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W KOMORZE
TURBINY

DAWNE  LATA
POWRACAJĄ

BEZ  SLD

27 października odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady pro-
wadził przewodniczący RM Artur Kluz, a najwięcej czasu 
poświęcono Miejskiemu Domowi Spokojnej Starości, o czym 
napisaliśmy w poprzednim numerze GU. Omawiano także inne 
sprawy i podejmowano uchwały.

OŚWIATA
Radnym przedstawiono informację o realizacji zadań oświa-

towych w roku szkolnym 2015-16. W Ustroniu mamy 5 szkół 
podstawowych (dwie w centrum oraz w Lipowcu, Nierodzimiu 
i Polanie), 8 przedszkoli (przy ulicach: Partyzantów, Strażackiej, 
Wiśniowej, Lipowskiej, Szerokiej, Gałczyńskiego i niepubliczne 
przy ul. 3 Maja). Ponadto, oddział przedszkolny funkcjonuje  
w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie. 

Łącznie w przedszkolach jest 566 dzieci w 23 oddziałach, naj-
więcej w placówce przy ul. Gałczyńskiego – 124 w 5 oddziałach, 
najmniej w Polanie – 33 w 2 oddziałach.

Do szkół podstawowych uczęszcza 1.052 uczniów. Nauka 
prowadzona jest w 52 klasach, więc jak łatwo wyliczyć, w klasie 
średnio jest ponad 19 uczniów, przy czym najwięcej w Nierodzi-
miu średnio ponad 21 uczniów w klasie.

Na terenie Ustronia funkcjonują 3 gimnazja, w tym Gimnazjum 
(cd. na str. 2)

11 listopada w godzinach 11.30-11.50 podczas przemarszu 
uczestników uroczystości patriotycznych możliwe są utrudnienia 
w ruchu drogowym na ulicy Daszyńskiego (odcinek od kościoła 
ewangelicko-augsburskiego do ratusza).

UTRUDNIENIA  W  RUCHU
W  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

914  POSIŁKÓW
11 LISTOPADA 
godz. 10.30  Nabożeństwo Ekumeniczne w Kościele Ewangelicko 
  -Augsburskim Ap. Jakuba Starszego,
godz. 11.30  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych,  
  uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci 
  Narodowej,
godz. 12.00  Uroczystość patriotyczna, złożenie kwiatów przy 
  Pomniku Pamięci Narodowej.
30 LISTOPADA  
godz. 12.00  Dzień Pamięci Oddziału AK „Czantoria”  
  (KL Czantoria) 

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

Triatlon w Jaszowcu wygrał Lubos Konderla. O zawodach piszemy na str. 12.                                                                               Fot. W. Suchta
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Nagrodę główną, czyli... Złote 
Majtki, zdobyło KGW Pławy, 
wyprzedzając KGW Zaborze  
i KGW Jasienica. 

Ośrodek Szkolenia Zawodowe-
go OHP w Cieszynie organi-
zuje bezpłatne kursy zawodo-
we. Kwalifikacje będą mogły 
zdobyć osoby w wieku 18-24 
lat. Oferta to elektryk z upraw-
nieniami SEP do 1 Kv, sprze-
dawca-magazynier z obsługą 
wózka widłowego i wymianą 
butli LPG, pracownik biurowy 
z obsługą programu kadrowo-
-płacowego oraz kelner-barman. 
Kursy ruszą w połowie listopa-
da.                             (nik)

zabiegowy, wytwornicę lodu  
i wiertarki chirurgiczne. Wartość 
daru wyceniono na 30 tys. zł.

Po roku przerwy w Cieszynie 
znowu zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Sztab 
jest już zarejestrowany i będzie 
mieścił się w Domu Narodo-
wym. Mile widziani są wolon-
tariusze.

W istebniańskich groniach jesz-
cze na początku lat 90. było 
niespełna dwieście telefonów. 
Łączenie między sąsiadami  
i ze światem następowało przez 
ręczną centralę na korbkę. Nad 
wszystkim czuwała pani telefo-

50-lecie działalności świętu-
je Turystyczny Klub Kolarski 
PTTK „Ondraszek”. Jubileuszo-
wa impreza odbyła się w Domu 
Narodowym. Były odznaczenia 
i gratulacje. 

Szpital Śląski w Cieszynie 
wzbogacił się o 14 łóżek z na-
pędem hydraulicznym i elek-
trycznym oraz o 16 szafek przy-
łóżkowych. Transport z Nie-
miec zawierał ponadto stolik 

nistka. Obecnie wśród górali, 
rzecz jasna, królują telefony 
komórkowe. 

Podczas prac ziemnych, na te-
renie boiska sportowego przy 
Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, 
zostały odkryte fragmenty daw-
nej synagogi. Żydowska świąty-
nia została spalona i zburzona 
we wrześniu 1939 roku przez 
niemieckiego okupanta. Na plac 
wkroczyli archeolodzy…

W Wiśle odbyła się kolejna 
Spartakiada Kół Gospodyń 
Wiejskich. Panie z 9 kół ry-
walizowały w zabawnych kon-
kurencjach zręcznościowych. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

dla Młodzieży przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ogó-
łem 24 klasy i 525 uczniów (G-1: 10 klas – 234 uczniów, G-2: 9 
klas – 211 uczniów, G-ZDZ: 5 klas – 80 uczniów).

W placówkach oświatowych w omawianym roku szkolnym 
odnotowano 52 wypadki, przy czym wszystkie zostały zakwa-
lifikowane jako lekkie. Poszkodowanych było 25 dziewcząt  
i 27 chłopców. Najczęściej do wypadków dochodziło na lekcjach 
wychowania fizycznego – 41 razy i na przerwach – 5 razy. Były 
3 wstrząśnienia mózgu i 49 skręceń, stłuczeń i zwichnięć.

Uczniowie korzystają z programów pomocowych. 57 uczniów 
otrzymało stypendia na kwotę 314.672 zł. Wyprawką szkolną 
objęto uczniów klas III szkół podstawowych na kwotę 8.775 zł. 
Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznano 42 stypendia 
na kwotę 8.400 zł. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
zaopatrzono w darmowe podręczniki na kwotę 96.796 zł, co jest 
refundowane z budżetu państwa.

W ramach programu unijnego „Odkryj w sobie geniusz@”,  
w szkołach podstawowych odbywały się zajęcia z języka angiel-
skiego, francuskiego, wyrównawcze matematyczno-informatycz-
ne, rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne 
i przedsiębiorcze. Wdrożono elektroniczny system zarządzania, 
tzw. e-dziennik.

Na świetlice szkolne uczęszcza 676 uczniów, w szkołach wy-
daje się 914 posiłków. Do G-1 dojeżdża 87 uczniów, do G-2 35.

Nauczyciele zatrudniani są  zgodnie z przepisami prawa oświa-
towego. Ogółem jest to 225,48 etatu, przy czym nauczycieli 
dyplomowanych – 111,48 etatu, mianowanych – 64,11 etatu, 
kontraktowych – 37,28 etatu, stażystów – 11,12 etatu. W pełnym 
wymiarze jest zatrudnionych 179 nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli brutto: 
– stażysta – 2.720 zł,
– kontraktowy – 3.250 zł,
– mianowany – 4.131 zł,
– dyplomowany – 5.014 zł.
Wydatki związane z wynagrodzeniami to 10.559.500 zł rocznie, 

średnie wynagrodzenie to 4.393 zł.
W roku szkolnym 2015-16 zrealizowano inwestycje w placów-

kach oświatowych:

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *

PODATKI 2016
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 

iż termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 
upływa w dniu 15.11.2016 r. Wpłaty można dokonywać 
w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub 
na rachunek bankowy Miasta Ustroń, podany na decyzji 
podatkowej.

914  POSIŁKÓW

*  *  *

45/2016/1/O

W dniu 03.11.2016 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: 
Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa pomiesz-
czeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” – termin 
składania ofert – do dnia 10.11.2016 do godziny 14.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONKURSY
I PRZETARGI

Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 2: 
– modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej – 

464.366 zł,
– malowanie sufitów i wykonanie gładzi gipsowej – 104.926 zł. 
Szkoła Podstawowa nr 1: 
– remont schodów zewnętrznych – 7.139 zł.
Szkoła Podstawowa nr 5:
– termomodernizacja, wymiana i podniesienie dachu, remont 

generalny sali gimnastycznej – 992.072 zł.
Przedszkole nr 6:
– remont podłóg, instalacji elektrycznej, plac zabaw, stół ku-

chenny – 35.463 zł.
UCHWAŁY

Podczas sesji podjęto uchwałę o zmianach w budżecie miasta. 
Plan dochodów zwiększono o 62.246 zł z tytułu:

– refundacji warsztatów samorządowych z innych gmin po-
wiatu – 12.600 zł,

– wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 49.646 
zł.

Wydatki zwiększono o 62.246 zł na:
– koszty organizacji szkolenia pracowników samorządowych 

z innych gmin – 12.600 zł,
– zakup materiałów i usług w placówkach oświatowych – 

24.703 zł,
– ekwiwalenty dla pracowników  – 120 zł,
– ogrzewanie obiektów oświatowych – 24.823 zł.
Zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotne-

go pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla 
dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń 
będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu” na lata 
2014-18. Uchwałę zmieniono, gdyż w Ustroniu powstał żłobek 
prywatny i obecnie zapis uchwały dotyczy dzieci „pod opieką 
żłobków znajdujących się na terenie Miasta Ustroń”.

Ponadto podjęto uchwały:
– o służebności przesyłu na gruncie gminnym, 
– o wyrażeniu zgody na wystąpienie do Wojewody Śląskiego 

o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, 
– o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw 

lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
– o inkasentach, nabyciu prawa wieczystego użytkowania 

i zgodzie na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny.
Wojsław 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

45/2016/1/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

z ul. Krzywą. Kierowcy nakazano 
naprawę spowodowanej szkody.
1 XI 2016 r.
Patrole wokół cmentarzy w związ-
ku ze świętem Wszystkich Świę-
tych.
2 XI 2016 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych znajdujących się 
na terenie miasta. Poinformowano 
Wojewódzki Zarząd Dróg w Ka-
towicach o zniszczonym znaku, 
postawionym przy skrzyżowaniu 
ul. Katowickiej z ul. A. Brody.
2 XI 2016 r.
Interweniowano na ul. Stawowej 
w związku z zablokowaniem 
drogi przez samochód, który na 
skutek niesprawnego hamulca 
ręcznego stoczył się z pobocza. 
Pojazd przepchano z powrotem 
na pobocze.
4 XI 2016 r.
Interweniowano przy ul. Bernad-
ka w związku z zabrudzeniem 
drogi przez sprzęt budowlany. 
Nakazano oczyszczenie drogi. 
5 XI 2016 r.
Pomoc w zabezpieczeniu imprezy 
sportowej, odbywającej się na 
Jaszowcu.
5 XI 2016 r.
W korycie Wisły znaleziono 
padniętą sarnę. Wezwano odpo-
wiednie służby, które wyciągnęły 
zwierzę i przewiozły do utylizacji.
6 XI 2016 r.
Objazd miasta w związku z in-
tensywnym wiatrem, jaki miał 
miejsce w sobotni wieczór. Na ul. 
Traugutta odnotowano zwalone 
drzewo, które szybko usunięto.(aj) 

45/2016/2/R

 

31 X 2016 r.
Nakazano oczyszczenie zaroś-
niętego chodnika przy ul. Gał-
czyńskiego.
31 X 2016 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano kierowcę za nieprawidło-
wy postój na ul. Traugutta.
31 X 2016 r.
Na skutek zawracania TIR-a 
uszkodzony został trawnik przy 
skrzyżowaniu ul. Sportowej  

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Duda  lat 59 ul. Chałupnicza
Bronisław Cieślar lat 64 ul. Spółdzielcza  
Grzegorz Drabiniok lat 55 ul. Złota 
Romana Kowalczyk lat 75 ul. Grabowa 
Zygmunt Lorc  lat 58 ul. Brzozowa  
Franciszek Staś lat 61 ul. Źródlana  
Janusz Fronckiewicz lat 61 ul. Świerkowa

*  *  *

*  *  *

O PLURALIZMIE, TOLERANCJI i RÓWNOŚCI
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na kolejny 

wykład z cyklu „Porozmawiajmy o sprawach ważnych”. Temat 
przedstawi dr hab. Marek Rembierz – adiunkt Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Oczekujemy na Państwa w sobotę 19 
listopada o godz. 17.00.                                     Irena Maliborska

  Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy wspierali nas i uczestniczyli 

w ostatnim pożegnaniu
naszego ukochanego męża, ojca, teścia, dziadka, 

pradziadka, brata, wujka i szwagra

śp. Władysława Białożyta
Dziękujemy za wyrazy współczucia, modlitwy i wieńce,

całej rodzinie, 
znajomym, sąsiadom, delegacjom zakładów pracy, 

licznie przybyłej załodze „Ustronianki”.
Szczególne Bóg zapłać ks. Tadeuszowi Serwotce 
za pokrzepiające słowa w czasie mszy żałobnej.

Pogrążona w smutku rodzina

PROMOCJA  KALENDARZA  USTROŃSKIEGO
Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie i Galeria „Na 

Gojach” zapraszają na promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na 
2017 rok, która odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w piątek, 
25 listopada 2016 r. o godz. 16.00. Promocji dokona Przemysław 
Korcz, w programie artystycznym wystąpią Krystyna Kukla  
i Paweł Grzyb.

45/2016/1/N

SPOTKANIE AUTORSKIE Z HANNĄ GREŃ 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

zaprasza na spotkanie autorskie z Hanną Greń. Impreza odbędzie 
się 23 listopada (środa) w Czytelni o godz. 17.00.

Hanna Greń to pisarka pochodząca z Wisły, obecnie mieszka-
jąca w Bielsku – Białej.

Jest autorką cyklu powieści kryminalnych, których akcja osa-
dzona jest na Śląsku Cieszyńskim i okolicach.

*  *  *

*  *  *

POWRÓT  OWCZARSTWA
 Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na pre-

lekcję Iwony Korlackiej pt. „Powrót owczarstwa – aspekty 
przyrodnicze i zdrowotne”, która odbędzie się w piątek, 18 
listopada o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy 
Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Prelegentka jest 
absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, pra-
cuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym zajmuje się 
ochroną przyrody. Interesuje się m.in. zielarstwem, rolnictwem 
ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii oraz wszelkimi 
aspektami zdrowego stylu życia. Jest autorką kilku artykułów 
w Przyrodniku Ustrońskim.

DYSKUSYJNY  KLUB  KSIĄŻKI  ZAPRASZA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które odbędzie się w środę, 16 listopada o godz. 11 w Czytelni 
(1. piętro).

WARSZTATY TWÓRCZO ZAKRĘCONE
Sanatorium Tulipan zaprasza na artystyczne warsztaty „TWÓR-

CZO ZAKRĘCONE”, które odbędą się w dniach 10 - 13 listopada 
w Sanatorium Tulipan. 

*  *  *

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

ny wykaz z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczący gminnych 
nieruchomości przeznaczonych na okres do lat 3 do najmu 
na cele usługowe – automat telefoniczny oraz do dzierżawy 
na cele ogródków przydomowych.

45/2016/2/O
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31 października w kościele Jezusowym 
w Cieszynie odbyło się nabożeństwo in-
augurujące  obchody 500 lat Reformacji. 
Tego samego dnia wieczorem w ewange-
lickim kościele apostoła Jakuba w Ustro-
niu obchodzono Pamiątkę Reformacji. 
Proboszcz ks. radca Piotr Wowry mówił 
na wstępie, że w okresie od października 
2016 r.  do października 2017 r. odbędzie 
się w Polsce szereg wydarzeń związanych 
z jubileuszem 500 lat Reformacji. Będą 
one miały charakter zarówno centralny, 
ogólnopolski, jak i diecezjalny oraz lo-
kalny, parafialny.  W ramach uroczystości 
ogólnopolskich od 15 do 18 czerwca 
2017 r. w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie  
i Bielsku-Białej odbędą się Ewangelickie 
Dni Kościoła, które będą spotkaniem 
ewangelików z całej Polski. Temu wyda-
rzeniu towarzyszyć będą nabożeństwa, 
koncerty, wykłady, dyskusje, przegląd 
filmów oraz targi możliwości. Centralne 
obchody wieńczące jubileusz odbędą 
się od 26 do 29 października 2017 r. w 
Warszawie oraz 31 października 2017 r.   

w kościele Zmartwychwstania Pańskiego 
w Katowicach. Dwa polskie miasta  zo-
stały uwzględnione wśród Europejskich 
Miast Reformacji. Są to Cieszyn i Wroc-
ław. Do tych miast w lutym i maju zawita 
bus reformacyjny. Natomiast na placu 
kościelnym w Ustroniu oglądać można 
już wystawę pt. „Reformatorzy”. Dzięki 
niej można zapoznać się z szerszym tłem 
historycznym podstawowych założeń 
teologicznych i etycznych Reformacji,  
a także szczegółowymi informacjami o jej 
głównych postaciach.

W kazaniu ks. P. Wowry mówił m.in.: 
– Wsłuchajmy się w osobiste wyznanie 
Marcina Lutra, złożone po odkryciu prawdy  
o usprawiedliwieniu darmo z łaski.: Jak-
kolwiek żyłem nienagannie jako zakonnik, 
czułem się przed Bogiem grzesznikiem 
o najbardziej niespokojnym sumieniu. 
Nie mogłem nigdy mieć pewności, że 
zadowoliłem Boga swoją pokutą. Niena-
widziłem słów „sprawiedliwość Boga”, 
które na skutek zgodnego używania ich 
przez wszystkich uczonych rozumowałem 

w sposób filozoficzny. A na koniec Bóg 
okazał miłosierdzie, i gdy tak rozmyślałem 
dniem i nocą nad słowami „sprawiedliwy 
z wiary żyć będzie”, zacząłem pojmować 
sprawiedliwość Bożą jako coś, czym żyje 
człowiek sprawiedliwy, jako dar Boga, 
czyli wiarę, i zrozumiałem, że w słowach 
„sprawiedliwość Boża została objawio-
na” chodzi o sprawiedliwość, za pomocą 
której miłosierny Bóg usprawiedliwia nas 
przez wiarę. Dzięki temu natychmiast po-
czułem się jako nowo narodzony, jakbym 
wstąpił przez otwarte wrota do samego 
raju. Od tej chwili Pismo Święte ukazało 
mi się jak gdyby w nowym świetle. Przebie-
głem przez nie myślami, na ile pozwalała 
mi pamięć, i znalazłem tę samą analogię  
w innych słowach. I jak przedtem nienawi-
dziłem słowa „sprawiedliwość Boża”, tym 
bardziej wysławiałem je teraz przed sobą, 
tak że owo miejsce u ap. Pawła było dla 
mnie niczym prawdziwe bramy raju. (...)
Nie ulega wątpliwości, że wiele się zmie-
niło od czasów sformułowania głównej 
zasady nauki luterańskiej, lecz niewiele 
się zmieniło pod względem pozycji czło-
wieka przed Bogiem. Zgodnie z biblijną 
oceną natury ludzkiej, jest ona skażona od 
samego początku grzechem i jako taka nie 
może się obejść bez ingerencji Boga. Nie-
zależnie od tego, czy człowiek akceptuje 
zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie, 
czy oddala od siebie jakąkolwiek myśl  
o potrzebie zbawienia, nie można odmó-
wić tej prawdzie aktualnego znaczenia 
dla każdego pokolenia. Nie można też 
negować faktu, iż wielu ludzi w czasach 
obecnych nie traktuje poważnie kwestii 
osobistej winy i odpowiedzialności przed 
Bogiem i wykreśliło ze swojego słownika 
i życia takie biblijne pojęcia jak: grzech, 
łaska, czy też usprawiedliwienie. Ale 
człowiek, czy to akceptuje, czy nie, żyje 
w świecie, który należy do Boga i prze-
żywa w nim Stwórcę jako Boga łaski lub 
gniewu. Ten Bóg istniał już zanim został 
stworzony przez Niego, a dotyczy to także 
tego człowieka, który nie akceptuje Bożej 
obecności, bo i do takiego Bóg zbliża się 
w Jezusie Chrystusie, którego posłał na 
świat. Bóg sam, w ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym Jezusie, usprawiedliwia 
człowieka, zwłaszcza tego, który od Boga 
odpadł, który nie chce słyszeć o Nim, któ-
ry nie chce chwalić swojego Stwórcy, lecz 
który sam siebie usiłuje usprawiedliwić. 
Drodzy, nauka o usprawiedliwieniu nie 
jest żadną czczą ideologią, ale ona opiera 
się na konkretnych słowach, opiera się na 
konkretnych czynach Jezusa Chrystusa.  
I ten usprawiedliwiający czyn Chrystusa, 
poprzez zwiastowanie o Nim dochodzi 
do każdego człowieka, który przez to 
poznaje swoją samotność i zgubę przed 
Bogiem. Dzięki zwiastowaniu poznajemy, 
że Bóg umiłował nas, zgubionych, dając 
nam swoje obietnice w życiu i w śmierci. 
I wdzięczni za tę prawdę, chciejmy nie 
traktować dzisiejszego święta Reformacji 
jako pamiątki narodzin Kościoła, ale jako 
możliwość uświęcenia życia, aby było ono 
życiem dla chwały imienia Bożego. 

Nabożeństwo swym śpiewem uświetnił 
chór pod dyrekcją Pawła Branca.

Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta

PAMIĄTKA  REFORMACJI 
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Zdaniem 
Burmistrza

O muzyce w Ustroniu mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

* * *
Jesień w naszym mieście to od kilku-

nastu lat czas koncertów muzycznych. 
Ustroń zawsze słynął z dużej liczby ze-
społów zajmujących się muzyką wokalną 
i instrumentalną. Od momentu kupienia 
przez miasto Miejskiego Domu Kultu-
ry „Prażakówka”, można tam ćwiczyć 
umiejętności muzyczne, a duża scena  
z zapleczem pozwala organizować koncerty.

Tradycyjnie w październiku i  listopa-
dzie odbywa się Ustrońska Jesień Muzycz-
na ze sztandarowym koncertem fortepia-
nowym Adama Makowicza, ale też prze-
glądem młodych talentów z wykonawcami 
miejscowymi oraz z miast partnerskich.  
W ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej 
co roku dom kultury przedstawia ciekawe 
propozycje muzyczne od muzyki klasycz-
nej po popularną i rozrywkową. Obok 
koncertu trzech tenorów z Poznania jest 
spektakl poświecony piosence z lat 20.  
i 30. ubiegłego wieku w wykonaniu arty-
stów Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie.

Należy podkreślić, że w Ustroniu funk-
cjonuje wiele zespołów, chórów pre-
zentujących się także podczas imprez  
i uroczystości miejskich, jak np. dożynki, 
ekumeniczny koncert kolęd. Mamy dwa 
reprezentacyjne zespoły, a są to Estrada 
Ludowa „Czantoria” i Estrada Regionalna 
„Równica”, a znane sa daleko poza grani-
cami Ustronia. Także w szkołach działają 
zespoły muzyczne prezentujące bardzo 
wysoki poziom, żeby wymienić „Gamę 
2”, „Bemolki”, „Jedyneczki”. 

Towarzystwo Kształcenia Artystyczne-
go prowadzi Ognisko Muzyczne, co umoż-
liwia naukę muzyki licznej rzeszy dzieci  
i młodzieży. Prowadzone są lekcje muzyki 
w kilku klasach. Na wdzięczną publicz-
ność mogą liczyć koncerty organizowane 
przez Ognisko Muzyczne, a występują 
wychowankowie, ale także na jednym 
koncercie ich nauczyciele, co zawsze jest 
bardzo ciepło przyjmowane. Również inne 
koncerty z udziałem ustrońskich dzieci  
i młodzieży odbywają się przy wypełnio-
nej widowni „Prażakówki”.

Dużą popularnością cieszą się wystę-
py dzieci podczas corocznej imprezy  
w amfiteatrze „Dzieci Dzieciom – Dzieci 
Rodzicom”. Można powiedzieć, że ta im-
preza z okazji Dnia Dziecka otwiera letni 
cykl koncertów. Praktycznie co weekend  
w amfiteatrze i na scenie na rynku odbywa-
ją się występy różnego rodzaju zespołów 
muzycznych, w tym bardzo często mają-
cych swoje korzenie w Ustroniu i naszym 
regionie.

Można stwierdzić, że nasze miasto po-
siada bardzo bogatą ofertę muzyczną 
dla osób w różnym wieku. Każdy może 
znaleźć coś dla siebie zarówno jako wyko-
nawca, jak i widz.                Notował: (ws)

Sala widowiskowa w MDK „Prażaków-
ka” gościła osoby, które przybyły na musi-
cal oparty na piosenkach z dwudziestolecia 
międzywojennego, takich jak: „Ada, to nie 
wypada”, „To ostatnia niedziela”, „Już taki 
jestem zimny drań”, „Miłość ci wszystko 
wybaczy” i wiele innych. Publiczność była 
zachwycona.
– Jesteśmy w trakcie 17. Ustrońskiej Jesie-
ni Muzycznej. Dziś czeka nas przepiękny 
koncert w formie musicalu. Artyści Sceny 
Polskiej cieszyńskiego teatru przygotowali 
spektakl pt.: „Powróćmy jak za dawnych 
lat”. To naprawdę niesamowity program,  
o czym przekonają się państwo już za 
chwilę – zapowiadała Barbara Nawrotek-
-Żmijewska, dyrektor MDK „Prażaków-
ka”.

Scena Polska obchodziła w tym roku 
65-lecie swojego istnienia, choć nikt nie 

wróżył jej tak długiej działalności. Więk-
szość mówiła, że jeżeli przetrwa 5, 10 lat 
to będzie to sukcesem. A tymczasem 65 
lat jak z bicza strzelił. Scena ta stale się 
rozwija, każdego roku wspaniali aktorzy, 
reżyserzy, scenografowie, dyrektorzy  
i pracownicy techniczni przygotowują 
kilka nowych premier. 
– Jest to, proszę państwa, prawdziwa 
sztuka. Myślę, że po dzisiejszym spekta-
klu chętnie się państwo wybiorą do teatru 
czeskiego Cieszyna. Aktorzy tej sceny są 
jedynymi profesjonalnymi poza granicami 
naszego kraju, którzy utrzymywani są  
w całości przez państwo, w tym przypad-
ku przez Czechy. To naprawdę fenomen,  
a on wziął się z dojrzałości społeczeństwa 
– mówiła Nawrotek-Żmijewska. – Trzeba 
popierać żywą kulturę, bo ona przetrwa 
wieki.                        Agnieszka Jarczyk

DAWNE LATA POWRACAJĄ
Aktorzy Sceny Polskiej przedstawili sztukę, która zachwyciła zgromadzoną pub-
liczność.                                                                            Fot. A. Jarczyk 

W piątkowy wieczór mogliśmy podziwiać prawdziwy teatr. Aktorzy Sceny Pol-
skiej  teatru z czeskiego Cieszyna przygotowali piękny spektakl pt.: „Powróćmy 
jak za dawnych lat”. 

A sztuką tą był spektakl pt.: „Powróćmy jak za dawnych lat”.                         Fot. A. Jarczyk
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Od 7 do 9 października w naszym mie-
ście partnerskim Neukirchen-Vluyn, na 
obchodach 25-lecia partnerstwa, przeby-
wała oficjalna delegacja miasta Ustroń. 
W składzie delegacji byli przedstawiciele 
władz naszego miasta, a mianowicie: 
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz, 
radni:  Adrianna Kwapisz-Pietrzyk, Piotr 
Roman, sekretarz miasta Ireneusz Staniek, 
przedstawiciele Towarzystwa Kontaktów 
Zagranicznych i gimnazjaliści, którzy 
wzięli udział w odbywającej się w N-V 
konferencji. Zostałem zaproszony przez 
organizatorów wyjazdu do wzięcia w nim 
udziału jako b. burmistrz, który podpi-
sywał dwadzieścia pięć lat temu umowę 
partnerską, a zarazem  członek założyciel 
Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych.

Program pobytu był bardzo bogaty  
i urozmaicony, głównie spotkania i zwie-
dzanie miasta N-V i okolic. Na miejscu 
była też delegacja z miasta Mouvaux  
z Francji, także obchodząca 25-lecie part-
nerstwa z naszym partnerem.

Bardzo ciekawym punktem programu 
była międzynarodowa konferencja na jak-
że aktualny temat współczesnej migracji 
ludności. W konferencji wzięła też udział 
młodzież z angielskiego miasta Bucking-
ham. Poszczególne  wystąpienia grup mło-
dzieży z Niemiec, Francji, Anglii i Polski 

(językiem konferencji był j. angielski), 
poparte wizualną prezentacją wykładu, 
były bardzo ciekawe i pouczające.  

Nasza trójka gimnazjalistów z Gim-
nazjum nr 2 w Ustroniu, w składzie: 
Agnieszka Kunc, Daniel Sablik i Dawid 
Śliwka pod opieką pani Beaty Łukasiak, 
wypadła bardzo dobrze. Przygotowywała 
ich pani Anna Handzlik, nauczycielka  
j. angielskiego. Wystąpienie naszych gim-
nazjalistów było najbardziej autentyczne 
i pozbawione jakże denerwującej tzw. 
poprawności politycznej. Nasi młodzi 
prelegenci podkreślili, że jesteśmy otwarci 
na uchodźców, bo mamy w kraju wielu 
uchodźców z różnych krajów, a przede 
wszystkim setki uchodźców wojennych  
i  prawie milion  migrantów  zarobkowych 
z Ukrainy. 

W dyskusji nad problemem uchodźców 
przypomniałem wszystkim zebranym, że 
już  na początku lat 90-tych ubiegłego 
wieku, podczas wojny w byłej Jugosławii, 
Ustroń w jednym z hoteli w Jaszowcu goś-
cił muzułmańskich bośniackich uchodź-
ców wojennych.

Głównym wydarzeniem wyjazdu była 
wspólna uroczysta kolacja z okazji jubi-
leuszu 25-lecia obowiązywania umów 
partnerstwa miast  N-V – Ustroń i N-V 
– Mouvaux. 

W wystąpieniu przewodzącego na-
szej delegacji – przewodniczącego Rady 
Miasta Artura Kluza, były słowa po-
dziękowania za dwadzieścia pięć lat 
współpracy, a także apel, abyśmy patrzyli 
w przyszłość naszych kontaktów. Pan 
przewodniczący, ograniczając swoje wy-
stąpienie, pozwolił mi także przemówić. 
Przypomniałem wszystkim zebranym, 
że dwadzieścia pięć lat temu wystąpiłem 
na podobnym spotkaniu partnerskim, 
wówczas mówiłem, że droga Polski do 
wspólnoty europejskiej – do Brukseli 
wiedzie przez Niemcy, zaś droga Ustronia 
do Brukseli przez Neukirchen-Vluyn.  
I tak też się stało (sic!). Wiele nauczy-
liśmy się od naszych niemieckich part-
nerów, zastosowaliśmy wiele rozwią-
zań u nich obowiązujących, zwłaszcza  
w zakresie odbioru i segregacji odpadów ko-
munalnych. Słowami: „Wiele się zmieniło  
w naszych miastach przez te 25 lat. Dziś  
u nas rządzą młodzi ludzie i jesteśmy 
z tego zadowoleni. Kiedyś zazdrościli-
śmy niemieckim partnerom nowoczesnej  
śmieciarki na podwoziu … mercedesa, 
dziś taka śmieciarka jeździ po naszym 
mieście” zakończyłem swoje wystąpienie.

 Podziękowania należą się też naszym 
niemieckim partnerom, którzy zostali już 
wyróżnieni w Ustroniu. Chciałbym przed-
stawić  naszych najważniejszych działa-
czy Towarzystwa Kontaktów Zagranicz-
nych, którzy wzięli udział w wyjeździe,  
a są to: długoletni prezes towarzystwa An-
drzej Piechocki, wiceprezes Piotr Zwias, 
Katarzyna Green, sekretarz zarządu  
i zarazem tłumacz na wielu spotkaniach 
partnerskich. A także trzeba wymienić 
nieobecnych na wyjeździe: pierwszego  
prezesa towarzystwa Bogusława Bińka, 
Zygmunta i Renatę Białasów, śp. Ryszar-
da Rakowskiego i Urszule Rakowską, 
Marię i Jana Nowaków, obecnego pre-
zesa Jacka Piechockiego, a także byłych 
burmistrzów Kazimierza Hanusa i Jana 
Szwarca, burmistrza Ireneusza Szarca  
i wielu innych. 

Nigdy nie przypuszczałem, że nasze 
kontakty zagraniczne będą trwały przez 
ćwierć wieku i tak się rozwijały.    

Andrzej Georg

WIELE  SIĘ  ZMIENIŁO

Pani Alicja jest inwalidką i mieszka 
na stałe w Niemczech, ale przyjeżdża do 
swojego rodzinnego miasta regularnie. 
Razem z synem Adamem w sobotnie po-
południe postanowili wypłacić pieniądze 
z bankomatu obok rynku. Jakież było ich 
rozczarowanie, gdy zamiast 2.000 tysięcy 
złotych otrzymali wydruk, że rachunek 
zostanie skorygowany. Pan Adam pomy-
ślał, że być może chciał wypłacić za dużo 
naraz, więc spróbował ponownie, tym 
razem wpisując kwotę 1.000 zł. Niestety, 
wynik transakcji był taki sam. 

Pan Adam jest bardzo zdenerwowany  
i zatroskany o zdrowie swojej mamy, 
jednak stara się opanować i tłumaczy 
zaistniałą sytuację:
– Ja wszystko rozumiem, złośliwość 
przedmiotów martwych nas dotyka i każ-
demu może się to zdarzyć. Tylko proszę 
zauważyć, że ja 3 października byłem 
w banku ING w Ustroniu o godz. 8.10, 
żeby to wszystko wyjaśnić. Pamiętam do-
kładnie twarz osoby, z którą rozmawiałem, 
której mówiłem: „Proszę panią, proszę 
mnie poinstruować, co mam zrobić, bo nie 

zdarzyło mi się jeszcze, żeby bankomat nie 
wypłacił mi pieniędzy.” Tłumaczyłem, że 
mama nie była w stanie sięgnąć z wózka 
inwalidzkiego do klawiatury, wykonałem 
więc za nią te czynności, to wszystko wi-
dać na pewno na kamerach. I dalej proszę: 
„Jestem u państwa zaraz rano, jak naj-
szybciej mogę, proszę mi powiedzieć, czy 
mam zadzwonić do banku mamy - mam 
wszelkie upoważnienia - żeby zablokować 
kartę, konto, przedstawić całą sytuację”. 

JAK  STRACIĆ  PIENIĄDZE  W  BANKOMACIE 
Wystarczy skorzystać z bankomatu Banku Śląskiego w Ustroniu. Tak zrobił pan Adam, który 1 października chciał podjąć 

gotówkę z konta swojej ponad 80-letniej, schorowanej mamy. Jeżdżąca na wózku inwalidzkim kobieta do dzisiaj nie odzyskała 
pieniędzy, a dyrektor ustrońskiego Oddziału ING mówi: – To nie nasz problem. 

(cd. na str. 7)
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Pracownica Banku Śląskiego w Ustroniu 
mówi mi ze stoickim spokojem, że nic nie 
muszę robić, bo to się dzieje automatycz-
nie. Że żadne pieniądze nie zostaną mi 
pobrane z konta. Po czym, dzień później 
bank niemiecki przekazuje pieniądze do 
banku w Ustroniu na podstawie danych, 
które do niego dotarły. To znaczy, że po 
mojej wizycie, transakcja nie została za-
blokowana. Nikt nic nie zrobił, żeby pie-
niądze nie zostały pobrane z konta mamy. 
Moja mama jest cała w nerwach, boję się 
o jej zdrowie. Gdy dowiedziała się, że jest 
problem z odzyskaniem pieniędzy jej stan 
bardzo się pogorszył. Miała nawet ciśnie-
nie 101/50. A jak dojdzie do zatrzymania 
akcji serca?! Wciąż pyta mnie, czy sprawa 
się wyjaśniła, a ja nie umiem jej wytłuma-
czyć, jak to jest możliwe, że zabrano nam 
3.000 zł i bank ING nie poczuwał się do 
żadnej odpowiedzialności. 

Niestety, w momencie, gdy zamykamy 
numer, czyli 7 listopada sprawa się nie wy-
jaśniła. Pan Adam chce sprawę skierować 
do sądu, szuka prawnika, jednocześnie 
chodzi do lekarza z mamą, która czuje 
się bardzo źle. Przyjechała do Ustronia 
po zdrowie, a z powodu banku ma same 
zmartwienia. 

– Chodzę, dzwonię, wypytuję i nikt 
w Banku Śląskim nie chce ze mną rozma-
wiać – denerwuje się pan Adam. – Skiero-
wali mnie na infolinię i straciłem mnóstwo 
czasu na rozmowy z niekompetentny-
mi ludźmi, którzy nic nie mogą pomóc 
w mojej sprawie. Czy wszystkich klientów 
Bank Śląski tak traktuje? Wygląda na to, że 
tak, bo w internecie znalazłem całe strony 
z opisami podobnych sytuacji. Ludzie tra-
cą pieniądze, bank nimi obraca i czerpie 
konkretne korzyści. A jeśli przydarzyłoby 
się to komuś, kto nie ma za co żyć?!

Mój rozmówca przedstawia dalszy ciąg 
wydarzeń:

– Pojechałem do Niemiec i przedstawi-
łem sprawę w swoim banku. Niemal od 
ręki dostałem pismo, w którym jasno stoi, 
że 1 października wypłaciłem pieniądze 
w Ustroniu. Z tym pismem udałem się do 
pani dyrektor ustrońskiego oddziału, a ona 
powiedziała, że po niemiecku nie czyta. 
Zapytałem, czy może być po angielsku, 
ale stwierdziła, że też nie. Poszedłem do 
tłumaczki przysięgłej pani Olszar i przy-
niosłem oficjalne tłumaczenie w języku 
polskim. Usłyszałem, że to mój bank musi 

wysłać takie pismo. I to pismo poszło. 
Zastanawiałem się nad tym wiele razy, 
ale doszedłem do wniosku, że mój bank 
zrobił wszystko, co do niego należało. 
Wysłał pieniądze do banku w Ustroniu, bo 
otrzymał informację, że z konta wypłacono 
pieniądze. Nie mógł zrobić nic innego. Jak 
już mówiłem, każdemu może się zdarzyć, 
jednak przerażający jest brak kompetencji 
pracowników tego banku i kompletny brak 
zrozumienia dla problemów klientów.

Nam nasuwa się jeszcze jedno pytanie: 
Dlaczego w bankomacie ING Banku Ślą-
skiego w Ustroniu w weekendy brakuje 
pieniędzy? Ustroń to miasto uzdrowisko-
we, turystyczne, do którego na soboty, 
niedziele przyjeżdża tysiące gości. Czy 
nie da się wziąć tego pod uwagę? 

Mieszkańcy Ustronia i samorząd robią 
wszystko, żeby przyciągnąć do nas wcza-
sowiczów, w tym gości z zagranicy. Jednak 
przez takie incydenty, obcokrajowcy wy-
wiozą stąd bardzo przykre wspomnienia 
i chudszy portfel. Nie dlatego, że wydali 
gotówkę na liczne atrakcje, ale dlatego, że 
pieniądze zabrał bank. Nasi kuracjusze to 
często osoby schorowane, starsze, niepeł-
nosprawne, nie potrafią uporać się z takimi 
problemami. Pan Adam nawet nie chce 
myśleć, co by się stało, gdyby jego mama 
była sama i musiała załatwić tę sprawę bez 
niego. Może czułaby się na tyle bezsilna, 
że zostawiłaby tę sprawę i pogodziła się 
z utratą pieniędzy. Pan Adam sugeruje, że 
może o to chodzi bankowi. 

Poprosiłam o spotkanie dyrektor ustroń-
skiego oddziału ING, jednak odmówiła, 
wyjaśniając, że wypowiadać może się 
tylko rzecznik banku. Nie widziała zresztą 

powodu, dla którego miałaby się przypad-
kiem pani Alicji zajmować. 

Inaczej dyrektor Biura Prasowego ING 
Banku Śląskiego Piotr Utrata, który przez 
telefon wyjaśniał, że taki mamy w Polsce 
system. Bywa, że przy błędnych rozli-
czeniach międzynarodowych, klienci 
różnych banków muszą czekać kilka 
miesięcy na zwrot pieniędzy. 

Otrzymaliśmy też oficjalne wyjaśnie-
nie:

Zgodnie z praktyką na rynku oraz re-
gulacjami organizacji płatniczych Visa 
i MasterCard w przypadku takim, jaki 
został opisany w tekście, klient powinien 
złożyć reklamację w banku, który wydał 
kartę. Następnie bank, wydawca karty, 
powinien do nas wysłać reklamację tzw. 
chargeback, na podstawie, którego od-
dajemy przesyłane do nas pieniądze. Ta 
informacja od banku wydawcy karty jest 
potrzebna, ponieważ na jej podstawie 
właściciel bankomatu może dowiedzieć 
się, czy transakcja faktycznie obciążyła 
rachunek klienta.

Niestety, w przypadku reklamacji wy-
nikających z wypłat za granicą czas od-
zyskania pieniędzy wynosi do 45 dni. Aby 
przyspieszyć procedurę, bank wydawca 
karty poza chargeback najlepiej, gdyby 
zapytał nas mailowo o odpowiedź, czy 
reklamacja jest zasadna. 

Odnosząc się do opisanych w tekście 
zarzutów dotyczących niekompetencji lub 
braku pomocy ze strony naszych pracow-
ników, to jak opisałem wcześniej, zgodnie 
z regulacjami, nie mogli oni bezpośred-
nio przyjąć reklamacji, ponieważ mama 
pana Adama nie jest naszą klientką i nie 
prowadzimy jej rachunku. Jednocześnie 
chciałbym zapewnić, że dokonamy anali-
zy naszych bankomatów w Ustroniu pod 
względem awaryjności oraz zasilania ich 
gotówką.  

(Wyjaśnienie - zgodnie z regulacjami 
Visa/MasterCard w przypadku reklamacji 
kartowej bank - wydawca karty - przesyła 
reklamację do właściciela bankomatu  
i czeka 45 dni. Gdy w tym czasie nie trafi 
do niego odmowa uznania reklamacji, to 
wówczas po upływie wspomnianych 45 
dni oddaje pieniądze klientowi i rozlicza 
się z bankiem właścicielem bankomatu. 
W przypadku reklamacji, w której karta 
i bankomat należy do jednego banku, 
rozpatrzenie i uznanie reklamacji trwa 
szybciej – w ING do kilku dni).

                                  Monika Niemiec

(cd. ze str. 6)

Wyciąg z konta pani Alicji, z zapisem wypłaty z bankomatu w Ustroniu, której nigdy nie 
było. Potrącenie z konta nastąpiło 4 października, dzień po wizycie pana Adama w oddziale 
ING Banku Śląskiego.

Wydruki z bankomatu z adnotacją: „Zapis księgowy będzie skorygowany”. Pan Adam za-
stanawia się, czy to w ogóle nastąpi.
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MALI  ARTYŚCI  O  JESIENI
Oto tegoroczni laureaci konkursu „Ustroń - moje miasto jesienią”.                   Fot. A. Jarczyk

Na rozstrzygnięcie konkursu „Ustroń 
– moje miasto jesienią” przybyły dzieci 
wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. 
Sala muzealna była wypełniona po brzegi. 
Przedszkolaki śpiewały i tańczyły pod 
okiem swoich wychowawczyń. Rodzi-
ce dumnie patrzyli na swoje pociechy. 
Wszystkich gości powitała Jolanta Heller, 
dyrektor Przedszkola nr 7, które wraz  
z Muzeum Ustrońskim i Miejską Biblio-
teką Publiczną zorganizowało plastyczny 
konkurs dla dzieci. 
– Witam przedstawiciela Urzędu Miasta, 
inspektor Oświaty i Polityki Społecznej 
panią Magdalenę Kozłowską, dyrektor 
Muzeum Ustrońskiego panią Lidię Szka-
radnik oraz wszystkich jego pracowników, 
kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej panią Beatę Gru-
dzień i dyrektora Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej pana Krzysztofa Krysta. A przede 
wszystkim witam wszystkie dzieci, ich 
rodziców oraz opiekunów – mówiła Heller.  

Konkurs był skierowany dla dzieci  

w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających 
do przedszkoli na terenie Ustronia. Został 
podzielony na kategorie: prace grupowe  
i prace indywidualne. – Celem konkursu 
jest dostrzeganie i poznawanie walorów 
naszego pięknego miasta, jego zabytków, 
charakterystycznych miejsc, budowli, 
przyrody w tej pięknej, barwnej, jesien-
nej szacie. Chcieliśmy zachęcić naszych 
najmłodszych artystów do twórczości 
na temat Ustronia, aby rozbudzić w nich 
miłość do naszej małej ojczyzny, do ro-
dzinnej ziemi – zaznaczyła Heller.

Swoje krótkie przemówienie miała 
Magdalena Kozłowska. – Mamy mnó-
stwo talentów muzycznych, ale jak widać, 
są także talenty plastyczne. Życzę, żeby 
wśród nas był taki artysta jak Dariusz 
Gierdal. Mam nadzieję, że kiedyś spotka-
my się w takim gronie w Muzeum Ustroń-
skim, ale też gdzieś na świecie, gdzie 
państwa dzieci będą mogli poszczycić się 
taką wystawą – mówiła. 

Krzysztof Krysta natomiast powiedział, 

że wybór najlepszych prac to zadanie bar-
dzo ciężkie. – Chciałem przede wszyst-
kim bardzo podziękować dzieciom, bo 
to są ich prace. A im więcej widzimy 
pracy dziecka, tym bardziej jesteśmy za-
dowoleni, bo możemy dostrzec wtedy tę 
dziecięcą fantazję – stwierdził. – Wybór 
najlepszych prac to zadanie karkołomne 
i ciężkie tym bardziej, że nie sposób  
w pełni ocenić talentu dziecka oraz jego 
zdolności pojmowania otaczającego 
świata. My często nie widzimy tego, jak 
piękny jest Ustroń, nieraz dostrzegamy 
to dopiero w tych pracach, a one są na-
prawdę piękne. 

Po pięknych wystąpieniach dzieci przy-
szedł czas na wręczenie nagród laureatom 
tegorocznej edycji konkursu. Prace oce-
niało niezależne jury w składzie: Iwona 
Dzierżewicz – malarka, Monika Niemiec 
– redaktor „Gazety Ustrońskiej”, Beata 
Grudzień i Krzysztof Krysta. Nagrody 
w konkursie ufundowali: Miasto Ustroń, 
Muzeum Ustrońskie, Biblioteka Miejska 
w Ustroniu, Rada Rodziców Przedszkola 
nr 7 i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 

A oto laureaci konkursu:
W kategorii 3-latków wyróżnienie 

otrzymał Nikodem Herezy. 2. miejsce 
zajęła Nadia Sadłocha, 1. miejsce zaś Piotr 
Wąsek. W kategorii 4-latków wyróżnienia 
otrzymały: Judyta Pojasek, Kinga Deruś  
i Ania Sikora. 3. miejsce przypadło Este-
rze Ząber, 2. miejsce – Dominice Cieślar, 
1. miejsce – Nadii Heczko. W kategorii 
5-latków wyróżnienia otrzymały: Jagoda 
Warzyniak i Klaudia Kolarczyk. 3. miej-
sce zajęła Hanna Krajewska, 2. miejsce 
– Hanna Hałat, 1. miejsce – Alicja Then.  
W kategorii 6-latków wyróżnienia otrzy-
mały: Emilia Sobczyk i Aleksandra Rasz-
ka. 3. miejsce przypadło Joannie Kucze-
rze, 2. miejsce – Julii Sobczyk, 1. miejsce 
– Jeremiaszowi Świeżemu. 

W pracach grupowych wyróżnienia 
otrzymały Przedszkola nr 1 i 6. 3. miej-
sce zajęło Przedszkole nr 4, 2. miejsce 
– Przedszkole nr 3, 1. miejsce – Przed-
szkole nr 7. 

Wszystkim dzieciom gratulujemy!  
                                  Agnieszka Jarczyk

W Muzeum Ustrońskim można było oglądać plastyczne prace wykonane przez 
dzieci w wieku przedszkolnym. – Często nie widzimy tego, jak piękny jest Ustroń. 
Nieraz dostrzegamy to dopiero w tych pracach, a one są naprawdę piękne – mówił 
Krzysztof Krysta, dyrektor ustrońskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W piątek 28 października w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Wantuły w Ustroniu odbyło się spotkanie 
z jednym z najbardziej znanych poetów 
beskidzkich – Kazimierzem Józefem Wę-
grzynem.

Poeta urodził się w 1947 roku w Miejscu 
Piastowym niedaleko Krosna. Życiowe 
koleje losu rzuciły go najpierw w Biesz-
czady, potem do Istebnej. Tam osiadł 
na stałe, założył rodzinę i podjął pracę 
w sanatoryjnej szkole. 

Zadebiutował w 1977 roku na łamach 
„Gościa Niedzielnego”, a dwa lata potem 
wyszedł jego debiutancki zbiór. Dotąd 
autor wydał ponad 80 tomików wierszy, 
fraszek i aforyzmów.

W ten jesienny wieczór mogliśmy wy-
słuchać głównie utworów dotykających 
życia w Beskidach – wśród gór i lasów….

WŚRÓD  GÓR...
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Od 16 lat październik uznawany jest 
za Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych. W tym roku święto bibliotek 
obchodzone było pod hasłem „Książka 
to dopiero początek”.  Polańska Szkoła 
Podstawowa nr 3 od lat włącza się w tę 
akcję. W tym roku pani Barbara Macie-
jowska – opiekunka szkolnej biblioteki 
– przygotowała dla uczniów mnóstwo 
atrakcji i akcji promujących czytelnictwo. 
Przez cały miesiąc uczniowie mogli roz-
począć szkolny dzień od wysłuchania 
baśni czytanych przez panią dyrektor 
Jolantę Kocyan. Szkołę zdobiły książeczki 
i plakaty promujące akcję, wykonane 
przez czwartoklasistów. Dzieci z klas I-III 

OCZYTANA  POLANA
stworzyły fantazyjne zakładki do książek  
i wzięły udział w konkursie na najładniejszą 
z nich, uczniowie z klas IV-VI rywali-
zowali natomiast na polu plastycznym 
wykonując rysunki przedstawiające wizję 
biblioteki za sto lat. Mogli także popisać 
się niezwykłą kreatywnością tworząc 
fotografie pod hasłem „Z książką mi do 
twarzy”.  

Całomiesięczną akcję promującą szkol-
ne biblioteki zakończyło uroczyste podsu-
mowanie i  spotkanie wszystkich uczniów, 
które odbyło się 30.10.2016 w miejscu 
do tego najbardziej odpowiednim, czyli 
w szkolnej bibliotece.  Pani Barbara Ma-
ciejowska przeprowadziła wówczas drugi 

etap szkolnego konkursu literaturoznaw-
czego, a uczniowie V klasy przygotowali 
ciekawą atrakcję – przedstawienie oparte 
na motywach znanej baśni. Na koniec 
wszyscy sprawdzili,  jak „smakuje” książ-
ka zajadając się tortem w jej kształcie.

Całomiesięczne święto bibliotek przy-
niosło efekt – uczniowie chętniej sięgali 
po książki, z większym zainteresowaniem  
zaglądali do szkolnej biblioteki, która 
stała się miejscem fascynującym i pełnym 
niespodzianek. 

Gratulujemy pomysłu i podziwiamy 
zaangażowanie naszych opiekunów bi-
blioteki. Dzięki nim w SP-3 czytanie jest 
w modzie!                        Aldona Sztuka

9 sierpnia wysłannicy Muzeum Ustroń-
skiego spotkali się przy portierni daw-
nej Kuźni Ustroń z Janem Sztefkiem 
– prezesem Spółki Wodnej Młynówki 
Ustrońskiej, aby wziąć udział w niezwy-
kłym przedsięwzięciu, mającym na celu 
zbadanie stanu komory transmisyjnej tur-
biny wodnej, zamontowanej tu w 1905 r.,  
a także wykonanie pomiarów i dokumen-

tacji fotograficznej. Wejście do komory 
prowadzi przez studzienkę kanalizacyjną, 
znajdującą się na betonowym placu przed 
stawem oraz siedzibą firmy Seung San 
IND Poland. Efekt wyprawy przeszedł 
nasze oczekiwania, ponieważ wszyscy 
spodziewali się pustej komory. A tym-
czasem zachowały się bardzo ciekawe 
relikty turbiny Francisa, do tej pory nie 

odkryte przez badaczy tematu, o których 
będzie można przeczytać w Kalendarzu 
Ustrońskim na 2017 r. Piszemy o tym  
w Gazecie Ustrońskiej, ponieważ do Mu-
zeum zgłasza się coraz więcej miłośników 
dziejów hydrotechniki z pytaniami o lokal-
ne elektrownie wodne, działające od 1899 
r. do połowy lat 60. XX w. na terenie pięciu 
ustrońskich ośrodków hutniczych, w opar-
ciu o kanał wodny Młynówka. Dlatego 
informujemy, że obszerna dokumentacja 
z wyprawy jest już dostępna.

 Alicja Michałek

W  KOMORZE  TURBINY
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PAŃSTWO BEZ LEWICY?
W tym tygodniu zostanie opisana ko-

lejna partia polityczna, widziana oczami 
jednego z jej członków. W tym artykule 
skupimy się jednak nie na tym, co jest,  
a na tym, co było. Dlaczego partia, która 
na początku III RP miała wysokie poparcie 
wśród społeczeństwa, obecnie nie funk-
cjonuje już w przestrzeni parlamentarnej? 
Czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność? 

Piszę tu o Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Powołany został do istnienia  
w 1999 roku. Wywodzi się z Socjalde-
mokracji Rzeczpospolitej Polskiej, która 
w latach 1993-1997 tworzyła z Polskim 
Stronnictwem Ludowym rząd więk-
szościowy. Następnie, w 2001 roku, 
nowo powstały SLD wygrał wybory  
i rządził przez kolejne 4 lata. Po 2005 roku 
partii tej ubywało elektoratu. Do tego stop-
nia, że podczas zeszłorocznych wyborów 
parlamentarnych nie uzyskała nawet wy-
maganego progu wyborczego. Tym samym 
też SLD znalazł się poza sejmem. 

Do lewicy mi daleko. Zarówno pro-
gram, jak i kwestie światopoglądowe nie 
są z mojej bajki politycznej. Niemniej, 
zastanawiałam się, w jaki sposób partia 
wywodząca się z PRL, ustroju, który uci-
skał Polaków, wygrała wybory niedługo po 
obaleniu komunizmu. Tak sobie myślę, że 
był to fenomen, na który zapracował m.in. 
Lech Wałęsa. Jako człowiek, który miał 
podnieść Polskę, stworzyć tu drugą Japonię 
(sic!), zmarnował nadarzającą się okazję  
i poprzez swoje błędy zachęcił obywateli 
do zwrotu w kierunku lewicy. Pomógł  
w tym również Aleksander Kwaśniewski, 
młody wtedy człowiek, o nienagannym 
wyglądzie, potrafiący powstrzymać zbyt 
silne emocje (w przeciwieństwie do Wa-
łęsy) i wypowiadać się, jak przystało na 
osobę z wyższej półki politycznej. Po 
wygranej w wyborach prezydenckich, 
Kwaśniewski ugruntował pozycję lewicy 
w polskim parlamencie na kolejnych 10 lat. 
Nie wiem jak wiele osób tak to postrzega? 

Rozłam lewicy na szczytach politycz-
nych rozgrywek jest wyraźny. A jak to 
się ma do naszego lokalnego życia poli-
tycznego? Rozmawiałam o tym z Janem 
Szwarcem, emerytowanym już członkiem 
SLD, który w latach 1997-2001 był bur-
mistrzem Ustronia oraz radnym Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 
– Później, chcąc być posłem, musiałem 
zrezygnować z tych stanowisk – mówi 
Szwarc. – Po zakończeniu skróconej ka-
dencji sejmu 2005-2007, przeszedłem na 
emeryturę. 

Jednak w 2014 roku postanowił powró-
cić do aktywnej polityki poprzez kandydo-
wanie na stanowisko burmistrza Ustronia. 
Wtedy też zaczął budować komitet wybor-
czy „Twój Ustroń”. 

Na początku zastanawiano się nad tym, 
aby wraz z Ustrońskim Porozumieniem Sa-
morządowym budować radę. Ten pomysł 
nie został jednak zrealizowany. 
– Zbudowaliśmy zatem społeczny komitet 

wyborczy. Podniesiono głosy, że każdy ma 
kandydata na burmistrza, tylko nie my. Po 
wielu rozmowach zdecydowałem się wal-
czyć o to stanowisko – opowiada Szwarc.

Podczas ostatnich wyborów samorzą-
dowych doszło do rozłamu w strukturach 
lewicowych, który spowodował podzie-
lenie głosów na dwóch kandydatów tej 
samej opcji politycznej, ubiegających się 
o stanowisko burmistrza miasta.
– W lutym 2014 roku na zebraniu partyj-
nym naszego koła podjęliśmy uchwałę, 
że będziemy tworzyć komitet wyborczy 
„Twój Ustroń”. Zacząłem wtedy szukać 
kandydatów do tego komitetu, co – po-
wiem szczerze – było orką na ugorze. 
Przeprowadzałem rozmowy z wieloma 
osobami. Argumentowałem, że są młodzi  
i powinni zabrać się za władzę. Widzia-
łem ludzi, którzy są obeznani w świecie.  
Nachodziłem się, najeździłem, i gdy zda-
wało się, że już znalazłem odpowiednie 
osoby, odbierałem telefony, że jednak 
rezygnują. Ostatecznie, udało się zebrać 
15 ludzi. Zgłosiłem nasz komitet do Pań-
stwowej Komisji Wyborczej w Bielsku-
-Białej. Wszystkie te działania trwały do 
września – mówi Szwarc. – Wiedzieliśmy 
wówczas, że pani Tatar miała kandydować 
na radnego, ja z kolei długo nie podej-
mowałem decyzji co do kandydowania 
na burmistrza. Kiedy jednak byłem już 
zgłoszony jako kandydat, pani Tatar na 
ostatnią chwilę wpadła na pomysł, że ona 
też będzie kandydować na to stanowisko. 
Odeszła od nas i postanowiła startować 
na burmistrza z ramienia SLD. Korzystała 
tym samym z komitetu partyjnego – mówi 
Jan Szwarc. – Mnie się za to dostało. Mil-
ler stwierdził wówczas, że powinienem 
zostać zawieszony w prawach członka. 
Byłem wzywany na rozmowy. Tłuma-
czyłem, że byłem pierwszy, że zgłosi-
liśmy wcześniej zarówno komitet, jak  
i kandydata. Ostatecznie, nie zawieszono 
nikogo. 

Rozłam, jaki powstał w lokalnych struk-
turach lewicy spowodował zniechęcenie 
społeczności do jej działaczy. Politycy ze 
szczytów władzy często są postrzegani 
jako osoby nie umiejące dojść do porozu-
mienia. Gdy podobna sytuacja ma miejsce 
w lokalnej polityce, nie może być innej od-
powiedzi ze strony społeczności jak tylko 
nie głosowanie na ludzi doprowadzających 
do sporów i konfliktów. 

W 2015 roku SLD po raz pierwszy nie 
wszedł do Sejmu RP. Jan Szwarc opowia-
da, dlaczego do tego doszło.
– Rozłam w partii rozpoczął się pod koniec 
2001 roku. Powód? Partia socjaldemokra-
tyczna, jaką był SLD, zaczęła odbierać 
ludziom socjalne zabezpieczenia. Premier 
Hausner szukał pieniędzy do budżetu i nie 
miał innego pomysłu na ich pozyskanie, 
jak tylko poprzez odebranie ich ludziom. 
To spowodowało niechęć coraz większej 
grupy społeczeństwa do naszej partii. 
Później, kiedy do władzy doszło PiS, przy-

– Autorytaryzm, który wprowadził Miller, był naprawdę niedobry, bo zniechęcał 
ludzi do swojego przywódcy i do partii – ocenia Jan Szwarc, emerytowany członek 
SLD. – Nie ma już w tej chwili polityków z charyzmą.

wrócono te przywileje. Partia prawicowa 
przywraca socjalne sprawy: to była wielka 
porażka dla SLD. Z ponad 40% poparcia 
nastąpił spadek do 11%. Postanowiono 
szukać nowych władz partii, najpierw  
w osobie Olejniczaka, następnie w osobie 
Napieralskiego. Byli młodzi, liczono więc 
na ich kreatywność, wniesienie świeżości 
do wizerunku partii. Może to ich przero-
sło? Żeby być przywódcą partii, trzeba 
mieć także charyzmę, być człowiekiem  
o wysokim poziomie intelektualnym, bo 
bez umiejętności argumentowania i prze-
konywania nic się nie zyska – stwierdza 
Jan Szwarc. – Autorytaryzm, który wpro-
wadził Miller, był niedobry, bo zniechęcał 
ludzi do swojego przywódcy i partii.

Czy można jeszcze znaleźć polityków 
z charyzmą? Szwarc odpowiada, że do 
tego modelu pasowałby jeszcze Jarosław 
Kaczyński, polityk z krwi i kości. Poza 
nim, trudno znaleźć kogokolwiek, komu 
mogłoby się powiedzieć, że ma to coś. 

– Prawdziwy polityk powinien wycho-
dzić do ludzi, uczciwie z nimi rozmawiać. 
To, że Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
nie ma teraz w parlamencie, na pewno 
jest konsekwencją rozdrobnienia lewicy  
i powstania nowych ugrupowań. Ale tak-
że braku chęci porozumienia się między 
tymi partiami – ocenia Szwarc. – Nie 
wyobrażam sobie państwa bez ugrupo-
wania lewicowego. Socjaldemokracja  
w Parlamencie Europejskim stanowi dość 
silną grupę. W Polsce natomiast została 
zepchana na margines. Niestety, na ten 
moment nie widzę nikogo, kto mógłby być 
przywódcą tej partii. 

Obecnym przewodniczącym ugrupowa-
nia jest Włodzimierz Czarzasty. Pierwsze 
moje skojarzenie z tym człowiekiem to 
kolorowe sweterki, w których pokazuje się 
co jakiś czas podczas wywiadów telewizyj-
nych. Trzeba przyznać, że jest opanowany, 
potrafi w sposób rzeczowy wykazywać 
dobre i złe strony rządzących oraz opo-
zycji. Nie widać go jednak zbyt często  
w mediach. Zdaniem Szwarca, Czarzasty 
nie wykazuje się jako lider SLD. 
– Jest spokój i pełna nostalgia. Nic się nie 
dzieje. Nie mamy już takich ludzi, jak np. 
Oleksy – stwierdza Szwarc. – Jako czło-
wiek lewicy powiem, że jest mi przykro  
z tego powodu. Na ten moment wyłączy-
łem się już z tego wszystkiego. Zresztą, od 
początku mi się to nie podobało. Wszelkie 
próby sygnalizowania problemów przeszły 
bez echa. Kierownictwo robiło po swoje-
mu. Zabrakło w tym wszystkim kultury 
politycznej – stwierdza Szwarc.

Pytanie, które pozostaje, jest takie: 
czy lewica zdoła się jeszcze podnieść  
i w przyszłych wyborach dostać się do 
parlamentu? Co prawda mówi się o tym, 
że .Nowoczesna jest partią lewicową. Nie 
sądzę jednak, aby taki twór polityczny 
długo zdołał przetrwać tym bardziej, że 
jego członkowie nie posiadają dostatecznej 
wiedzy i charyzmy właśnie, aby skupić 
wokół siebie dużą grupę społeczeństwa. 

Jaką przyszłość ma lewica, o ile jakąś 
ma? Na ten moment powiem, że nie ma 
żadnej. Tylko czy państwo bez lewicy 
może funkcjonować i zachować równo-
wagę?                         Agnieszka Jarczyk
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Kiszenie kapusty
Zazwyczaj po Zaduszkach, a przed św. Marcinem, przygoto-

wuje się kapustę do kwaszenia. Deptanie, czyli tłoczenie kapusty 
w każdym domu jest niemal wydarzeniem podobnym do zabijo-
czki (świniobicia). (...) 

Do czystej, wymytej i wyparzonej beczki na dno układa się 
koper, liście winorośli i chrzanu, a na nie kładzie się poszatko-
waną kapustę. Dodaje się do niej nieco soli i kminku, a osoba, 
która przed tym dwa, trzy razy dokładnie umyła (wyszorowa-
ła) sobie nogi i opłukała je w dość ciepłej wodzie, wchodzi 
do beczki, depcząc – ugniatając (tłocząc) w niej kapustę.  
Z kapusty wydziela się sok, który należy usunąć (odczer-
pać). Do beczki wkłada się warstwy poszatkowanej kapusty 
aż do pełna. Między poszczególne warstwy daje się kawałki 
obranego i pokrajanego wzdłuż korzenia chrzanu i po kilka 
jabłek – płonek. Osoba szatkująca często się podczas tej pracy 
poci, osoba zaś ugniatająca kapustę zażywa od stóp chłodu, 
gdyż kapusta jest zimna. Żeby się nie przeziębiły, szalkowanie 
i tłoczenie zwykle odbywa się w piwnicy lub w dość chłodnym 
pomieszczeniu – gospodyni częstuje je worzónkóm – ciepłą wódką 
zaprawioną przypalonym cukrem (karmelem). Podczas tej pracy 
opowiada się różne opowieści i przygody. Opowiada je przede 
wszystkim ten, kto w beczce nogami ugniata kapustę, ponieważ 
poza deptaniem nie ma innej pracy.

Tym razem prezentujemy zdjęcie z 1973 
r., na którym uwieczniono budowę zakła-
dowej stołówki Kuźni Ustroń na terenie 
zlikwidowanej starej kuźni i hartowni. 
Obecnie w tym samym, przebudowanym 
obiekcie znajduje się siedziba firmy Seung 
San IND Poland. Na miejscu zburzonej już 
transformatorowni i warsztatu elektrycz-
nego postawiono na czas budowy prowi-
zoryczne szopki. Na pierwszym planie 
widoczna jest rozbiórka łaźni publicznej, 
która od XIX w. służyła mieszkańcom 
Ustronia. Przed nowo powstającym bu-
dynkiem dostrzec można nie istniejącą już 
śluzę, regulującą dopływ wody na turbinę 
Francisa, działającą na terenie Kuźni od 
1905 r. do połowy lat 60. XX w. Zarów-

W dawnym
USTRONIU

Przy ustrońskim stole

BIBLIOTEKA POLECA:

Kristina Sabaliauskaite 
„Silva Rerum”

Pasjonująca powieść o burz-
liwych losach szlacheckiej 
rodziny, siedemnastowiecz-
nym Wilnie i naszej wspólnej, 
polsko-litewskiej, historii.

Śmierć tropi rodzinę Narwoj-
szów. Elżbieta i Jan Maciej 
cudem uciekają z kozackiej 
masakry. Dopiero ich dzieci, 
Urszula i Kazimierz, pokonują 
fatum ciążące nad rodem.

Pomimo historycznej styli-

zacji (rezygnacja z dialogów), 
opowieść prezentuje  całkowi-
cie współczesny punkt widze-
nia na szereg spraw, zupełnie 
odmienny od obowiązującego 
w przeszłości.

Jaroslav Rudis 
„Aleja Narodowa”

Autor to jeden z ciekaw-
szych pisarzy czeskich młode-
go pokolenia.  

Głównym bohaterem tej nie-
wielkiej książeczki jest Van-
dam -  „przypakowany” czeski 
nacjonalista. Historia napisana 
specyficznym językiem, in-

teligentnie skonstruowana  
i nienarzucająca czytelnikowi 
wniosków. 

no o turbinie, jak i łaźni oraz sąsiadują-
cych obiektach można będzie przeczytać  

w Kalendarzu Ustrońskim na 2017 r.
Alicja Michałek

Opowiadaniom przysłuchują się dzieci często pomagające przy 
tej czynności. Śpiewane też są różne piosenki, nawet frywolne 
czy dwuznaczne, a atmosfera bywa pogodna lub wręcz wesoła, 
bowiem ta praca nie jest zbyt ciężka. W dodatku pogodny nastrój 
podnosi fakt, że przygotowywane są przecież ważne zapasy nie 
tylko na zimę, lecz aż do ,,nowego”, czyli do przyszłej jesieni.

Po napełnieniu beczki kapustą układa się na jej wierzch od-
powiedniej wielkości deszczułki oraz zaciska się je ciężkim 
kamieniem. Zrozumiałe, że deseczki i kamień muszą być czyste 
i wyparzone w gorącej wodzie. Następnie beczkę z kapustą 
ustawia się w odpowiednim, przystępnym miejscu w piwnicy  
i nakrywa czystym, lnianym płótnem. O zakiszoną kapustę trzeba 
oczywiście dbać, i to tak, że się ją od czasu do czasu obmywo 
(obmywa), tj. usuwa się z wierzchu pleśń razem z ewentualnie 
nadgniłą warstewką wierzchnią, myje deszczółki i kamień,  
a czasem dolewa się nieco przegotowanej, ostudzonej słonej wody.

Kwaśno – kiszona kapusta służy, o czym powiedzieliśmy już, 
przede wszystkim do jedzenia. Przyrządza się ją na wiele spo-
sobów, ale używa się jej również w celach leczniczych, np. do 
okładów przy różnych zapalnych dolegliwościach, a kapuśniónke 
– sok z kiszonej kapusty podaje się do picia podczas gorączki  
i wielkiego pragnienia. U dzieci usuwa on owsiki.

Kapusta, głównie kwaszona, należała do podstawowego po-
żywienia ludzi na Śląsku Cieszyńskim w stanie surowym i goto-
wanym. Najczęściej przyrządzana jest po śląsku i taka chyba jest 
najsmaczniejsza, a jak mówi jedno z naszych starych przysłów: 
Z kapusty brzuch tłusty.                                            Jan Szymik 

          „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”
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– Postanowiliśmy zlepić w jedną całość 
dyscypliny, które staramy się rozwijać, 
czyli rowery i narty biegowe, a konkretnie 
nartorolki. Naturalnie doszedł do tego bieg 
z kijkami, gdyż jest to jedna z podstawo-
wych form treningu przygotowująca do 
biegu na nartach. Powstał więc triatlon 
górski, impreza chyba po raz pierwszy 
w takiej formie zorganizowana w kraju. 
Sprawdzaliśmy w internecie i nikt się tym 
nie chwalił, więc plusik dla nas. Impreza 
z zaskakująco liczną obsadą jak na pierw-
szy raz. Wcześniej na sobotę były dobre 
prognozy i te zawody przygotowaliśmy 
w tydzień. Wszystkie nitki udało się po-
łączyć, pomógł nam Urząd Miasta, hotel 
Kolejarz zapewniając bardzo dobra bazę, 
a zgody udało się załatwić błyskawicznie. 
Frekwencja dobrze rokuje na przyszłość 
– mówi organizator triatlonu w Jaszowcu 

Andrzej Nowiński, prowadzący Ustrońską 
Szkołę Narciarstwa Biegowego.

Zawody rozegrano w sobotę 5 listopada 
w Jaszowcu. Był to triatlon dość nietypo-
wy, gdyż składał się z biegu terenowego 
z kijkami na dystansie kilometra, tereno-
wej jazdy na rowerze na dystansie trzech 
kilometrów i kilometrowego podbiegu 
asfaltem na nartorolkach. Wystartowało 
26 mężczyzn i 10 pań, przy czym dwie 
nie dobiegły do mety. Na pewno utrud-
nieniem są nartorolki nie dla wszystkich 
dostępne. Niektórzy startujący skorzystali 
z wypożyczalni.
– To jest ograniczenie – mówi A. No-
wiński. – Mieliśmy dużo telefonów 
z pytaniem o nartorolki. Mamy dziesięć par  
i je rozdaliśmy. Zazwyczaj nie ma kłopotu  
z nartami, butami, ale niewielu biegających 
na nartach ma nartorolki. Ze względu na 

pogodę w zimie w ostatnich dwóch latach 
staramy się iść w kierunku nartorolek, or-
ganizujemy zawody i coraz większa grupa 
osób jest zainteresowana taką alternatywą 
nart biegowych. Średnio na zajęcia przy-
chodzi ponad dwadzieścia osób. Najtańsze 
nartorolki do stylu klasycznego kosztują 
około 300 zł, a są też do łyżwy. Na triatlon 
wybraliśmy bezpieczny styl klasyczny pod 
górę, by zminimalizować upadki. 

Z tego, co zauważyłem wszyscy star-
tujący dobrze radzili sobie, choć różnice 
czasowe były dość wyraźne. 
– To pilotażowa impreza, mam nadzieję, 
że wszystkim się spodoba – mówi Magda-
lena Stolarczyk-Pawłowska. – Moje wra-
żenia rewelacyjne, można się sprawdzić  
w trzech dyscyplinach. Jedni lepiej bie-
gają, inni jeżdżą na rowerze, na nartorol-
kach, więc można się wykazać. A ja to 
chyba najlepiej gotuję obiad.
– A mnie najbardziej podoba się rower 
– dodaje córka Maria. - Start to duża 
przyjemność i satysfakcja na mecie. Naj-
ciężej było pod górę na nartorolkach, bo 
zazwyczaj jeżdżę w niedziele po płaskim. 
Na mecie wszystko bolało.
– Rowerem jechało się najdłuższy odcinek 
i najtrudniejszy – mówi M. Stolarczyk-
-Pawłowska. - Zdradliwe liście, luźne 
kamienie, ale trasa bardzo ciekawa i moż-
na było spróbować swoich sił. Do tego 
rewelacyjna pogoda, słońce, trochę chłod-
no, więc trudno się ugotować. Jestem 
za tym, by te zawody co roku organizo-
wać, nawet wydłużyć dystans. Najpierw 
musieliśmy spróbować. Przyjaźnię się  
z organizatorami i wspieram ich, by im-
preza się rozwijała.

W wielu imprezach sportowych  
w Ustroniu startuje Kazimierz Grycman. 
W Jaszowcu zajął trzecie miejsce, ale  
o samej imprezie ma bardzo dobre zdanie:
– Świetna impreza, tylko pomyliłem 
się podczas biegu, bo nie zauważyłem 
strzałek. Pomysł takich zawodów idealny, 
może dla mnie za krótki dystans. Dobry 
bieg, ciężki rower z niebezpiecznym 
zjazdem, a rolki pod górę to fajna sprawa, 
bo nie trzeba hamować i kombinować. 
A ja w ogóle nie trenuję na nartorolkach 
tylko biegam na nartach. Ostatnio nie ma 
śniegu, to trochę biegam na terenowych 
nartorolkach. Na te zawody pożyczyłem 
nartorolki i byłem na takich drugi raz  
w życiu. Trochę wiało, ale na takie krótkie 
odcinki pogoda idealna.

A. Nowiński zapowiada kolejne takie 
zawody za rok, może na nieco dłuższych 
dystansach i po innej trasie. Największy 
kłopot, to znalezienie trasy dla nartorolek.

Wyniki:
Kobiety: 1. Marcelina Wojtyła – Po-

górze, 2. Klaudia Mirowska – USNB, 
3. Magdalena Wuwer – Istebna, 4. Ma-
ria Pawłowska – USNB, 5. Magdalena 
Stolarczyk-Pawłowska – USNB.

Mężczyźni: 1. Lubos Konderla –
Trzyniec, 2. Piotr Michałek – Istebna, 
3. Kazimierz Grycman – Ciechowice, 
reprezentanci USNB zajęli miejsca: 
5. Marek Korzan, 9. Janek Pawłowski, 
13. Nikodem Pawlik, 14. Eugeniusz Ba-
ron, 15. Kamil Maślanka, 22. Roman 
Gaszczyk.                     Wojsław Suchta

M. Pawłowska.                                                                                                       Fot. W. Suchta

TRIATLONOWY  SPRINT

K. Grycman.                                                                                                           Fot. W. Suchta
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Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

Nowo otwarty 
GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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W sierpniu drużyna KS Nierodzim bar-
dzo obiecująco rozpoczęła rundę jesienną, 
pokonując na własnym boisku LKS Orzeł 
Zabłocie 4:1. Od tej pory Niebiescy wygra-
li wszystkie mecze (w sumie 5 spotkań),  

w których występowali w roli gospodarzy. 
Piłkarze KS Nierodzim mają swój ry-

tuał, który odgrywają zawsze po ostatnim 
gwizdku sędziego. Zbierają się na środku 
boiska w kręgu i trzymając się za bary wy-

U  SIEBIE  WYGRALI  WSZYSTKO

1 Cieszyn  33 61:12  
2 Zabłocie  24 29:19  
3 Kończyce Wielkie  24 33:22  
4 Istebna  21 29:20  
5 KS Nierodzim  21 27:18  
6 Pierściec  18 26:28  
7 Iskrzyczyn  16 26:21  
8 Górki Wielkie  12 33:35  
9 Hażlach  11 15:30  
10 Golasowice  9 11:24  
11 Rudnik  7 10:31  
12 Brzezówka  0 6:46  

Końcowy okrzyk Nierodzimia.                                                                              Fot. M. Niemiec

krzykują „Nierodzim”. W ceremonii biorą 
udział nie tylko zawodnicy występujący 
tego dnia na murawie, ale także trener 
Tomasz Matuszek, rezerwowi i ekipa 
wspomagająca drużynę. W ten właśnie 
sposób świętowano pokonanie Victorii 
Hażlach 3:0, Promyka Golasowice 1:0, 
Spójni Górki Wielkie 3:0, Brzezówki 4:0 
i Rudnika 3:0. 

Na wyjeździe KS Nierodzim grał 5 razy, 
z czego 4 mecze zakończyły się porażką: 
z Trójwsią Istebna 3:0, z Piastem Cieszyn 
6:2, z Błyskawicą Kończyce Wielkie 3:1, 
z Błękitnymi Pierściec 3:1. Nasi piłkarze 
wygrali tylko jeden mecz w roli gości,  
a stało się to w Iskrzyczynie z tamtejszą 
Iskrą. Wynik – 2:5.

Królem strzelców skoczowskiej klasy 
B został Bogdan Legięć ze Spójni Górki 
Wielkie, bo umieścił piłkę w bramce prze-
ciwników 12 razy. Drugie miejsce, z 11 
golami, zajmuje aż trzech piłkarzy Piasta. 
Najlepszym strzelcem KS Nierodzim był 
w tej rundzie Krzysztof Folek, który strze-
lił 7 bramek. Tylko o jedną mniej ma na 
swoim koncie Łukasz Cekiera. Skuteczni 
byli także: Mateusz Josiek i Remigiusz 
Czernek (po 4 trafienia), Dawid Kocot 
i Patryk Fatalski (2 gole) oraz Mariusz 
Przybyła i Szymon Bączek (po 1 bramce). 

W składzie KS Nierodzim zagrali: 
– bramkarze: Damian Ferfecki (180 

min. na boisku, 2 mecze w tej rundzie) i 
Tomasz Siekierka (810 min., 9 spotkań,  
2 żółte kartki); 

– obrońcy: Szymon Brodacz (990 min.,  
11 spotkań, 1 ż. k.), Patryk Fatalski (397 
min., 9 spotkań, 1 ż. k.), Daniel Husar (110 
min., 2 spotkania, 1 ż. k.), Mateusz Ku-
beczek (470 min., 10 spotkań), Sebastian 
Polok (8 min., 1 spotkanie); 

– pomocnicy: Szymon Bączek (589 min., 
8 spotkań, 1 czerwona kartka), Łukasz Ce-
kiera (977 min., 11 spotkań, 3 ż. k.), Re-
migiusz Czernek (965 min., 11 spotkań), 
Szymon Górniok (893 min., 10 spotkań,  
6 ż. k.), Tomasz Graczyk (495 min., 8 
spotkań, 2 ż. k.), Mateusz Hapka (7 min., 
2 spotkania), Mariusz Przybyła (879 min., 
11 spotkań), Rafał Tomaszko (503 min., 8 
spotkań), Szymon Waraczewski (116 min., 
5 spotkań, 1 ż. k.);

– napastnicy: Krzysztof Folek (978 
min., 11 spotkań, 3 ż. k.), Krzysztof Galiń-
ski (816 min., 10 spotkań), Mateusz Josiek 
(416 min., 7 spotkań), Dawid Kocot (380 
min., 8 spotkań, 1 ż. k.). 

Monika Niemiec
Korzystałam m.in. z portalu BeskidzkaPiłka.                            

Drużyna seniorów Klubu Sportowego Nierodzim zakończyła rundę jesienną 
rozgrywek ligowych klasy B podokręgu Skoczów na 5. miejscu. Rozegrała 11 
meczów, zdobyła 21 punktów, strzeliła 27 bramek, a straciła 18. Jak mówi trener 
Tomasz Matuszek, zespół walczył bardzo ambitnie, choć raczej nie ma szans na 
pozycję lidera, gdyż bezkonkurencyjny pozostaje Piast Cieszyn. Rundę wiosenną 
piłkarze z Nierodzimia zaczną od najtrudniejszych spotkań, dlatego ważne jest, by 
przepracować dobrze zimę.

Przy piłce najlepszy strzelec Nierodzimia Krzysztof Folek.                               Fot. M. Niemiec
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1 listopada, obchodzonego w Kościele katolickim jako dzień 
Wszystkich Świętych, a w Kościele ewangelickim jako pamiątka 
zmarłych, na cmentarzu komunalnym odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne. Wspólnie modlili się katolicy i ewangelicy, a mod-
litwę prowadzili: ks. Marek Twardzik z kościoła ewangelicko-
-augsburskiego i o. Reguła z klasztoru dominikanów. Oni też 
wygłosili kazania. 

W sobotę 4 listopada odbył się XVII Bieg Legionów. Na starcie 
stanęło 104 zawodników i 17 zawodniczek. Nie jest to rekordowa 
liczba startujących, ale też pogoda tego dnia nie była najlepsza. 
Było zimno, siąpił deszcz, a na ziemi leżał topniejący śnieg. Po 
południu miał odbyć się mecz piłkarski Kuźni Ustroń, ale ze 
względu na pogodę został odwołany. Podobnie, nie odbyły się 
biegi młodzieży ustrońskiej, które przeniesiono na inny termin. 

Zgodnie z ordynacją wyborczą w gminach do 20.000 miesz-
kańców, czyli także w Ustroniu, wyborca głosuje na określonych 
kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwisk tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym 
okręgu wyborczym. [...] W wyborach do rady powiatu i do sej-
miku wojewódzkiego, wyborca głosuje tylko na określoną listę 
kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów tej listy, przez co wskazuje na 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. 

Zwracamy się do was z apelem o pomoc zwierzętom w czasie 
zbliżającej się zimy. Naszym obowiązkiem jest zadbać nie tylko  
o zwierzęta domowe, ale również o ptaki, bezdomne koty, zwie-
rzęta leśne. Szczególnie prosimy o dołożenie wszelkich starań, 
aby przed nadejściem zimy zabezpieczyć właściwe warunki by-
towania psom – stróżom waszych domów. Nie wolno zapomnieć 
o uszczelnieniu psich bud, wyłożeniu ich słomą i podawaniu wie-
czorem tłustej i pożywnej karmy, która ułatwi psom przetrwanie 
mroźnych nocy. 

Jednym z niezwykłych i najcenniejszych eksponatów w zbiorach 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest ręka mumii. Pochodzi ona  
z kolekcji ks. L. Szerszenika, założyciela muzeum. Parę miesięcy 
temu eksponat został prześwietlony rentgenem w Szpitalu Śląskim. 
Wynik pozwolił stwierdzić, że ręka należała do młodej osoby. 
        Opracowała: (aj)

www.ustron.pl

dziesięć lat temu

10  XI 18.00 Wojewódzka Liga Siatkówki Juniorek, TRS Siła - 
   BKS Stal Bielsko-Biała, sala gimnastyczna SP-2
11 XI    Uroczystość obchodów Dnia Niepodległości, 
   (szczegóły na str. 1)
11 XI 13.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - KKS Spójnia 
   Zebrzydowice, stadion Kuźni
12 XI 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Koncert Trzech 
   Tenorów, cz. IV”, MDK „Prażakówka”
16 XI  12.00 40-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu,  
   MDK „Prażakówka”
18 XI 17.00 Prelekcja Iwony Korlackiej pt. „Powrót owczar- 
   stwa - aspekty przyrodnicze i zdrowotne”, Izba 
   Historyczno-Przyrodnicza
18 XI  18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Rozdroże, czyli  
   grzeszna przyzwoitość”, Maria Górniok-Matula –  
   śpiew, Kacper Matula – gitara, opracowanie,  
   Mateusz Wachowiak – akordeon, MDK „Prażakówka”
22 XI 16.30 Popis klasowy Towarzystwa Kształcenia Artystycz- 
   nego, MDK „Prażakówka” 

 10.11     Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
11-12.11  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
13-14.11  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
15-16.11  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.11  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
19-20.11  Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
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

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

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

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

Poszukuję pani do sprzątania pen-
sjonatu. 601-933-603.

Poszukuje pomocy domowej. 505-
201-564.

Wynajmę magazyn (szopę) ok. 
100m2 na terenie Ustronia lub 
okolic. 660-786-154.

Sprzedam dom szeregowy w cen-
trum Ustronia. Pow.uż.110m2, 5 
pokoi, garaż. Działka 223m2. Cena 
do uzgodnienia. 608-279-688.

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

Sprzedam stemple budowlane, 
długość 2,8. 691-134

Sprzedam mercedesa klasa A 
2006 rok. 668-62-33-33. (33) 
854-26-93.

Sprzedam junkers, stan idealny. 
Cena: 600 zł. 669-17-04-68.

Sprzedam czujniki czadu, nowe. 
Cena: 100zł. 669-17-04-68.

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

Na obwodnicy trudno wyprzedzić...                             Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

... i trzeba to jakoś odreagować!                                           Fot. W. Suchta
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FELIETON

1. O potrzebie dialogu mówi się obecnie 
w różnych sytuacjach. Hasła wzywające 
do podjęcia „dialogu” bywają głoszone 
bez właściwego rozeznania i bywają nad-
używane, stosowane jako „zasłona dym-
na”, zakrywające właściwy cel działania. 
Dotkliwie odczuwany niedobór dialogu  
w różnych sferach ludzkiej aktywności nie 
zostanie jednak zaspokojony przez wielość 
werbalnych (retorycznych) przywołań hasła 
„dialogu”, a propagandowa nachalność tych 
haseł faktycznie zmniejsza możliwość rze-
telnego dialogu. 

2. Promując dialog, jako wysoce pożą-
daną formę relacji międzyludzkich, należy 
przede wszystkim rozpoznać i określić treść 
samego pojęcia dialogu, aby osoby i grupy, 
które chcą wspólnie i rzetelnie uczestniczyć  
w dialogu, rozumiały go tak samo. Następnie 
powinno się – od strony prakseologii, czyli 
analizy sprawnego i efektywnego działania 
– określić praktyczne zasady skutecznego 
dialogu. Aby wypracować wspólne rozu-
mienie pojęcia dialogu, jego zagadnienie 
powinno być rozpatrywane z różnych punk-
tów widzenia.

3. Uczniowie czołowego polskiego fi-
lozofa dialogu, Józefa Tischnera, podkre-
ślają, że  istotnym elementem jego działań 
dydaktycznych było rozwijanie sprawności 
dialogicznych: „Nauczył nas, że nie wolno 
myśleć tylko o filozoficznych ideach, ale też 
o odbiorcach. Bo to  w formie przekazu musi 
być zawarta dialogiczność” (Z. Stawrowski). 
Ćwiczenie u studentów pożądanych umie-
jętności dialogu miewało jednak twardą 
formułę i wyraźnie wskazywało na granice 

rzetelnie pojętego dialogu: „Zdarzały się 
jednak na seminariach i takie sytuacje, 
które mroziły krew w żyłach: Tischner 
wchodzi, rzuca komuś kawałek pracy na 
stół i mówi, że reszta w koszu. Był mistrzem 
dla dojrzałych” (A. Karoń-Ostrowska). 
Taką postawę można interpretować jako 
obronę przed prowadzeniem mało istotnej 
lub bezprzedmiotowej dyskusji. „Dla nie-
go filozofia była absolutną fascynacją. Do 
tego stopnia, że nie znosił czytać tekstów 
nudnych i nieciekawych. On darowałby 
studentowi niedochowanie pewnych zasad, 
nie wybaczyłby jednak, gdyby praca nie 
okazała się ciekawa” (T. Gadacz). Studenci 
wspominają, że uczył ich „sztuki zadawania 
istotnych pytań i poszukiwania tego własne-
go najważniejszego pytania, które wytycza 
drogę własnych już filozoficznych odkryć”, 
a zarazem w „ich pracach szukał swoich 
własnych pytań, a może nawet odpowiedzi. 
Nie krył rozczarowania, że nie o to mu cho-
dziło i odrzucał kolejne wersje, które były 
»nie po jego myśli«” (A. Karoń-Ostrowska). 
W dialogu ze studentami Tischner podejmo-
wał przede wszystkim aktualnie  zajmujące 
go kwestie. Jednym z celów dialogu było 
lepsze zrozumienie tych kwestii przez sa-
mego Tischnera: „Rozmawiając z nami,  
w gruncie rzeczy nieustannie mówił o tym, 
nad czym pracował, co go właśnie nurtowa-
ło. Seminaria były więc autoseminariami”  
(Z. Stawrowski). Warto przytoczyć te wy-
powiedzi uczniów Tischnera także dlatego, 
że jego idei dialogu nadużywa się, aby 
promować niewłaściwie rozumiany dialog. 
Dialog powinien przede wszystkim stano-
wić – jak ujmował to Tischner – „myślenie 
w żywiole prawdy”.

4. W „Historii filozofii po góralsku” Tis-
chner charakteryzuje swoistą dialogiczność 
Heraklita: „Musiołeś go długo pytać, coby 
się do cie obezwoł. Spytołeś się cymu cicho 
siedzi, odpowiadoł: »cobyście wy godać 

mogli«”. Heraklit „po próżnicy się nie ob-
zywoł. A jak juz mioł co przepedzieć, to 
zacynoł tak: »Nie bede wóm duzo godoł, 
bo i nie ma do kogo«”. Przekora góralskie-
go Heraklita ma za podstawę przekona-
nie, że owocną rozmowę można prowadzić  
z osobami, które są do niej odpowiednio przy-
gotowane, wykazują chęć uczenia się wraz 
z rozmówcą i w czasie rozmowy są skłonne 
zmienić wcześniejsze przekonania, jeśli 
pojawią się racje wymagające takiej zmiany.

5. Dzięki rzetelnemu dialogowi możliwy 
jest przyrost wartościowej poznawczo wie-
dzy. Pogłębianie wiedzy dzięki uczestnicze-
niu w dialogu sprawia, iż – jak wykazuje to 
Karl R. Popper – „jaśniejsza i lepsza będzie 
nasza wiedza o tym, czego nie wiemy, nasza 
wiedza o naszej niewiedzy”. Jeśli przyjąć, 
że nasza wiedza może być „tylko ograni-
czona”, a niewiedza jest „bezgraniczna”, to 
„w naszej bezgranicznej niewiedzy wszyscy 
jesteśmy sobie równi”. Ta równość w bez-
granicznej niewiedzy musi być respektowa-
na w dialogu.                  Marek Rembierz

45/2016/5/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) częściowa zapłata, 8) odgłos silnika,  
9) narzutka na kobiece ramiona, 10) piernikowy domek, 
12) na męskiej szyi, 14) miasteczko, 15) znak szcze-
gólny na ciele, 16) dodatek do wędki, 19) zwieńczenie 
wieży, 22) najpospolitszy ptak Europy, 23) chęć na coś,  
24) w ekwipunku turysty.
PIONOWO: 2) cenna na kobiecej szyi, 3) raptus – 
nerwus, 4) jabłko lub gruszka, 5) karetka pogotowia,  
6) istota sprawy, 7) zepsute jajo, 11) dzielnica Ustronia, 
13) odszczepieńcy, 17) mała Zuzanna, 18) octowy lub 
żrący, 20) imię męskie, 21) lek przeciwbólowy. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 18 listopada. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43

SŁOTNE  DNI
Nagrodę w wys. 50 zł i książkę od wydawnictwa 

Koinonia otrzymuje: Lidia Tomiczek z Ustronia ul. 
Olchowa. Zapraszamy do redakcji. 

Przedłużenie lata do końca października! 
- słoneczne plaże czekają

W kręgu filozoficznej 
refleksji (239)
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Kuźnia po raz 13. z rzędu wygrywa i utrzy-
muje się na pierwszym miejscu w tabeli.  
A kibice, jak to kibice, żądają coraz więcej. 
Nie wszystkie zagrania im się podoba-
ją, niektóre krytykują, tak jakby Kuźnia 
rozpuściła ich tymi zwycięstwami. A są 
okazałe, czego przykładem ostatni mecz. 

Jedenastka z Drogomyśla od pierwszych 
minut grała z liderem jak równy z równym, 
nawet raz strzelili w słupek. Ale już w 13. 
minucie Kuźnia obejmuje prowadzenie 
po strzale Michała Pietraczyka. Dogrywał 
w pole karne Mieczysław Sikora. Dodać 
trzeba, że grano przy porywistym wietrze, 
co na pewno nie ułatwiało zawodnikom 
panowania nad piłką. Nie miał z tym 
kłopotów Tomasz Czyż. Zawodnik Kuź-
ni, bezsprzecznie najlepszy na boisku, 

KS Kuźnia Ustroń  – LKS Błyskawica Drogomyśl 4:0 (1:0) 

TRZYNASTE  ZWYCIĘSTWO

1 KS Kuźnia Ustroń 39 48:7  
2 Wisła 37 61:13  
3 Żywiec 32 35:13  
4 Czechowice 26 22:16  
5 Węg. Górka 26 31:29  
6 Bestwina 24 28:17  
7 Dankowice 23 30:30  
8 Chybie 18 27:27  
9 Drogomyśl 17 21:27  
10 Koszarawa 16 15:25  
11 Wilkowice 16 19:31  
12 Zebrzydowice 11 18:30  
13 Pruchna 9 10:28  
14 Leśna 9 13:34  
15 Pietrzykowice 7 12:32  
16 Cisiec 6 12:43  

zdobył dwie bramki w 72. i 77. minucie. 
Szczególnie bramka z wolnego na 2:0 wy-
jątkowej urody, gdyż piłka idealnie trafiła 
w okienko, ocierając się o poprzeczkę. 
Bramkarz był bezradny. Wynik ustala 
w 86. min. M. Pietraczyk. Kuźnia była 
drużyną lepszą i mogła wyżej wygrać. 

Trener Błyskawicy Krystian Papa-
tanasiu: - Nie powinni tacy sędziowie 
prowadzić meczów. Moim zdaniem wynik 
wypaczony. Tomek Czyż powinien dostać 
drugą żółtą kartkę, w efekcie czerwoną  
i nie strzeliłby dwóch bramek. Nie byliśmy 
drużyną słabszą i bardzo się z tego cieszę. 
Kuźnia strzeliła cztery bramki po ładnych 
kontrach, a Mietek Sikora robi różnicę  
w tej lidze i to widać. Poza tym trochę za 
dużo nerwów z naszej strony, dyskusji  

z sędziami. W każdym meczu gramy o trzy 
punkty, obojętne czy to lider, czy ostatnia 
drużyna.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Uczulałem zawodników przed meczem, 
że drużyna z Drogomyśla posiada w swym 
zespole indywidualności, zawodników 
ogranych na wyższym poziomie. Jak na 
ligę okręgową bardzo dobre spotkanie. 
Początek to wymiana ciosów, a po jednej 
z naszych akcji pada bramka, ale nie było 
łatwo w pierwszej połowie. Gdyby Ro-
bert Madzia podwyższył na 2:0 w bardzo 
klarownej sytuacji, moglibyśmy już grać 
trochę spokojniej. Na pewno Drogomyśl 
grał agresywnie, płynnie przechodzili  
z trzech obrońców na pięciu, a my mie-
liśmy kłopot z uporządkowaniem gry  
w drugiej linii. Nie było miejsca na swo-
bodne konstruowanie akcji. Po zdobyciu 
drugiej, a szczególnie trzeciej bramki  
w drugiej połowie zespół z Drogomyśla 
stonował, zrobiło się więcej miejsca do gry. 
Nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego,  
w jaki sposób odnieśliśmy zwycięstwo, ale 
z punktów się cieszymy. Mecz pokazał, 
że musimy być przygotowani na różne 
warianty gry. Przed nami jeszcze jeden cel, 
zwycięstwo w ostatnim meczu.

                                      Wojsław Suchta

Rozegrano 3 rundę spotkań Amatorskiej 
Ligi Siatkówki. Bez straty seta grają dru-
żyny: Belfrów - wygrana z Kubalą (18, 21, 
15), Drużyna A – wygrana z Sarenkami 
(23, 20, 22), Kasy Chorych – wygrana 
z Leśnicą (17, 21, 16). Ponadto Rudzica 
wygrała z Teraz My 3:0 (21, 23, 16) i ma 
też 9 punktów, ale w poprzednich run-
dach straciła seta. Zacięty był pojedynek,  
w którym drużyna OSP Lipowiec poko-
nała Brenną 3:2 (21, 20, -21, -13, 11), 
zdobywając tym samym pierwsze punkty 
w rozgrywkach.                                 (ws)

Nie było piłek straconych dla T. Czyża.                                                               Fot. W. Suchta

Atakuje OSP Lipowiec.                                                                                          Fot. W. Suchta

AMATORSKA
LIGA


