jako ludzie, żyjemy od roku w zawieszeniu. Mamy nadzieję, że 
dzięki naszej odpowiedzialności efektywność pracy nie spadła, 
ale gdzie tu bezpieczeństwo i higiena pracy? Jaki ma to wpływ 
na nasze zdrowie, nasze rodziny, lepiej nie mówić. Pani minister 
jakoś nie wspomina o olbrzymich kosztach ekonomicznych tej 
reformy i kosztach ludzkich. 
Czy nie powinniście państwo uciekać z tonącego okrętu? Brać 
urlopy, zmieniać zawód... 
K. Sz.: – Niektórzy tak robią...
J. I.-M.: – Lepiej nie poruszajmy tematu. To, co powiedział pan 
dyrektor jest dowodem na to, że twórcom nowej ustawy oświa-
towej udało się skonfliktować środowisko nauczycielskie. Tę 
rewolucję udałoby się zatrzymać, gdyby wszyscy stanęli razem  
i powiedzieli wspólnie: „Nie”. Czujemy poparcie ze strony wykła-
dowców i pracowników naukowych wyższych uczelni i jesteśmy 
za to wdzięczni. Również zdecydowana większość rodziców 
nie chce likwidacji gimnazjów, bo już się przekonała, że jest tu  
z kim rozmawiać. Zarówno o dzieciach zdolnych, którym trzeba 
zapewnić rozwój, jak i o tych stwarzających problemy. I to, co jest 
dla nas najważniejsze, przeciwni likwidacji są sami gimnazjaliści. 
Dzieci w starszych klasach szkoły podstawowej chcą iść do ko-
lejnej szkoły, a nasi absolwenci tęsknią za gimnazjum. Licealiści 

i uczniowie innych szkół średnich odwiedzają nas, wspominają 
dobre chwile tu przeżyte i mówią, że chcieliby jeszcze wrócić 
do tego czasu. Uczniowie zadają nam trudne pytania o reformę, 
a my rozkładamy ręce. Na razie nic nie wiemy. Mam jeszcze 
refleksję, czego my uczymy tych młodych ludzi? Że w naszym 
kraju z powodów politycznych można zrobić wszystko?
Czy odbyły się jakieś rozmowy z organem prowadzącym, czyli 
z samorządem na temat reorganizacji szkół?
K. Sz.: – Na tym etapie nie ma sensu się spotykać, bo na razie 
nie mamy żadnych podstaw prawnych, rozporządzeń. Wszyscy 
nad tym się zastanawiają, ale to wciąż jest gdybanie. Samorząd 
poczynił bardzo poważne inwestycje, żeby zapewnić gimnazjom 
dobre warunki i to się udało, a teraz będzie musiał ponieść kolej-
ne koszty przystosowania struktury do nowych wymogów. Nie 
wspominając już o problemach z projektami unijnymi. Realizu-
jemy ich sporo, częściowo beneficjentem jest miasto. Jeśli nie 
ma gimnazjum, program nie może być realizowany. I co wtedy? 
Będziemy zwracać pieniądze? 
J. I.-M.: – Koszty reformy będą ogromne w skali każdej gminy, 
miasta i całej Polski, ale tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, 
takie czy inne szkoły, ale o to, że jako rodzice nie możemy się go-
dzić na to, by naszym dzieciom wywracać świat do góry nogami. 
Może pani minister powinna poznać gimnazja i gimnazjalistów. 
Podczas lekcji w dobrze wyposażonych pracowniach technicz-
nych, podczas zajęć artystycznych, projektów naukowych, plene-
rów, spektakli teatralnych, uroczystości patriotycznych. Poznać 
tych młodych ludzi, którzy w trzeciej klasie zdają bardzo trudny 
egzamin, obejmujący przedmioty ścisłe, przyrodnicze, huma-
nistyczne, języki obce. A wszystko to w trzy dni, podczas gdy 
matura to jeden przedmiot na jeden dzień i jeszcze egzaminy są 
rozłożone na prawie cały miesiąc. Większość dorosłych miałaby 
problem, żeby napisać ten egzamin. 
K. Sz.: – Oczywiście nikt nie twierdzi, że gimnazjum jest szkołą 
idealną. Twierdzimy, że dobrze byłoby mu pomóc, np. przez 
zapewnienie odpowiedniej liczby pedagogów czy psychologów. 
Jeżeli mówimy, że młodzież gimnazjalna stwarza problemy, to 
dlaczego nikt nie pomaga w ich rozwiązywaniu? Te problemy 
nie znikną w szkole podstawowej, bo nadal uczniowie będą  
w tym samym wieku, a problemy stwarza okres dojrzewania,  
a nie budynek gimnazjum. 
J. I.-M.: – Dobrze byłoby zapytać o zdanie młodych ludzi, oni 
mają już swoje przemyślenia, poglądy. Wszyscy skupiają się 
na nauczycielach, mówią, że dyrektorzy i nauczyciele boją się  
o pracę. Owszem, jesteśmy tylko ludźmi, ale ja najbardziej boję 
się o dzieci i młodzież. Moim zdaniem gimnazja dla wielu są 
szansą na rozwój i nie należy jej nikomu odbierać. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

Zapraszamy do rozmowy na temat szkół na różnych szczeb-
lach edukacji, do których Państwo uczęszczaliście w Ustroniu. 
Może reprezentanci "newralgicznych roczników", którzy doś-
wiadczyli skutków oświatowych eksperymentów, chcieliby się 
podzielić wspomnieniami. Prosimy o listy, e-maile i telefony. 

GIMNAZJUM
TO  DOBRY  START (cz. 2)

(dok. ze str. 10)

*  *  *
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niu do ślimaków – zdecydowanie większą ruchliwość, zwinność, 
lekkość, a więc cechy niezwykle przydatne każdemu… drapieżcy! 
Tak, tak, wiele z nagich ślimaków to drapieżcy, aktywnie polujący 
na różny, obdarzony zdolnością do ucieczki pokarm! Powyższe 
zdania są jak najprawdziwsze, ale proszę pamiętać, że mowa tu 
o drapieżnictwie, ruchliwości i zwinności w zakresie dostępnym 
takim stworzeniom, jakimi są ślimaki.

Z nagich i pozbawionych muszli ślimaków najczęstszymi gośćmi 
naszych ogrodów są przede wszystkim łudząco do siebie podobne 
ślinik wielki i ślinik luzytański, a także pomrów wielki. Wspomniane 
śliniki to właśnie te najbardziej znane, najłatwiej rozpoznawane  
i budzące najwięcej emocji stworzenia o dość zmiennym ubarwie-

niu, w którym jednak przeważają 
barwy pomarańczowe i czerwona-
we, ale także czekoladowe, jasno-
brązowe, aż do prawie jednolicie 
czarnego. Mięczaki te w zasadzie 
uwielbiają się trzymać różnych 
miejsc, w których swoją obecność 
zaznaczył człowiek – są to oczywi-
ście ogrody, ale także parki, cmen-
tarze, działki ogrodowe, śmietni-
ska. Wszędzie tam te – dorastające 
nawet do kilkunastu centymetrów 
długości ciała – stworzenia w cie-
płe, wilgotne noce lub dżdżyste, 
ale w równie ciepłe dni, wypełzają  
w poszukiwaniu czegoś do zjedze-
nia. Są to stworzenia wszystkożerne 
– nie gardzą pokarmem roślinnym 
(liśćmi, pędami, owocami), ale rów-
nie chętnie zjadają grzyby, padlinę, 
polują na inne ślimaki czy dżdżow-
nice, nie obrzydliwy im również 
posiłek w postaci odchodów (psich, 
kocich i innych). Malakolodzy, czyli 
znawcy ślimaków i ich stylu życia 
twierdzą, że ślinik mając do wyboru 

najpyszniejszą nawet „zieleninę”, bądź pokarm pochodzenia zwie-
rzęcego, niechaj to będzie chociażby padlina czy odchody, zawsze 
wybierze ten ostatni! A jednak masowe inwazje tych pomarańczowo-
-czerwonych ślimaków, zwłaszcza pod koniec lata i wczesną jesienią, 
mogą przyprawić o palpitację serca osoby co bardziej wrażliwe na 
wygląd swego ogrodu i stan rosnących w nim roślin.

Pomrów wielki w pełni na swą „wielką” nazwę zasługuje – do-
rasta nawet do 20 centymetrów długości ciała. Łatwo go odróżnić 
od wspomnianych powyżej śliników nie tylko po lokalizacji otworu 
oddechowego, ale także po barwie ciała (zwykle jasnokawowej  
z licznymi ciemniejszymi plamami i pasami), ostrym jego zakoń-
czeniu i fałdowi na tylnej części nogi, przypominającemu płetwę. 
To również gatunek wybitnie synantropijny, czyli uwielbiający 
pomieszkiwać w ogrodach, parkach czy ogródkach działkowych. 
Ale może z racji mniej rzucającego się w oczy ubarwienia i mniej-
szej liczebności niż w przypadków śliników, zdaje się budzić mniej 
złych emocji i skojarzeń wśród ludzi. Aczkolwiek żywi się tym 
samym co śliniki i może powodować równie duże, jak one, straty. 

Jak walczyć z tymi nagimi ślimakami – oto jest pytanie! Utratę 
muszli ślimaki te „zrekompensowały” sobie nie tylko większą 
ruchliwością, ale także umiejętnością wydzielania przez skórę 
śluzu w obfitych ilościach, na dodatek niesmacznego dla większo-
ści innych zwierząt. Na młode śliniki i pomrowy polują niektóre 
drapieżne chrząszcze, traszki, salamandry, ropuchy szare i żaby 
trawne, padalce, nie odmówią posiłku ze ślimaków sroki, wrony, 
sójki oraz niektóre ssaki – jeże, lisy, jenoty, a nawet dziki. Duże 
i wyrośnięte ślimaki nagie zdają się już nie budzić większego 
zainteresowania jako źródło pokarmu, aczkolwiek kury, a przede 
wszystkim kaczki zdają się mieć na ten temat odmienne zdanie. 
Ponoć nieco chętniej zjadane są pomrowy niż śliniki, co w zasadzie 
stawia właścicieli objętych ślimaczą inwazją ogrodów na stra-
conej pozycji. Chyba, że zastosują dostępne w handlu preparaty 
ślimakobójcze lub sięgną po metody nieco bardziej tradycyjne, 
czyli pułapki z… piwem! Nasze „ogrodowe” ślimaki są bowiem 
wielbicielami złocistego, pieniącego się trunku, co jednak karze 
mi spojrzeć na te stworzenia z pewną dozą sympatii.  

                                                 Tekst i foto: Aleksander Dorda
  

Spotkania z wieloma gatunkami zwierząt budzą ogromne 
emocje – to stwierdzenie tyleż prawdziwe, co trywialne, czyli 
oczywiste i banalne. Znacznie bardziej interesujące  natomiast 
jakież to emocje i uczucia wywołują w nas różne zwierzaki. 
Postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej kilku wybranym, bardzo 
„emocjonalnie” naznaczonym zwierzętom: dwa tygodnie temu 
był to strzyżak sarni – niewielka, aczkolwiek wybitnie irytująca 
muchówka, drażniąca leśnych spacerowiczów, wędrowców, grzy-
biarzy i myśliwych, a tym razem będą to ślimaki „ogrodowe”. 
Słowo „ogrodowe” świadomie i celowo wstawiam w cudzysłów, 
rzecz bowiem nie będzie tyczyć jakiegoś konkretnego ślimaka, 
w którego gatunkowej nazwie taksonomowie „od ślimaków” 
umieścili przymiotnik „ogrodowy”, 
ale całej grupy gatunków, które 
akurat ogrody upodobały sobie jako 
ulubione miejsce do życia.

Zapewne każdy posiadacz ka-
wałka przydomowego ogródka, 
niewielkiej grządki, nie wspomi-
nając o zagonach roślin uprawnych, 
domyśla się o jakich stworzeniach 
będzie mowa. To oczywiście wywo-
łujące przede wszystkim poczucie 
wstrętu ślimaki zwane nagimi lub 
bezmuszlowymi. Nie są to zatem 
chowające się w charakterystycznie 
paskowane muszle wstężyki ogrodo-
we, bądź wywołujące skojarzenia ze 
sztuką kulinarną i przyjemnościami 
stołu, solidnej często wielkości śli-
maki winniczki. Nie, to w zdecy-
dowanej większości przypadków 
dość jaskrawo ubarwione ślimaki, 
zaprzeczające tradycyjnym ślima-
czym zwyczajom, czyli nie noszące 
„domków” na swych grzbietach.

Ciała ślimaków nagich mają 
kształt wrzecionowaty, z występu-
jącym w przedniej części (tuż za głową) tworem, zwanym płasz-
czem. To elastyczna i zgrubiała „tarcza”, zazwyczaj o gładkiej 
powierzchni, czym wyraźnie różni się od na ogół pokrytej mniej 
lub bardziej wyraźnymi bruzdami reszty ślimaczego ciała, czyli 
nogi. W płaszczu po prawej stronie znajduje się często dość spo-
rych rozmiarów, łatwy do zauważenia otwór oddechowy, którego 
funkcję jednoznacznie określa jego nazwa. Po umiejscowieniu 
otworu najłatwiej rozróżnić, do jakiego rodzaju należą łudząco 
do siebie podobne ślimaki, buszujące w naszych ogrodach – te  
z rodzaju pomrów mają otwór oddechowy w tylnej części płaszcza, 
natomiast te zaliczane do śliników – w przedniej. 

Nie od parady w poprzednim zdaniu użyłem słowa „buszujące”. 
Jeśli wierzyć różnorakim słownikom, termin ten ma całkiem sporo 
synonimów, pośród których są i takie jak gmerać, myszkować, 
plądrować, przeczesywać, przeszukiwać, przetrząsać, szperać, 
obszukiwać, niuchać, szukać, grasować, panoszyć się, biegać, 
hasać czy rozbijać się. Jak by nie było, wszystkie te słowa na-
wiązują do jakiejś formy aktywności fizycznej i to dosyć inten-
sywnej, gdyż chyba powolność i dostojność raczej nie kojarzą 
się ze słowami typu biegać czy hasać. Wszystkie te określenia 
niezbyt pasują do opisu stylu życia i codzienności jakichkolwiek 
ślimaków, nieprawdaż? A jednak – nasi nadzy, obrzydliwie śli-
scy i pozostawiający za sobą „ścieżki” ze sporej ilości równie 
obrzydliwego śluzu ogrodowi wrogowie, nie od parady utracili 
tak bliskie sercu większości ślimaków muszle. Wapienna muszla 
na grzbiecie to nie tylko przytulny i przenośny domek, ale przede 
wszystkim świetna, bo znajdująca się zawsze „pod ręką” ochrona 
przed wszelakimi, czyhającymi na ślimaki wrogami i innymi 
zagrożeniami. Pozbycie się muszli zakrawa więc na głupotę,  
przynajmniej na kompletny brak rozsądku. Dlaczego zatem spora 
grupa gatunków ślimaków zdaje się wieść całkiem udane życie, 
nie mając tak cennej ochrony w postaci wapiennego domku? Otóż, 
zwierzaki te niejako w zamian zyskały możliwość wciśnięcia się 
czy to pod jakiś kamień, czy w jakąś szczelinę i ukrycia się w tych 
miejscach lub spenetrowania zakamarków zupełnie niedostępnych 
ich krewnym, tachającym wszędzie ze sobą muszle. Brak muszli 
zapewnia także – jakkolwiek śmiesznie brzmiałoby to w odniesie-

POMROWY I ŚLINIKI
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5 października juniorzy MKS Ustroń 
grali na wyjeździe w Sosnowcu w śląskiej 
lidze piłki ręcznej. Splot wielu niesprzy-
jających okoliczności, zdziesiątkowany 
skład i słaba gra sprawiły, że przegrali  
z MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 
37:32 (18:16). Stąd też obawa przed 
meczem z UKS 31 Rokitnicą Zabrze, 
który to zespół z Sosnowcem wygrał 
dziesięcioma bramkami. Początek spot-
kania rozegranego 14 października  
w sali SP-1 dość wyrównany, ale z każdą 
minutą przewaga naszej drużyny się po-
większa i po pierwszej połowie wiadomo, 
że to nasi wygrają, gdyż prowadzą 19:10. 
W drugiej połowie mecz nadal jednostron-
ny i kończy się zwycięstwem 43:27. (ws)

WPADKA
W SOSNOWCU

TRZECI  
W  ŚWIECIE

Race 2016 w Tychach, Wiśle i Ustroniu. 
Na mistrzostwa świata Grzegorz jechał  
w kiepskiej formie – był chory i z pewnoś-
cią zmęczony po udziale i organizacji du-
żych imprez. Z wyników indywidualnych 
nasz reprezentant nie był zadowolony,  
o czym pisze na swoim profilu na Facebo-
oku: Ale było fajnie. Niepotrzebnie się 
łudziłem, że po chorobie jestem w stanie 
zrobić wynik. (...) Przy wolnym biegu 
zaczęły się pojawiać skurcze. No i wiedzia-
łem, że nic z tego nie będzie, zacząłem się 

(cd. ze str. 1)

W poprzednim numerze GU pisaliśmy, 
że na Mistrzostwach Świata w Kabaddi, 
które odbywają się w Indiach, reprezen-
tacja Polski została rozgromiona przez 
Tajlandię, jednak kilka dni później doszło 
do sensacji. Biało-czerwoni, wśród nich 
mieszkaniec Ustronia Filip Sesay, zmie-
rzyli się ze światową potęgą – Iranem 
(2. m w świecie) i rozbili faworytów 41:25.

Po czterech minutach spotkania utytuło-
wana irańska drużyna przegrywała 3:5, do 
przerwy 14:17, co było ogromną niespo-
dzianką. Druga połowa okazała się jeszcze 
lepsza, Polacy grali świetnie i w ataku,  
i w obronie, a pod koniec spotkania po raz 
drugi wykluczyli z gry wszystkich sied-
miu przeciwników. Jak opisuje Filip, za 
waleczną postawę naszych rodaków poko-
chali indyjscy kibice. Polska reprezentacja 
narodowa zakończyła Mistrzostwa Świata  

ROZBILI  
FAWORYTÓW

z bilansem 2 zwycięstw i 3 porażek. Sen-
sacyjne zwycięstwo nie zmieniło na tyle 
tabeli, by Polacy mogli zagrać w półfinale, 

jednak ich debiut, drugiej po Anglii euro-
pejskiej drużyny, która wystąpiła w MŚ 
w kabaddi, był bardzo udany.           (mn)

Pamiętny mecz z Iranem (Filip pierwszy z prawej).

bawić i cieszyć trasą. (...) Przeszkody były 
masne! Jeszcze się odkuję!

Grzegorz Szczechla ma jednak co świę-
tować, bo razem z Małgorzatą Szarugą 
i Tomaszem Danielkiewiczem zajął 3. 
miejsce w klasyfikacji drużynowej, sta-
nął na podium, a na jego piersi zawisł 
brązowy medal. Jego radość była wielka: 
Marzenie spełnione! Jest medal na Mi-
strzostwach Świata! Trasa sztafety była 
podzielona na 3 odcinki: biegowy, siłowy 
i techniczny. Na swojej zmianie (siłowej) 
dałem absolutne 100%. Po przekazaniu 
zmiany, delikatnie rzecz ujmując stra-
ciłem kontakt z rzeczywistością. Nie ma 
tego złego... Gdybym przyjechał zdrowy  
i w sobotę walczył na 100%, nie byłbym  
w stanie zrobić tego, co zrobiłem na swojej 
zmianie, a ukończyliśmy tylko 30 sekund 
przed następną sztafetą.                   (mn)

Bardzo dobrze rozpoczęły rozgrywki 
śląskiej ligi siatkówki kadetki i juniorki 
TRS „Siła” Ustroń. 

Kadetki mają już za sobą najcięższe 
mecze na wyjeździe w Jastrzębiu i Wo-
dzisławiu, co prawda przegrane, ale w sto-
sunku 3:2, więc urwały rywalkom punkty.  
W ostatnim meczu ,10 października pew-
nie pokonały u siebie SMUKS Orzesze 3:0 
(8, 7, 9) i obecnie zajmują drugie miejsce  
w tabeli.

Juniorki natomiast w dwóch spotkaniach 
odniosły dwa zwycięstwa. W pierwszym me-
czu pokonały drugą drużynę BKS Bielsko-
-Biała, a 13 października wygrały z UKS 
Centrum przy POSiR Pszczyna 3:0 (9, 10, 
16) i bez straty seta przewodzą w tabeli.  (ws)

SIATKARKI 
W CZOŁÓWCE

Kanada - radość i duma brązowego medalisty. 
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12 listopada odbędą się wybory samorządowe. (...) Do sejmiku 
wojewódzkiego z Ustronia kandydują trzy osoby: na 14. miejscu listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Kubień, na 4. miejscu listy 
Platformy Obywatelskiej Andrzej Georg i na 1. miejscu listy Ruchu 
Autonomii Śląska Paweł Mitręga. (...) W wyborach miejskich swych 
kandydatów wystawiły następujące komitety wyborcze (w nawiasie 
skrót umieszczany przy imieniu i nazwisku kandydata): Lewica Ustroń-
ska (LW), Ustrońskie Forum Inicjatyw Społecznych (UFIS), Ustrońskie 
Porozumienie Samorządowe (UPS), Platforma Obywatelska (PO), 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Żyj Godnie (ŻG), Rozwój Ustronia (RU), 
Niezależni w Ustroniu (NU), Józef Sikora Ustroń Goje (JSUG), Marta 
Hudzieczek (MH), M. Chowanioka Szansa dla Zawodzia (MChSZ).

Trwa budowa chodnika na ul. Daszyńskiego. Pierwszy odcinek koło 
cmentarza katolickiego już oddano, teraz trwają roboty przy kościele 
katolickim. Pozostaje jeszcze do zrobienia na ul. Daszyńskiego w tym 
roku kawałek chodnika na łuku między pocztą a ul. Kościelną oraz od 
Dębu Sobieskiego do torów. W sumie powstanie nowy chodnik o dłu-
gości 300 m. Wykonawcą jest firma Piotra Szuby, która daje pięcioletnią 
gwarancję. Koszt całego przedsięwzięcia obliczono na 252.000 zł. 

Od 18 września obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się 
na ul. A. Brody. Również w dni targowe. Kierowcy mogą korzystać  
z parkingów przy ul. M. Konopnickiej, ul. Ks. Kojzara, przy budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz parkingu przy rynku obok hotelu 
„Równica”, bezpłatnego w dni targowe od godz. 7.00 do godz. 10.30. 
Po okresie ochrony strażnicy będą już karali mandatami i punktami 
karnymi. Niedozwolone jest również parkowanie na chodnikach przy 
ul. Daszyńskiego. Samochody zaczęły tam parkować jeszcze zanim 
skończył się remont. Duża szerokość ma służyć wygodzie pieszych,  
a nie kierowców. Tak jak w przypadku ul. A. Brody będą kontrole, a dla 
niezdyscyplinowanych   mandaty. 

W ramach Towarzystwa Miłośników Ustronia już od 5 lat działa 
kawiarnia literacka. Organizowane są tam spotkania z czołowy-
mi postaciami naszej szeroko pojętej kultury. Do tej pory gościli  
w Ustroniu m.in. Katarzyna Gaertner, Barbara Wachowicz, Jerzy Pilch, 
Zofia Turowska czy Andrzej Otczyk. 1 października w Live Music Club 
„Angeles”, będącym siedzibą kawiarni literackiej TMU, odbyło się 
spotkanie ze znakomitym w przeszłości szermierzem, a obecnie profe-
sorem architektury Wojciechem Zabłockim. (...) Na pytanie o kontro-
wersyjną,   zdaniem pytającego,   postać szermierza „wszechczasów” 
Jerzego Pawłowskiego,   mistrza olimpijskiego, który okazał się agentem 
zachodniego wywiadu i odbył karę 10 lat więzienia, stwierdził po pro-
stu, że był to jego przyjaciel. Wrażenia W. Zabłockiego jako architekta  
z krótkiego pobytu w Ustroniu są mieszane. O ile pozytywnie ocenia 
„piramidalną” zabudowę Zawodzia, to osiedle Manhatan wręcz mu 
się nie podoba.                                                                Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

dziesięć lat temu

20 X 17.00 Koncert Patriotyczny w 50. rocznicę śmierci Jana 
   Cholewy, Muzeum Marii Skalickiej
22 X 15.00 Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS Rudnik,  
   stadion w Nierodzimiu
22 X  18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert Młodych  
   Talentów, MDK „Prażakówka” 
26 X 17.00 Prezentacja multimedialna Stanisława Kaweckiego 
   pt. „Szlakiem czerwonym przez Bieszczady i Be- 
   skid Niski”, Izba Historyczno-Przyrodnicza przy 
   Nadleśnictwie w Ustroniu 
28 X 17.00 Spotkanie z poetą Kazimierzem Józefem Węgrzy- 
   nem, Czytelnia MBP  
29 X  18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: Charytatywny Kon- 
   cert Fortepianowy Adama Makowicza, MDK  
   „Prażakówka”, Cena biletu: 40 zł

 20-21.10  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
22-23.10  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
24-25.10  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
26-27.10  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
28-29.10  Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
30-31.10  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawo-
wa 27 – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor.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). 

Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia 
nietypowe. 534-850-919.

Przeprowadzki + ekipa. Usługi 
transportowe. 601-47-81-08.

Wynajmę mieszkanie. 515-286-
714.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. 666-989-914.

Sprzedam mieszkanie 50,26 m2 
– os. Manhatan, blok 3, piętro 2. 
Cena 178 000 do negocjacji. 606-
125-425.
 
Mycie grobów. 666-989-914.

Tania naprawa telefonów i sprzętu 
RTV AGD. 509-447-710.

Sprzedam dom w centrum Ustro-
nia. 602-526-440.

Malowanie mieszkań i mycie okien. 
666-989-914. 

W Kuźni pełna synchronia.                                           Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Szanowni Państwo, Redaktorzy Gazety Ustrońskiej, w nr. 41 
(1292), na stronie 16 znalazł się artykuł pt. „Nikt nie odpuszcza”, 
stanowiący o turnieju piłki ręcznej imienia mojej zmarłej mamy. 

Z przykrością muszę się odnieść do nieprawdziwych zapisów  
w nim ujętych, otóż turniej otworzył mąż Renaty Miksy-Rotter-
mund - Jerzy Rottermund a nie ja, jak to zostało napisane.

Artykuł kończy tekst o honorowaniu najlepszych drużyn (winno 
być i zawodników - bo były takie nagrody), i tu brakuje z kolei 
mnie, bo byłam jedną z trzech osób wręczających. Jeśli chodzi 
o mnie, nie mam parcia na szkło ani na lokalną gazetę, jednak 
każdy artykuł powinien być prawdziwą relacją, a relacja winna 
być umieszczana bez błędów.                                             Z po-
ważaniem  ,

SPROSTOWANIE
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FELIETON

To był piękny, słoneczny dzień. Aż 
chciało wychodzić się z domu, grzać się  
w słońcu, podziwiać liście na drzewach, 
ozdobione kolorami jesieni i czuć radość 
życia i umiłowanie świata i ludzi oraz 
mieć nadzieję na to, że i następne dni będą 
pogodne, pomyślne i szczęśliwe. Tak już 
bywa, że piękna, słoneczna pogoda nastraja 
nas optymistycznie i napełnia radością 
życia…

Bywa, niestety, i tak, że po pogod-
nym, słonecznym dniu przychodzi zimno  
i deszcz, a złota polska jesień zamienia 
się w jesienną szarugę. I wtedy opuszcza 
nas radość życia i optymizm, a przychodzi 
smutek, nostalgia, pesymizm i depresja.  
I wtedy przekonujemy się o tym, jak bar-
dzo jesteśmy związani z otaczającą nas 
przyrodą i jak dalece zachodzące w niej 
zmiany wpływają także na nas i nasze 
samopoczucie. Żal nam lata, które odeszło 
i tych pięknych, słonecznych dni złotej 
jesieni, które są jakby przypomnieniem  
i przedłużeniem lata, ale zazwyczaj szyb-
ko zastąpione zostają przez szare, zimne  
i mokre, a przy tym coraz krótsze jesienne 
dni, podczas których już zima zapowiada, 
że zbliża się jej panowanie.

A kiedy próbujemy narzekać na nie 
podobające nam się zmiany w pogodzie, 
wtedy słyszymy, że trzeba nam się z tym 
pogodzić, bo taki mamy klimat i nic na to 
nie poradzimy. Trzeba się z tym pogodzić  
i przygotować się na nadchodzące jesienne  
i zimowe dni. I jak co roku, początek je-
sieni jest czasem przygotowań na tę część 
roku, która już się zaczęła. To dla wielu, 

jak za dawnych czasów, okres zakupów 
opału na zimne dni i robienia zapasów 
na zimę; robienia przetworów, kiszenia 
kapusty, kupowania ziemniaków, owoców 
i warzyw i tego wszystkiego, co ma pomóc 
dożyć do następnych plonów… Inna rzecz, 
że coraz częściej rezygnuje się z robienia 
owych tradycyjnych zapasów na zimę, bo 
to gromadzenie zapasów okazuje się już 
niepotrzebne, gdyż sklepy są stale dobrze 
zaopatrzone i w każdej chwili możemy 
dokupić to, czego w domu nam brakuje. 
Bywa, że o robieni zapasów na zimę my-
ślą głównie, a może tylko, osoby starsze 
mające za sobą doświadczenia lat biedy  
i głodu, a także pustych półek w sklepach. 
Oni wciąż żyją w przekonaniu, że zapa-
sy są konieczne, bo nigdy nie wiadomo, 
co przyjdzie przeżywać w przyszłości. 
Pamiętam jak moja Teściowa zawsze po-
wtarzała, że trzeba mieć w zapasie zawsze 
co najmniej 10 kilo mąki i 10 kilo cukru  
i była niespokojna, kiedy tego w domu nie 
mieliśmy. Czasem sobie żartowałem z jej 
zapobiegliwości, ale kiedy przyszedł czas 
stanu wojennego i wszystkiego brakowało, 
musiałem przestać żartować i przyznać, 
że postępowanie Teściowej ma uzasadnie-
nie w życiowych doświadczeniach. Mam 
wprawdzie nadzieję, że ów niedostatek 
się nie powtórzy, ale nie próbuję żartować 
z tych, którzy robią zakupy na zimę. One 
na pewno mają sens i przydadzą się w tej 
trudniejszej części roku. 

Nie możemy też zapominać o tym, że 
trzeba nam się teraz ubierać inaczej niż  
w lecie. Czas więc zrobić porządek  
w szafach; pochować letnie rzeczy, a wy-
ciągnąć jesienne i zimowe. I tak, choć nam 
szkoda lata, trzeba żyć tym, co przyno-
szą nam następne dni, a więc dni jesieni  
i zimy. Przy tym jest zazwyczaj tak, że  
i one niosą za sobą swoje przyjemności  
i uroki. Zamiast więc narzekać na to, że lato 

minęło, starajmy się dostrzegać i właściwie 
wykorzystywać to, z czym zetkniemy się 
w czasie kolejnych dni. No cóż, żyjemy 
pod taką szerokością geograficzną i taki 
zmienny mamy klimat.             Jerzy  Bór

 

42/2016/3/R

Lato 2017 już w sprzedaży! 
Najwyższe rabaty! 

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

Zapraszamy do biura lub na kontakt telefoniczny  
i emailowy w celu zapoznania się z ofertą!

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) na dwóch lub czterech kołach, 8) kró-
lewskie wierzchowce, 9) zjawiska pogodowe w różnych 
częściach świata, 10) pieniądze odłożone w banku,  
12) na męskiej szyi, 14) nasza planeta, 15) propozy-
cja, 16) rybka akwariowa, 19) księstwo w Pirenejach,  
22) grupa jeźdźców, 23) negatywne załatwienie sprawy, 
24) rodzaj literacki.
PIONOWO: 2) podobno na wierzch wypływa, 3) cenny 
minerał, 4) wojskowy porządek, 5) straszy w Krakowie, 
6) miejsce spędu bydła lub wieś w Opolskiem, 7) męski 
w bok, 11) piastunka, 13) cukier najwyższej czystości, 
17) u boku lwa, 18) klub z Madrytu, 20) ryba z kolcem, 
21) starożytne państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 28 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 40

PAŹDZIERNIK
Nagrodę w wys. 50 zł i Słownik Gwarowy Śląska 

Cieszyńskiego otrzymuje: Ema Mendroch z Ustronia 
ul. Folwarczna. Zapraszamy do redakcji. 

Przedłużenie lata do końca października! 
- słoneczne plaże czekają

Taki mamy klimat

Istnieje możliwość składania wniosku  
o doroczną nagrodę Burmistrza Miasta 
Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagrody są przyznawane za szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 
w tym twórczości artystycznej, popu-
laryzacji i upowszechniania kultury, 
organizowania działalności kultural-
nej. Termin składania wniosków mija 
30 października. Więcej informacji: 
http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.
php?iddok=12271&idmp=779&r=r

 

NAGRODA  BURMISTRZA  
DLA  ARTYSTÓW
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Przed przyjazdem do Ustronia drużyna 
z Dankowic w bielskiej lidze okręgowej 
odniosła pięć kolejnych zwycięstw. Stąd 
obawy kibiców Kuźni, tym bardziej, że  
w meczu z Pasjonatem rozegranym  
w sobotę 15 października nie mogli 
zagrać kontuzjowani bracia Sikoro-
wie. Mimo to Kuźnia od pierwszych 
minut prowadziła grę w tym spotkaniu  
i efektem bramka zdobyta już w 13. min. 
przez Michała Pszczółkę. Pasjonat ogra-
niczał się do kontrataków i jeden w 22. 
min. kończy się bramką. Generalnie to 
przy piłce zdecydowaną większość cza-
su była Kuźnia, Pasjonat przeszkadzał  
w grze, licząc na kontry. Efektem tego 

KS Kuźnia Ustroń - LKS Pasjonat Dankowice - 3:1 (1:1)

NA CZELE TABELI
1 KS Kuźnia Ustroń  30 39:6  
2 Wisła  28 46:11  
3 Czechowice  25 20:11  
4 Żywiec  23 29:12  
5 Skałka Żabnica  20 25:27  
6 Bestwina  19 24:15  
7 Dankowice  19 23:25  
8 Chybie  18 26:18  
9 Żywiec  13 12:20  
10 Wilkowice  12 15:27  
11 Drogomyśl  11 18:22  
12 Zebrzydowice  11 15:21  
13 Pruchna  7 9:24  
14 Leśna  5 7:24  
15 U Cisiec  5 10:35  
16 Pietrzykowice  4 10:30 

przeszkadzania aż 6 żółtych kartek, przy 
czym jeden z obrońców otrzymał dwie 
i w 53. min. musiał opuścić boisko. Po 
dziesięciu minutach do dośrodkowania 
dynamicznie wychodzi Adrian Gibiec  
i głową strzela na 2:1. W 89 min. Arka-
diusz Trybulec zdobywa bramkę prawie 
z linii końcowej boiska.

Trener Pasjonata Artur Bieroński: - 
Wiedzieliśmy, czego można się spodziewać 
po liderze naszej okręgówki i odpowied-
nio się ustawiliśmy, przede wszystkim, by 
nie stracić bramki. Niestety, nie udało się  
i bramkę tracimy ze stałego fragmentu gry, 
co jest naszą bolączką. Mimo to dążymy 
do wyrównania i się udaje po ładnej akcji 

naszego młodego napastnika. Wtedy po-
czuliśmy, że możemy coś ugrać, niestety  
w drugiej połowie przytrafiła się druga 
żółta kartka naszemu obrońcy, to pokrzy-
żowało nasze szyki, ale dalej chcieliśmy 
walczyć o coś więcej. W dziesiątkę nie 
utrzymaliśmy wyniku, w końcówce wy-
szliśmy trochę wyżej, ale to przeciwnik 
zdobył bramkę. Mecz na niezłym pozio-
mie, mógł się podobać. Były sytuacje, 
dobre prowadzenie gry i kibice mogli być 
zadowoleni z widowiska.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Trudne spotkanie i cieszy zwycięstwo. 
Widać było, że przeciwnik z wyższych 
rejonów tabeli. Zespół z Dankowic od 
kilku sezonów należy do czołówki ligi, 
więc wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe 
spotkanie. Szybko strzeliliśmy bramkę, 
ale nie uniknęliśmy błędów w defensy-
wie i po pierwszej połowie był remis. Sta-
raliśmy się utrzymywać tempo gry, środ-
kowi obrońcy przeciwnika łapali kartki  
i efektem czerwona, co na pewno ułatwi-
ło nam zadanie. Cały czas bardzo groźne 
były kontrataki gości, my też mieliśmy 
okazje, a mecz mógł się różnie potoczyć. 
Cieszymy się, że o dwie sytuacje więcej 
wykorzystaliśmy i wygraliśmy spotka-
nie. Walczyliśmy ambitnie.  

                                  Wojsław Suchta

Wynik ustala Arkadiusz Trybulec.                                                                         Fot. W. Suchta

16 października w Iskrzyczynie już w 4. 
min. pada pierwsza bramka spotkania, a jej 
autorem jest napastnik drużyny Nierodzimia 
Dawid Kocot. Zaledwie 3 min. trzeba było 
czekać na remisującą odpowiedź rywali, 
którzy kolejnego gola strzelili w 26. min. 
i tym samym wyszli na prowadzenie. Do 
szatni schodzili jednak pokonani, bo w 44. 
min. Remigiusz Czernek wyrównuje stan 
meczu, a jeszcze przed samym gwizdkiem 
sędziego D. Kocot drugi raz umieszcza piłkę 

w siatce, ustanawiając wynik do przerwy 
na 2:3. W drugiej połowie gola zdobywa 
Mateusz Josiek (52. min.) i po raz drugi R. 
Czernek (67. min.). Nie był to łatwy mecz, 
bo nasi rywale do tytułu mistrzowskiego 
klasy B podokręgu Skoczów wszelkimi spo-
sobami próbowali zatrzymać reprezentantów 
Ustronia, co skończyło się dla nich czterema 
żółtymi kartkami. Przed nami ostatni mecz 
rundy jesiennej rozegrany na boisku w Nie-
rodzimiu (sobota, godz. 15.00), a przeciwni-

LKS Iskra Iskrzyczyn - KS Nierodzim Ustroń 2:5 (2:3)

KOLEJNE  TRZY  PUNKTY 
1 Cieszyn  27 52:11  
2 Zabłocie  21 27:18  
3 Istebna  18 25:17  
4 Kończyce Wielkie  18 23:15  
5 KS Nierodzim  18 23:15  
6 Pierściec  15 22:23  
7 Iskrzyczyn  13 22:14  
8 Górki Wielkie  9 18:29  
9 Hażlach  8 10:24  
10 Rudnik  7 12:28  
11 Golasowice  4 7:21  
12 Brzezówka  1 4:30  

  

kiem niebieskich będzie LKS Rudnik. Warto 
obejrzeć mecz naszych piłkarzy, bo potrafią 
dostarczyć kibicom mocnych wrażeń. Bilety 
kosztują 5 zł.                                         (mn)


