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(cd. na str. 2)

Wstępne prognozy na nadchodzącą zimę wskazują, że ma być łagodna i mokra, a więc łatwa do przeżycia dla zwierząt.               Fot. W. Suchta

UNIWERSYTET  50+ LATAMY JUŻ 40 LAT
– Szanowni pasażerowie! Linie lotnicze SP-2 airlines rozpo-
częły swój lot do przyszłości 229 lat temu, w 1787 roku. Było 
to w czasach, kiedy reszta świata zaledwie marzyła o lataniu  
– mówiła Grażyna Tekielak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.

W sali widowiskowej MDK „Prażakówka” zgromadziły się 
władze miasta, byli i obecni dyrektorzy ustrońskich szkół pod-
stawowych, nauczyciele i uczniowie SP-2. Wszyscy przybyli na 
uroczystość obchodów 40-lecia tej placówki edukacyjnej. 
– Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu linii lotniczych 
SP-2 airlines. Mam na imię Wiktoria i jestem szefową lotu. 
Przedstawiam państwu załogę: Julię i Karolinę, które będą pra-
cowały ze mną z przodu, a stewardessy z 6c będą pomagały tym, 
którzy siedzą z tyłu. Zebraliśmy się dziś na naszym pokładzie, 
aby uczcić 40-lecie linii lotniczych SP-2 airlines – rozpoczęła 
jedna z uczennic, po czym na scenę weszła obecna dyrektor SP-2, 
Grażyna Tekielak, która powitała zgromadzonych gości.
– Witam serdecznie wszystkich pasażerów, w tym pasaże-
rów klasy business: pana burmistrza Ireneusza Szarca - kon-

(cd. na str. 4)

Rozmowa ze Stanisławem Kubiciusem 
przewodniczącym Rady Fundacji ESPRIT

Uniwersytet Tzeciego Wieku (UTW) to nazwa znana, jednak 
wydaje mi się, że niewiele wiemy o tym uniwersytecie. Jaka jest 
jego struktura? Czy to organizacja ogólnopolska?
Organizacja wygląda różnie. W większości UTW są samodziel-
nymi podmiotami rejestrowanymi w sądzie, mają swoje władze, 
działają na podstawie własnego statutu. Tak działa np. cieszyński 
UTW. W Ustroniu jest nieco inaczej, organem założycielskim jest 
Fundacja „Esprit”, która utworzyła formalnie UTW w paździer-
niku 2016 r. Ponieważ uniwersytet jest na etapie tworzenia, jego 
organizacją zajmuje się Rada Programowa, ona również zarządzać 
będzie działalnością w początkowym okresie, czyli do inauguracji 
pierwszego roku akademickiego w październiku 2017 r.
Czy używanie nazwy UTW niesie jakieś konsekwencje? 
Obszary działania UTW są różne, najczęściej prowadzona działal-
ność skierowana jest do osób starszych, w wieku 50+. Ze względu 
na powiązanie z uczelniami wyższymi wyróżnia się dwa typy 
UTW. Jeden z nich, określany modelem francuskim, cechuje się 
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granica między Pielgrzymowica-
mi, Pruchną i Zebrzydowicami. 
Onegdaj kamienie wyznaczały 
granicę między Austrią i Pru-
sami.

Między ulicami Michejdy  
a Czarnym Chodnikiem w Cie-
szynie znajduje się tzw. Bosak. 
Nazwa ta pochodzi od francisz-
kanów, którzy mieli zwyczaj 
chodzenia na bosaka. 

W miniony weekend w Wiśle 
otwarto sztuczne lodowisko. 
Znajduje się obok amfiteatru. 
Do końca listopada jest czynne 
tylko w soboty i niedziele, zaś 
od grudnia już codziennie. (nik)

całą dobę we wszystkie dni 
tygodnia. Zawartość promili  
w organizmie sprawdzimy za 
darmo. Sprzęt zakupiła skoczow-
ska gmina.

Aleksander Tarnawski - „Upłaz”, 
ostatni żyjący Cichociemny, od-
wiedził Dębowiec. 95-letni wete-
ran wojenny, z wójtem gminy To-
maszem Brannym, złożył kwiaty 
pod pomnikiem Cichociemnych 
w centrum wsi. Opowiadał  
o wojennych losach i wpisał się 
do księgi pamiątkowej.

Po raz 17. w Zebrzydowicach 
przeprowadzono eliminację do 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej 

W galerii Książnicy Cieszyńskiej 
do 11 lutego prezentowana jest 
wystawa zatytułowana „Budzi-
ciele”. Zorganizowana została  
w 125. rocznicę śmierci Pawła 
Stalmacha – działacza narodo-
wego i budziciela polskości.  

Ogólnodostępny alkomat, jako 
pierwszy w powiecie cieszyń-
skim, zamontowano w Komi-
sariacie Policji w Skoczowie. 
Urządzenie dostępne jest przez 

im. Małgorzaty Papiurek. Wy-
stąpiło kilkudziesięciu uczniów 
z tutejszych szkół. Do konkursu 
regionalnego jury wytypowało 
trzy solistki i dwa szkolne chóry. 

Oddział PTTK „Beskid Śląski” 
w Cieszynie ma swój... schron 
na terenie Wisły. Został wybudo-
wany siłami turystycznej braci, 
która tutaj znajduje „metę” pod-
czas górskich wędrówek. Schron 
wzniesiono na Kamiennym. 

W zebrzydowickim lesie za ulicą 
Kalinową leży kamień wyso-
ki na 170 centymetrów. Są na 
nim wyryte herby Prus i Austrii. 
Obecnie biegnie w tym miejscu 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

ścisłym związkiem z ośrodkami akademickimi, charakteryzuje 
się wysokim poziomem działalności dydaktycznej i naukowo-
-badawczej, drugi – posiada charakter popularno-naukowy, oparty 
jest na samokształceniu, samopomocy i wykorzystaniu wiedzy  
i doświadczenia seniorów. Skłaniamy się do drugiego, czyli modelu 
brytyjskiego. Nie znamy jednak potrzeb i zainteresowań. Oprócz 
prac organizacyjnych mamy zamiar zdiagnozować upodobania, 
namiętności i pasje ustrońskich seniorów.
Zainteresowania mogą być rozproszone.
W przygotowanej ankiecie wymienione zostały różne rodzaje 
zajęć – języki obce, obsługa komputera, zdrowy styl życia, krajo-
znawstwo, sztuka, gry towarzyskie i inne. Pytamy jakimi zajęciami 
potencjalny słuchacz jest zainteresowany. W oparciu o wyniki 
ankiety organizować będziemy zajęcia, niektóre od podstaw, inne 
na poziomie zaawansowanym. Zakładamy rozpoczęcie programu 
wstępnego, pilotażowego w styczniu. W pełnym zakresie zajęcia 
rozpoczną się w październiku 2017 r. Może uda się połączyć in-
augurację roku akademickiego z zajęciami Wolnej Szkoły Nauk 
Filozoficznych i Społecznych prof. Jana Szczepańskiego.
Czy każdy UTW jest autonomiczny i niezależny?
Tak. To są samodzielne byty, rządzące się własnym prawem, 
posiadające swoje władze,  czyli organy zarządzające i kontrolne. 
Uniwersytety działające w różnych miejscach, w kraju i za granicą, 
mogą ze sobą współpracować, wymieniać doświadczenia, tworzyć 
federacje, czyli mniej lub bardziej sformalizowane związki. Idea 
UTW jest także powszechna w innych krajach. Wszystko wedle 
życzenia zrzeszonych członków, słuchaczy, studentów.
UTW w Ustroniu został już utworzony, czy mógłby pan zdra-
dzić kto wchodzi w skład Rady Programowej?
Szefową Rady Programowej jest Danuta Koenig, a ponadto  
w Radzie pracować będą: Józefa Kubica, Zbigniew Niemiec, An-
drzej Piechocki, Grażyna Słotwińska, Lidia Szkaradnik i Stefania 
Szczechla.

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *
*  *  *

Czyli wszyscy z Ustronia?
Tak. Przecież UTW będzie działał w środowisku ustrońskim.
Kto tworzy zarząd?
Nie ma zarządu, jest tylko Rada Programowa pełniąca rolę organu 
zarządzającego.
Skąd będą wykładowcy?
Przede wszystkim będziemy starać się korzystać z wykładow-
ców Uniwersytetu Śląskiego, którego wydziały mieszczą się  
w Cieszynie. Niektórzy mieszkają bardzo blisko – w Ustroniu, albo 
w naszym regionie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapraszać 
naukowców z innych ośrodków akademickich – Bielska-Białej, 
Górnego Śląska, Krakowa czy Zaolzia. Ciekawe zajęcia mogą 
poprowadzić fachowcy z różnych dziedzin, doświadczeni lekarze, 
prawnicy, samorządowcy, a nawet politycy związani z Ustroniem. 
W Ustroniu i okolicy zamieszkała, po przejściu na emeryturę, 
spora grupa pracowników nauki z różnych uczelni w Polsce. Nie 
posiadamy dostatecznego rozeznania, jak liczna jest ta grupa, ale 
mamy zamiar zwrócić się do nich z propozycją udziału w działa-
niach uniwersytetu.
Kto może zostać słuchaczem – studentem?
Osoby starsze, czyli w wieku 50+. UTW organizowany jest  
w głównej mierze dla osób, które zakończyły działalność zawodo-
wą. Na pewno nie bierzemy pod uwagę ludzi młodych.
Prowadzenie UTW wymaga środków. Skąd pieniądze?
Z różnych źródeł, z darowizn, dotacji, ze składek członkowskich. 
Składki członkowskie w okolicznych uniwersytetach nie są wy-
sokie, wynoszą ok. 10 zł miesięcznie.
Chyba z takiej składki trudno będzie utrzymać uniwersytet.
Zgadza się. Dlatego za udział w zajęciach rozwijających wiedzę 
i kształcących umiejętności uczestnicy wnosić będą opłatę stano-
wiącą ok. połowy kosztów prowadzenia zajęć.
Skąd druga połowa?
Tak jak inne organizacje pozarządowe występować będziemy  
o dotację m.in. do Urzędu Miasta. Wnioski są przygotowane.
To u was nauka będzie tańsza, bo możecie korzystać z dotacji.
Przyzna pan, że w wieku 50+, a jest to wiek graniczny dla słu-
chaczy UTW, niewiele osób podejmuje naukę. Ponadto - nauka 
języków dotyczy zazwyczaj ludzi młodych, młodzieży, dzieci. 
Nauka języków obcych, zresztą w ogóle nauka, w starszym wieku 
wygląda zupełnie inaczej. Zajęcia prowadzone przez UTW nie 
będą tak intensywne, jak zajęcia kierowane do młodego pokole-
nia. Nauczanie w ramach UTW traktujemy również jako formę 
aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Aby rozpocząć zajęcia trzeba zebrać słuchaczy – studentów. 
Ilu przewidujecie, by to było możliwe?
Liczba słuchaczy uzależniona jest od rodzaju zajęć. Optymalna 
grupa na zajęciach z obsługi komputera może liczyć 10 osób, 
co wynika z liczby stanowisk komputerowych. Dla innych zajęć 
grupy mogą być piętnasto-, dwudziestoosobowe. Większa liczba 
słuchaczy w grupie jest korzystna ze względu na odpłatność, która 
może wtedy być niższa.
Gdzie można zgłosić chęć udziału w zajęciach?
Szczegóły na plakatach i ulotkach, ponadto w siedzibie Akademii 
Esprit przy ul. Daszyńskiego 2.
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiał: Wojsław Suchta

*  *  *

S. Kubicius.                                                                      Fot. W. Suchta

UNIWERSYTET  50+
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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

47/2016/1/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
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897

47/2016/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krzysztof Dembiński  lat 64  ul. Szpitalna
Józef Krysta   lat 82  ul. Leśna
Halina Urbaś-Miłosz  lat 88  os. Cieszyńskie
Władysław Puczek  lat 78  os. Cieszyńskie
Zenon Matyanowski  lat 79  os. Manhatan

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Justyna Czerwińska z Ustronia i Marek Paszek z Ustronia

*  *  *

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.

*  *  *

UWAGA,  CZYTELNIA  W  REMONCIE
Od 16 listopada do 16 grudnia oddział dla dzieci oraz czytelnia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej będą nieczynne z powodu remontu.

*  *  *

Serdeczne podziękowania 
za okazane wyrazy współczucia, 

złożone wieńce, kwiaty w ostatnim pożegnaniu 

śp. Bronisława Cieślara
ks. Mirosławowi Szewieczkowi,

o. Michałowi Szałkowskiemu OP,
rodzinie, sąsiadom, kolegom, znajomym,

delegacji Kuźni Polskiej w Skoczowie,
pracownikom Domu Seniora JUHAS w Jaszowcu

za opiekę w chorobie
składają

ojciec i siostra z rodziną

 

47/2016/1/N

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 

oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Ustroniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni”, które odbędzie się 
25 listopada w auli Gimnazjum nr 1 w Ustroniu w godzinach 
od 10.00 do 15.00. Składać się ono będzie z części wykładowej 
i warsztatowej. Szkolenie skierowane jest dla wszystkich osób 
zainteresowanych, szczególnie dla rodziców oraz pedagogów 
szkolnych, nauczycieli, funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, 
pracowników socjalnych oraz pracowników służby zdrowia. Dla 
uczestników przewidziany jest darmowy posiłek.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgło-
szeniowego do 25 listopada 2016 r. do godz. 9.00, na adres 
e-mailowy: mozna.inaczej@vp.pl, lub zgłoszenia telefoniczne: 
tel. 500-231-259, tel.33 854-33-99.  Liczba miejsc na część 
warsztatową jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność 
zgłoszeń.                                                              Organizatorzy

 

STRZYGOŃ  I  KOŚCIÓŁ 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-

czej” zaprasza na międzypokoleniowe przedstawienie teatralne 
„Strzygoń i Kościół” w reżyserii Szymona Pilcha, scenariusz 
Piotr Tenczyk, które odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w MDK 
„Prażakówka” o godz. 17.00. Wstęp wolny.    

 

47/2016/2/N

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, modlitwę, pamięć, 

liczne intencje mszalne, złożone wieńce i  kwiaty 
oraz 

udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Zbigniewa Szczotki
ks. dr. Mirosławowi Szewieczkowi, 

rodzinie bliższej i dalszej, sąsiadom, 
kolegom i koleżankom, delegacjom: Szpitala 
Reumatologicznego, Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego, Ustrońskich OSP, 
Zakładowi Pogrzebowemu Leszek Kubień 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają 

żona, syn, synowa i wnuczka Zuzia

Koledze Bogusławowi Puczkowi wyrazy szczerego 
współczucia w związku ze śmiercią ojca

 śp. Władysława Puczka 
składają 

koledzy z pracy

 

14 XI 2016 r.
Strażnicy miejscy w dalszym 
ciągu prowadzą w naszym mie-

*  *  *

ście stałe kontrole wokół placó-
wek szkolnych w zakresie prze-
strzegania ruchu drogowego.
15 XI 2016 r.
Kontrola osób handlujących na 
targowisku miejskim w zakresie 
przestrzegania regulaminu targo-
wiska i kontrola prawidłowego 
postoju pojazdów w rejonie 
targowiska.
16 XI 2016 r.
Interwencja przy ul. Zabytkowej 
w sprawie zanieczyszczenia dro-
gi gliną. Osobie odpowiedzialnej 
nakazano oczyszczenie drogi, co 
zostało wykonane. 
17 XI 2016 r.
Interwencja przy ul. Kasztano-
wej w sprawie bezpańskiego psa. 
Zwierzę zostało przewiezione do 
cieszyńskiego schroniska.
18 XI 2016 r.
Interwencja przy ul. Katowickiej 
2 w sprawie mężczyzny chorego 
umysłowo, który potrzebował 
pomocy. Osobę tę przewieziono 
do miejsca zamieszkania i pozo-
stawiono pod opieką matki.
18 XI 2016 r.
Interwencja przy ul. A. Brody 
w sprawie bezpańskiego psa. 
Zwierzę zostało przewiezione 
do schroniska w Cieszynie.  (aj)

47/2016/3/N
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trolera lotu wraz z towarzyszącym ze-
społem: panem przewodniczącym 
Rady Miasta Arturem Kluzem, panem 
przewodniczącym Komisji Oświaty  
i Polityki Społecznej Krzysztofem Pokor-
nym, panią kierownik Jednostki Obsługi 
Placówek Oświatowych w Ustroniu Bo-
żeną Dziendziel, panią inspektor wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Magdaleną 
Kozłowską oraz dowódcę oddziałów ra-
tunkowych – Prezesa ustrońskiego od-
działu ZNP – panią Ewę Lankocz. Są 
wśród nas także piloci z lat poprzednich: 
witam konstruktora i pierwszego pilota 
pana Bogusława Binka, panią dyrektor 
Urszulę Ciompę, pana dyrektora Zbignie-
wa Gruszczyka oraz panią dyrektor Ewę 
Gruszczyk. Witam również pozostałych 
pilotów: SP-1 airlines panią Magdalenę 
Herzyk, SP-5 airlines panią Katarzynę 
Burzyńską oraz SP-6 airlines pana Romana 
Langhammera. I przede wszystkim witam 
was, drodzy pasażerowie, wychowanko-
wie klas – mówiła. – Linie lotnicze SP-2 
airlines rozpoczęły swój lot do przyszłości 

229 lat temu, w 1787 roku. Było to w cza-
sach, kiedy reszta świata zaledwie marzyła 
o lataniu. Nasz statek był początkowo 
mały, drewniany. Z czasem wybudowany 
z cegły, aż w końcu 40 lat temu otrzyma-
liśmy piękną, przestronną, nowoczesną 
siedzibę, która do dnia dzisiejszego jest 
jedną z okazalszych budowli Ustronia. 

Jednym z wychowanków SP-2 był bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, który w paru 
zdaniach opowiedział, jak wyglądały 
początki placówki.
– Udało mi się wystartować w drugim roku 
lotów tego samolotu – rozpoczął. – Można 
powiedzieć, że ta szkoła pachniała wtedy 
jeszcze farbą. Było czuć, że jest to coś no-
wego i wspaniałego. Jako pierwszaki po-
dziwialiśmy obszerne sale, korytarze, salę 
gimnastyczną. Pracownie wyposażone w 
przyciski pomocne do wykonywania róż-
nych zadań robiły na nas duże wrażenie. 
Oprócz tego opuszczane ekrany, tablice z 
gotowymi wykresami czy siatką, zasłony 
ruchome, to wszystko był szczyt techniki 
– mówił. – To były lata 70., więc pewnych 

rzeczy nie trzeba było kupować jeszcze na 
kartki. Potem nadeszły te trudne lata 80., 
ale szkoła była wyposażona na początku 
na tyle dobrze, że nie odczuwaliśmy aż tak 
tych problemów. Do 1985 roku udało mi 
się lecieć samolotem SP-2. Jest to jeden z 
najpiękniejszych okresów mojego życia – 
stwierdził burmistrz, dziękując wszystkim, 
którzy wtedy pracowali w szkole. 

Nadeszła także kolej na przemówienie 
pierwszego dyrektora SP-2, Bogusława 
Binka. 
– Nauka odbywała się w dwóch budyn-
kach: w budynku obecnie zajmowanym 
przez zakład doskonalenia zawodowe-
go na placu kościelnym i w budynku,  
w którym obecnie jest Miejska Biblioteka 
Publiczna – opowiadał Binek. – Wielkim 
problemem dla nas była ciasnota i stan 
techniczny tych budynków. Stąd wspólnie 
ze wspaniałymi rodzicami podjęliśmy 
starania o budowę szkoły – były dyrektor 
sięgnął pamięcią do momentu, który przy-
spieszył budowę nowej szkoły. – Miałem 
lekcje fizyki w budynku przy kościele. 
Strop był podparty belkami, ponieważ 
groził zawaleniem. Udając się na lek-
cję fizyki zdziwiła mnie cisza, jaka była  
w klasie. Otwieram drzwi, wszyscy sie-
dzą, a jedna z uczennic płacze. Okazało 
się, że belka stropowa upadła i uderzyła 
ją w ramię. Ja przerażony, co robić, ale 
w końcu dziewczyna się uśmiechnęła  
i lekcja się odbyła. Tego samego dnia  
z Urzędu Wojewódzkiego dzwonił do mnie 
gen. Ziętek z pytaniem, czy to prawda, że 
zdarzył się wypadek. Powiedziałem, że 
tak. Prace, które tak długo się ciągnęły, 
potoczyły się w bardzo szybkim tempie. 
Przed 40 laty nastąpiło otwarcie szkoły – 
mówił Binek i przypomniał, skąd wzięła 
się nazwa „Klimatyczna Szkoła Podsta-
wowa”. – Był to okres, kiedy skończyła 
się tzw. budowa 1000 szkół na 1000-lecie. 
Szukaliśmy środków i one znalazły się  
w funduszu socjalnym górników Rybni-
ckiego Zjednoczenia Węglowego. Górnicy 
za te pieniądze chcieli coś w zamian. Usta-
lono, że obok szkoły powstanie internat dla 
150 dzieci górników, które miały odpoczy-
wać w świeżym klimacie. Oprócz inter-
natu miał być także kryty basen szkolny. 
Niestety, zbliżały się lata 80., cały sprzęt 
obsługujący basen został wywieziony. 
Cieszyliśmy się bardzo na tę współpracę, 
mieliśmy wygospodarowanych nawet 30 
miejsc w internacie dla uczniów uzdol-
nionych pływacko i siatkarsko z całego 
powiatu cieszyńskiego i chcieliśmy utwo-
rzyć szkołę z klasą sportową. Niestety, 
ten plan nie został ostatecznie zrealizo-
wany – opowiadał były dyrektor. – 40 lat 
temu mieliśmy piękną, nową szkołę, a ta 
szkoła jest w tej chwili coraz piękniejsza. 
Gratuluję wam, że możecie chodzić do tak 
wspaniałej szkoły. Życzę wam kolejnych 
pięknych 40 lat.

Uczniowie przygotowali repertuar 
muzyczny, wystąpił zespół „Bemolki”,  
a całość dopełniło odśpiewanie hucznego 
„sto lat” i wwiezienie do sali tortu ze 
sztucznymi ogniami. Posypały się także 
gratulacje, które od dyrektorów innych 
placówek przyjmowała w imieniu SP-2 
obecna dyrektor.       Agnieszka Jarczyk

Uczniowie SP-2 zabrali zebranych w podróż swoim edukacyjnym samolotem. Obecna dyrek-
tor, Grażyna Tekielak, witała zgromadzonych na pokładzie gości.                   Fot. A. Jarczyk

Uczniowie SP-2 śpiewali huczne „sto lat”. Wielkie wrażenie zrobił tort jubileuszowy, wokół 
którego płonęły sztuczne ognie.                                                                           Fot. A. Jarczyk

LATAMY JUŻ 40 LAT
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Zdaniem 
Burmistrza

O odśnieżaniu mówi burmistrz Irene-
usz Szarzec.

* * *
Przed nami akcja zimowa zorganizowana 

na podobnych zasadach jak w ubiegłym 
sezonie zimowym. 

Kontynuowane będzie rozwiązanie pole-
gające na podzieleniu miasta na trzy sektory 
- południowy, centralny i północny. Chodzi 
o to, by jak najszybciej podejmować inter-
wencje, a ich skutki były zadowalające dla 
użytkowników dróg. Podział taki wynika  
z obserwacji i doświadczeń z lat poprzed-
nich i z naturalnego ukształtowania terenu 
naszego miasta. Sektor południowy, czyli 
górski, obejmujący Dobkę, Polanę, Ja-
szowiec, Równicę, to obszar, na którym 
najszybciej pojawiają się warunki atmo-
sferyczne wymagające prowadzenia akcji 
zimowej, zwłaszcza na drogach położonych 
wyżej. Akcja w tym terenie trwa też najdłu-
żej. Inna jest specyfika centrum miasta, inna 
też dzielnic północnych.

Poprzedni rok pokazał, że takie roz-
wiązanie się sprawdza, zwłaszcza w sy-
tuacji, gdy akcję prowadzą wykonawcy  
z Ustronia, będący w stanie lepiej rozpoznać  
i szybciej zareagować na zmieniającą się 
pogodę. Dla mieszkańców liczy się przede 
wszystkim skuteczność akcji, więc zmiany 
zostały przyjęte ze zrozumieniem, nie było 
krytycznych uwag, ale też trzeba zauważyć, 
że poprzednia zima nie była zbyt ciężka.

W ostatnich latach nie mieliśmy typowych 
zim z obfitymi opadami śniegu zalegający-
mi dłuższy czas, co wymaga szybkiej akcji, 
a następnie już tylko bieżącego utrzymania. 
Najtrudniejsze dla drogowców są okresy, 
gdy temperatury przechodzą z plusowych na 
ujemne i odwrotnie, gdyż wówczas mamy 
nietypowe opady deszczu ze śniegiem czy 
też marznącego deszczu. Przeciwdziałanie 
w takich sytuacjach jest trudne, gdyż pługi 
są nieskuteczne, a piaskarki nie zdają egza-
minu, gdy takie opady są ciągłe.

Mimo pojawiających się uciążliwości, 
normalnych w akcji zimowej, staramy się 
reagować na bieżąco, zabezpieczać drogi 
przed następstwami zimy i robić wszystko, 
by warunki komunikacyjne były jak naj-
lepsze. W Ustroniu z dróg korzystają także 
liczne przybywający goście, nie zawsze 
przygotowani na warunki zimowe. Bywa, 
że w centrum mamy drogi czarne, a nieco 
wyżej pojawiają się problemy. Staramy się 
również systematycznie wprowadzać nowy 
sprzęt do odśnieżania, co na pewno widocz-
ne było w minionym sezonie zimowym. 
Były to nowe polewaczki, piaskarki, pługi, 
nowocześniejsze, mocniejsze i wydajniej-
sze, radzące sobie na bieżąco z zimowymi 
uciążliwościami.

Mam nadzieję, że nadchodząca zima nie 
będzie ekstremalnie trudna, a przygotowana 
akcja będzie wystarczająca i poradzimy 
sobie z utrzymaniem w należytym stanie 
dróg i chodników.                Notował: (ws)

W ustrońskich przedszkolach konkursów 
co niemiara, ale ten w przedszkolu na Man-
hatanie jeden jest zupełnie wyjątkowy, bo 
startują w nim nie tylko dzieci, ale również 
rodzice. Wspólna praca nad przedstawie-
niem ulubionego bohatera bajek zbliża, bo 
przecież trzeba przetrwać różne trudności, 
np. ze złamaną kredką, pokonać problemy 
z plamami, które nie wiadomo kiedy po-
jawiły się na prawie już skończonej pracy, 
czy nauczyć się czegoś nowego, choćby 
klejenia na gorąco. Niektórzy rodzice 
świetnie radzili sobie tworząc wspólnie z 
pociechami, ale mieli trochę trudności z 
tańcem i wygłupami w rytm dziecięcych 
piosenek i melodii. Ostatecznie nikt się ani 
od pracy, ani od zabawy nie wymigiwał, 
więc czas trwania konkursu minął bardzo 
szybko. Dyrektor P-7 Jolanta Heller oraz 
nauczycielki – Barbara Trela i Daria Mitrę-
ga, zaprosiły uczestników na poczęstunek, 
a dla jury zaczął się koszmar wyboru naj-
lepszych prac. Miałam zaszczyt w niejed-
nym przedszkolnym konkursie sędziować, 
ale tym razem było naprawdę ciężko. 
Zastosowane techniki zadziwiły nawet 
Kazimierza Heczko – prezesa Stowarzy-
szenia Twórczego „Brzimy”, fotografika, 
wydawcę, właściciela Galerii „Rynek”. 
Z zachwytu nie wychodziła również za-

prawiona w jurorskich bojach dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” 
Barbara Nawrotek-Żmijewska. Niestety, 
w regulaminie stało czarno na białym, że 
trzeba wybrać trzy pierwsze miejsca w 
kategorii trzy-, czterolatków oraz pięcio- i 
sześciolatków, a nie wyróżnić wszystkich. 
Przy ogłaszaniu wyników stres był ogrom-
ny, bo wszyscy baliśmy się reakcji dzieci, 
ale również rodziców. Jednak ku naszemu 
zaskoczeniu zamiast płaczu, który nieraz 
pojawia się w czasie dziecięcej rywaliza-
cji, rozległy się okrzyki radości, dopingu, 
słowa gratulacji i wiwaty. Atmosfera tego 
konkursu była tak wyjątkowa jak rodzinne 
prace. Laureaci (podajemy imiona i na-
zwiska dzieci): grupa młodsza – 1. Hanna 
Cichy, 2. Jan Hławiczka, 3. Krystian Król, 
wyróżnienie: Jakub Polok, grupa starsza –  
1. Sebastian Ciepły, 2. Mateusz Li-
powczan, 3. Aleksadra Szozda, wyróż-
nienia: Patryk Nowaczyk, Natasza Żyła, 
Janina Żwak, Milena Domicz, Kajetan 
Jaworski, Martyna Marek, Szymon Dorda, 
Antonina Greń, Małgorzata Gojniczek, 
Paulina Nowaczyk. 

Nagrody ufundowali: Urząd Miasta 
Ustroń, Starostwo Powiatowe Cieszyn, 
Rada Rodziców, Teatr Banialuka, Firma 
Mokate.                         Monika Niemiec

GRATULACJE I WIWATY

Najważniejsza była praca wespół w zespół.                                                    Fot M. Niemiec 

Wszyscy uczestnicy konkursu „Moja ulubiona postać literacka”.   Fot M. Niemiec
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Wysłaliśmy do PKP zapytania w związ-
ku z przeprowadzanymi pracami remonto-
wymi na terenie ustrońskich linii kolejo-
wych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź, 
jaka nadeszła do naszej redakcji od zespołu 
Polskich Linii Kolejowych. 
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pro-
wadzą remont mostu nad rzeką Radoń na 
linii kolejowej nr 191 na odcinku Gole-
szów – Wisła Głębce. Prace rozpoczęły 
się na początku września i potrwają do 
04.12.2016 r.  – Zakres tych prac obejmu-
je zabudowę nowej konstrukcji stalowej 
mostu wraz z dostosowaniem przyczół-
ków do tej konstrukcji. Szacunkowy koszt 
remontu mostu to ok. 2 mln zł. W ramach 
prowadzonych prac nie będą likwidowane 
żadne odcinki torów, które znajdują się na 
terenie Ustronia. 

Jacek Karniewski z zespołu prasowego 
PKP zaznacza, że obecnie PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. prowadzą Studium 
Wykonalności polegające na opracowaniu 
dokumentacji przedprojektowej na rewi-
talizację linii kolejowych na odcinkach 
Bronów – Skoczów i Goleszów – Wisła 
Głębce (linia nr 191) oraz Goleszów – 
Cieszyn (linia nr 190).
– Prace te mają na celu określenie zakresu 
robót na tych odcinkach linii kolejowych. 
Projekt zaplanowany do realizacji mieści 
się w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Planujemy rozpoczęcie 
robót budowlanych w 2018 roku.

PKP zapewnia, że rewitalizacja wyżej 
wymienionych odcinków przyczyni się do 
podniesienia prędkości (skrócenie czasu 
przejazdu na wyżej wymienionych odcin-
kach linii kolejowych w związku z odwo-
łaniem ograniczeń prędkości) i przepu-
stowości linii kolejowych. Doprowadzi to 
też do poprawy atrakcyjności turystycznej 

regionu poprzez zwiększenie efektywności 
ekonomicznej przewozów, jak również 
konkurencyjności transportu kolejowego 
wobec transportu autobusowego.

Co z tymi budynkami?
Ireneusz Staniek, sekretarz miasta 

Ustroń, wyjaśnił, że w 2010 roku gmina 
wyraziła zainteresowanie przejęciem bu-
dynku dworcowego Ustroń Zdrój. 
– W latach 80. został on wybudowany 
przez mieszkańców miasta. Ze względu 
na walor czynnika społecznego chcieliśmy, 
aby budynek ten należał do Ustronia. PKP 
nie były jednak zainteresowane przeka-
zaniem tylko jednego budynku. Dosta-
liśmy odpowiedź, że możemy ubiegać 
się o wszystkie trzy budynki dworcowe. 
Uznaliśmy, że ten wymóg jest możliwy 
do realizacji.

PKP informują, że obecnie trwają 
przygotowania do przekazania budynku 
dworca Ustroń. Ze względu na prace 
modernizacyjne zarządcy infrastruktury 
na pobliskiej linii kolejowej, przekazanie 
dworca Ustroń Polana nie jest obecnie 
możliwe. Rozmowy na ten temat zostaną 
wznowione po zakończeniu inwestycji. 
Natomiast dworzec Ustroń Zdrój zloka-
lizowany jest na dwóch działkach. Jedna  
z nich należy do PKP S.A., druga do gmi-
ny. Aby możliwe było zbycie budynku 
dworcowego, muszą zostać dokonane 
podziały geodezyjne działki należącej do 
samorządu ustrońskiego. 

W 2012 roku dokonane zostały podziały 
geodezyjne działek, na których stoi budy-
nek dworca Ustroń Zdrój. Dokumentacja, 
po długiej korespondencji, została prze-
kazana PKP S.A. Do tej pory miasto nie 
uzyskało odpowiedzi.

Aleksandra Grzelak z zespołu praso-
wego PKP odpowiada, że w ubiegłym 
roku zakończyła się procedura podziału 

NOWA KOLEJ. A CO Z DWORCAMI?
Linie kolejowe na terenie Ustronia są zamknięte z powodu prac remontowo-

-modernizacyjnych. Jak informują PKP S.A., zostaną one zakończone wraz  
z początkiem grudnia. To jednak nie koniec realizacji robót budowlanych. Inną, nie 
rozstrzygniętą kwestią są budynki dworcowe, znajdujące się w Ustroniu. 

nieruchomości, będących w użytkowaniu 
wieczystym PKP S.A., na których zlokali-
zowane są dworce Ustroń Zdrój i Ustroń 
Polana. Do chwili obecnej regionalny Od-
dział Gospodarowania Nieruchomościami 
PKP S.A. nie otrzymał od Urzędu Gminy 
decyzji ws. podziału, co jest konieczne do 
zakończenia procedury. 

Z Urzędu Miasta Ustroń decyzje takie 
zostały jednak przekazane. 25 września 
2014 roku wpłynął wniosek z PKP o za-
twierdzenie propozycji podziału gruntu, na 
którym stoi Ustroń Zdrój i części gruntu, 
na którym stoi Ustroń Polana. 9 paździer-
nika wysłano do PKP pismo z prośbą  
o usunięcie braków w dokumentacji. PKP 
miały przedstawić również plan dojazdu 
do konkretnych nieruchomości. 21 listopa-
da napłynęło pismo ws. dostosowania prac 
do nowych, skorygowanych projektów, 
które ostatecznie otrzymano w Urzędzie 
Miasta 7 maja 2015 roku. 20 maja wydano 
decyzje zatwierdzające podziały, które 
porządkowały wyznaczone tereny. 24 
lipca podział działek oraz informacja ws. 
zmiany ich oznakowania została wpisana 
do ewidencji gruntów. W tym samym 
miesiącu wpisano je do księgi wieczystej. 

– Na tym etapie sprawa się zatrzymała. 
Wszystkie dokumenty na bieżąco wysy-
łaliśmy, korespondencji nie wstrzymy-
waliśmy. Nic więcej na razie nie możemy 
zrobić – mówi Jadwiga Górecka, inspektor 
Wydziału Inwestycji, Architektury i Go-
spodarki Gruntami z UM.  

Z kolei Jolanta Michalska z Oddziału 
Gospodarowania Nieruchomościami PKP 
w Katowicach twierdzi, że dokumenty 
przesłane przez Urząd Miasta Ustroń to 
postanowienia. – Ta dokumentacja, która 
do nas wpłynęła, to tzw. postanowienia. 
Ja w tym momencie mam związane ręce 
i nie mogę wydać dalszych rozporządzeń 
w tej sprawie. Nie wiadomo też, czy 
miasto Ustroń w dalszym ciągu jest za-
interesowane nabyciem tych budynków 
dworcowych – mówi. 

– Ustroń jak najbardziej jest zaintere-
sowany przejęciem tych budynków. Jeśli 
chodzi o Ustroń Zdrój to w 2010 roku 
wyraziliśmy zainteresowanie jego prze-
jęciem. Rozmowy w tej sprawie trwały, 
ale w międzyczasie PKP na okres 10 lat 
wynajęły ten budynek pewnej osobie do 
celów handlowych. Nie wiemy, czy spół-
ka chce tak naprawdę przekazać nam ten 
dworzec – zastanawia się Staniek. – Co 
do budynku Ustroń Polana to wysłałem 
we wrześniu br. zapytanie do PKP, czy 
istnieje możliwość nabycia przez miasto 
tego dworca kolejowego za symbolicz-
ną kwotę. Uzyskałem odpowiedź, że ta 
nieruchomość gruntowa nie znajduje się 
w planach inwestycyjnych spółki na lata 
2016/2017. Co znaczy, że negatywnie 
zaopiniowano zbędność omawianej nie-
ruchomości – wyjaśnia Ireneusz Staniek. 

Sprawa związana z ustrońskimi budyn-
kami dworcowymi jeszcze przez pewien 
czas będzie niejasna. Czy ostatecznie 
miasto je przejmie? Na razie nie wiado-
mo. Pozostaje oczekiwanie, jakie kroki 
podejmą PKP po zakończeniu wszystkich 
planów modernizacyjnych pobliskich linii 
kolejowych.               Agnieszka Jarczyk

19 lipca 1985 roku uroczyście otwierano stację Ustroń Zdrój. Na nowo wybudowany peron 
licznie przybyli ustroniacy, nie zabrakło władz partyjnych, miejskich i przedstawicieli PKP 
wysokiego szczebla. Na zdjęciu widać, że dworzec dopiero jest w budowie, na jego otwarcie 
pasażerowie musieli zaczekać jeszcze do listopada. Peron i dworzec własnymi rękami wybu-
dowali mieszkańcy Ustronia.                                            Fot. ze zbiorów Sławomira Zwardonia



24 listopada 2016 r.   Gazeta Ustrońska   7

19 listopada w Warszawie odbyła się 
manifestacja  pracowników oświaty, ro-
dziców, samorządowców oraz członków 
koalicji „Nie dla chaosu w szkole” zorga-
nizowana przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Według danych ZNP w manife-
stacji uczestniczyło około 50 tysięcy osób 
i pomimo że niektóre media twierdzą coś 
zupełnie innego, oświadczam, że tyle nas 
było! Z woj. śląskiego pojechały 103 au-
tokary, natomiast z powiatu cieszyńskiego 
4 autokary: Cieszyn - 2, Ustroń, Skoczów, 
Istebna -1, Goleszów, Strumień, Brenna -1, 
razem 191 osób (kilka osób z Wisły jechało 
pociągiem). Manifestacja rozpoczęła się  
o godzinie 12.00 na Placu Piłsudskiego. 
Otworzył ją Prezes ZNP Sławomir Bro-
niarz. Do godziny 13.00 trwały wystąpie-
nia nauczycieli, rodziców, samorządow-
ców, przedstawicieli partii, stowarzyszeń, 
byłych uczniów gimnazjów oraz działaczy 
związkowych. Wszyscy jesteśmy prze-
ciwni wprowadzanej reformie w takim 

Już od 5 lat w połowie grudnia w sali 
widowiskowej MDK „Prażakówka”  
w Ustroniu pięknie pachnie, a wygląda tak, 
że nie wiadomo na czym skupić wzrok.  
A wszystko za sprawą Regionalnego Kon-
kursu Wyrobów Kulinarnych na Święta 
Bożego Narodzenia, obejmującego swoim 
zasięgiem ziemię cieszyńską. 

Koła Gospodyń Wiejskich, ale i oso-
by prywatne, konkurują w prezenta-
cji smakowitych potraw świątecznych  
w 3 kategoriach: pasztety i wędzonki; potra-
wy z ryb; ciasta, ciasteczka i inne słodkości.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udzia-
łu w tym sympatycznym przedsięwzięciu. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 grudnia  
w sekretariacie MDK lub drogą mailową 
– mdk@ustron.pl, zaś regulamin i kartę 
zgłoszenia można pobrać ze strony www.
mdk.ustron.pl. 

Konkurs odbędzie się w piątek 16 grud-
nia. We wszystkich kategoriach przewi-
dziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Zapraszamy!      (bnż)

III  REGIONALNY 
KONKURS 
WYROBÓW 

KULINARNYCH

Barbara Górniok deklamowała swoje wiersze podczas Dni Klemensowych. Padła propozycja, 
aby twórczość poetki została wydana. Pomysł ten spodobał się zebranym. Fot. A. Jarczyk

– Moi kochani, serdecznie was witam  
w ostatnim już dniu Dni Klemensowych. 
To znak, że nasz odpust zbliża się wielkimi 
krokami. Bardzo się cieszę, że w tym dniu 
mamy kolejną odsłonę, kolejnego artystę 
i bardzo się cieszę, że jest to nasza poetka 
Barbara Górniok – mówił ks. proboszcz 
Wiesław Bajger. 

Poczekalnia, O życiu, Jesienny poranek, 
Modlitwa przydrożnej kapliczki czy Mod-
litwa wędrowca to tylko niektóre wiersze, 
jakie można było usłyszeć podczas spotka-
nia w „Czytelni Katolickiej”. Twórczość 

MODLITEWNA 
POEZJA

„Pomiędzy Czantoriami – odpoczy-
wam, podziwiam, modlę się” to tytuł 
spotkania, jakie miało miejsce podczas 
Dni Klemensowych w Czytelni Katoli-
ckiej. W trakcie tego wieczoru można 
było zapoznać się z twórczością Bar-
bary Górniok.

kształcie i tempie, bez szczegółów, bez 
podstaw programowych, bez policzenia 
jej kosztów, bez rzetelnych konsultacji, bez 
przedstawienia racjonalnych powodów. 
Okręg śląski był pomysłodawcą wykona-
nia księgi sukcesów i dorobku gimnazjów. 
Napłynęły materiały z całego wojewódz-
twa, które zostały zebrane w jedną wielką 
księgę, którą wraz z petycją  delegacja ZNP 
i rodziców przekazała Prezydentowi RP  
z nadzieją, że stanie on na wysokości 
zadania i zawetuje tę bardzo złą ustawę. 
Bo nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli 
ustawa zostanie wprowadzona, rozpo-
cznie się ogromny chaos, niepewność, 
straty finansowe dla samorządów oraz 
zwolnienia nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. Minister Zalewska 
kłamie i manipuluje danymi dotyczącymi 
oświaty, zewnętrznych wyników eduka-
cyjnych gimnazjów i co najgorsze opinia-
mi społeczeństwa twierdząc, że odbywały 
się szerokie  konsultacje i  jest akcepta-

cja wprowadzenia tej złej reformy. Dro-
dzy czytelnicy, proponowane rewolucje  
w oświacie to bardzo szkodliwe, niczym 
nie potwierdzone działanie rządu naszego 
państwa. Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego tą manifestacją nie kończy walki  
o polską oświatę, będziemy bronić naszych 
szkół do końca.                   Ewa Lankocz 

prezes Oddziału ZNP w Ustroniu  

W OBRONIE POLSKIEJ SZKOŁY

poetki spotkała się z ciepłym przyjęciem 
zebranych. Powstał także pomysł na pub-

likację wierszy, tak aby szersze grono 
odbiorców mogło się z nimi zapoznać. 
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DUCH  CZYTELNI 
Podczas tegorocznych „Dni Klemen-

sowych”, odbywających się w Czytelni 
Katolickiej, tytułem „Honorowego Człon-
ka” Czytelni uhonorowano ks. Antoniego 
Sapotę, proboszcza Parafii św. Klemen-
sa  do sierpnia tego roku. To właśnie 
jego zasługą jest reaktywowanie Czytelni  
w nowym miejscu na placu kościelnym.

Dzieje Czytelni Katolickiej sięgają 1888 
r, kiedy to ks. Józef Karowski założył 
„Katolickie Kółko rolnicze i oświaty wraz 
z czytelnią w Ustroniu na Śląsku Au-
stryackim”. Siedziba był dom Nowaków,  
a od 1913 r. budynek naprzeciw główne-
go wejścia do kościoła, w czasach PRL 
znany jako kino „Uciecha”. W 1933 r. 
zmieniono nazwę na „Czytelnia Katoli-
cka”. Od 1920 r. w Czytelni zajęcia arty-
styczne dla dzieci i młodzieży prowadził 
Ludwik Konarzewski, on też namalował 
kurtynę dla działającego teatru. W czasie 
II wojny światowej i w latach powojen-
nych kurtyna leżała zwinięta w kinie,  
a następnie przekazana została do muzeum  
w Wiśle, a w 2001 r. do Muzeum Hut-
nictwa i Kuźnictwa w Ustroniu. Była  
w bardzo złym stanie, poddano ją konser-
wacji. Jak wspominał ks. A. Sapota, nie było  
w mieście ściany, by powiesić kurtynę  
o rozmiarach 3,7x4,5 metra. Anegdo-
tycznie dodaje, że dlatego powstał nowy 
budynek Czytelni Katolickiej z odpowied-
nią ścianą i obecnie kurtynę można tam 
podziwiać. Główną jednak zasługą ks.  
A. Sapoty jest reaktywowanie działalności 
Czytelni Katolickiej z licznymi spotkania-
mi i prelekcjami.

Tytuł Honorowego Członka ks. A. Sapo-
cie nadano 9 listopada i miało to uroczysty 
charakter, podkreślony występem Estra-
dy Regionalnej „Równica”. Co prawda  
w czytelni kurtyna się zmieściła, ale dla 
„Równicy” trochę miejsca brakowało, 
szczególnie przy popisach tanecznych.

Na spotkaniu wszystkich witał ks. pro-
boszcz Wiesław Bajger, szczególnie ks.  
A. Sapotę, wieloletniego proboszcza pa-

rafii św. Klemensa, obecnie księdza eme-
rytowanego. W osobie burmistrza Irene-
usza Szarca proboszcz witał wszystkich 
zacnych gości, gdyż nikogo nie chciał 
pominąć. Laudacje wygłosiła Maria No-
wak mówiąc m.in.:
– Ks. kanonik tchnął na nowo ducha kul-
tury  w tę placówkę. Wielkim zaszczytem 
dla każdego artysty było zaproszenie do 
wystawiania tutaj swoich prac, dla poetów, 
którzy mogli dzielić się swą twórczością, 
czy fotografików, by spotkać się w tym 
gmachu na tak wysokim poziomie kultu-
ralnym. W okresie proboszczowania ks. 
kanonika odbywały się tutaj wykłady osób 
najbardziej utytułowanych, profesorów 
uczelni, lekarzy, a także promowanie uta-
lentowanej młodzieży. Dzięki tej placówce 
kultury, którą ksiądz reaktywował, bu-

dując ją „swymi księżowskimi ręcami”, 
Czytelnia swoją działalnością pogłębiała 
i pogłębiać będzie ekumenizm, który 
jest Bożym darem współpracy między 
wyznaniami chrześcijańskimi w naszym 
pięknym mieście.

Następnie ks. W. Bajger wręczył ks. 
A. Sapocie tytuł Honorowego Człon-
ka Stowarzyszenia Czytelna Katolicka  
w Ustroniu, jak napisano w dowód uzna-
nia za przywrócenie do życia Czytelni 
Katolickiej, a przez jej działalność umac-
nianie duchowych wartości.

Ks. A. Sapota dziękował mówiąc rów-
nież: – Szukałem różnych informacji  
w starych gazetach, szczególnie  
w Gwiazdce Cieszyńskiej, zauważyłem 
jak wielką pracę wykonano w pierwszej 
Czytelni, jak wielki duch panował, ile 
było kultury. Gdyśmy odnawiali kurtynę 
modliłem się do Pana Boga, by wraz  
z kurtyną przyszedł tu duch Czytelni. My-
ślę, że możemy się cieszyć, że to, co się 
wydarzyło i co się wydarzy jest potrzeb-
ne, jest czymś, co kształtuje środowisko, 
czymś, co kształtuje nasze osobowości.

Bardzo blisko związana z Czytelnią 
Barbara Langhammer, tytułowana przez 
ks. W. Bajgera prezesem, co skwapliwie 
prostowała, gdyż prezesem jest proboszcz, 
przedstawiła prezentację  zdjęć dokumen-
tującą prace ks. A. Sapoty w Czytelni. 
Jak stwierdził tytuł nie ma nic wspólnego  
z tym, że przeszedł na emeryturę. Odno-
siła się w ten sposób do wcześniejszego 
stwierdzenia ks. A. Sapoty, że wystarczy 
przejść na emeryturę i już się jest honoro-
wym. B. Langhammer stwierdziła, że do-
kumenty, tytuły są także dla potomnych, 
by wiedzieli, co tu się działo.

W imieniu władz samorządowych gra-
tulacje złożył I. Szarzec. 
– Jestem przekonany, ze duch tej Czytelni 
nie zaginie, będzie się wiele działo, a ks. 
Antoni będzie nas odwiedzał – mówił 
burmistrz.           
                                     Wojsław  Suchta

Równica i ks. A. Sapota.                                                                                          Fot. W. Suchta

Wręczeniem tytułu przez ks. W. Bajgera.                                                                       Fot. W. Suchta
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12 listopada w mieście partnerskim 
Hajdunanas znów mówiło się o Ustroniu. 
Tym razem swoją wystawę pt. „Refleksje” 
otwierał Kazimierz Heczko, prezes Stowa-
rzyszenia Twórczego „Brzimy”, właściciel 
Galerii „Rynek”, znany fotografik i wy-
dawca. W wernisażu wzięło udział ponad 
30 osób, w tym burmistrz Szólláth Tibor 
Zoltán. We wnętrzach galerii zawisły zdję-
cia z podróży, jednak nie folderowe pod 
hasłem – to trzeba zobaczyć, ale osobiste, 
nieraz intymne kadry z miejsc, które za-
uroczyły autora. Oglądający mieli okazję 
podziwiać ciekawe ujęcia i krajobrazy  
z polskich, węgierskich i rumuńskich 
miast. 

Spotkanie prowadziła dziennikarka 
miejscowej telewizji Nagy Ágnes, która 
cytowała m.in. znanego węgierskiego 
fotografika László György Király, który 
określił, co musi zawierać dobre zdjęcie. 
Po pierwsze musi być ono dokumentem, 
dzięki któremu uchwycona zostaje chwila, 
po drugie ma posiadać walory estetyczne, 
a po trzecie być wyrazem osobowości 
autora. To wszystko znajdziemy w pra-
cach Kazimierza Heczko, choć w różnym 
stopniu na różnych zdjęciach. 

Jak mówiła dalej Nagy Ágnes, Kazimie-
rza Heczko jako twórcę charakteryzuje 
głęboka szczerość. Patrząc na jego zdję-
cia można odnieść wrażenie, że chłonie 
wszystko, co go otacza – pejzaże Ustronia 
i małych miejscowości Śląska Cieszyń-
skiego, architekturę postindustrialną Ka-
towic, historyczne budowle Wrocławia, 
Krakowa, magiczny zamek Czocha, przy-
rodę Bieszczad. Jednak równie ważne są 
szczegóły, detale, nie przez wszystkich 
dostrzegane, a potrafiące wzbudzić za-
chwyt, takie jak niezwykłe kształty roślin, 
elementy konstrukcji, odbicie w kałuży, 
smuga światła. 

Po części oficjalnej atmosfera się rozluź-
niła, był czas na rozmowy, kieliszek wina 
i... prezenty. Szólláth Tibor Zoltán wyszedł 
z wernisażu bardzo usatysfakcjonowa-
ny, gdyż otrzymał od gościa z Ustronia 
wyjątkowy portret, zdaniem zebranych 
znakomicie oddający charakter i pasję 
burmistrza Hajdunanas.   Monika Niemiec

REFLEKSJE 

Katowice.                                                                                                  Fot. Kazimierz Heczko

Rzeka Wisła.                                                                                               Fot. Kazimierz Heczko                 

Portret sprawił burmistrzowi dużą radość.

Zaproszenie po węgiersku.                         
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CORAZ  WIĘKSZA  TREMA
Drogi Rodaku z kolczykiem w uchu, 
Z łańcuchem dookoła szyjki, 
Niech Ci choć trochę pójdzie do słuchu 
Treść mojej historyjki. 
Bo przyznać musisz, słodki łobuzie 
Z gadżetów pełną chatą, 
Że ładne wszystko masz - oprócz buzi! 
Buzię masz ryjowatą... 

Powyższą piosenkę do słów Wojciecha 
Młynarskiego śpiewała Maria Górniok-
-Matula w „Prażakówce” i obyło się bez 
incydentów. Co prawda na widowni nie 
zaobserwowałem osobników z kolczyka-
mi w uszach i łańcuchami wokół karku, 
to i nie miał się kto obrażać. General-
nie na koncertach Marii Górniok-Matuli  
w „Prażakówce”, a był to już czwarty, 
zbiera się określona publiczność. Są to  
z jednej strony wielbiciele jej talentu, zna-
jomi z ustrońskich lat, bo w Ustroniu się 
wychowała, zdobywała pierwsze doświad-
czenia artystyczne. Z drugiej ci, którzy 
lubią piosenkę z niebagatelnym tekstem, 
zwaną także literacką. Oczywiście nie jest 
powiedziane, że znajomy z lat dziecinnych 
artystki nie może lubić tego typu utworów. 
Po reakcjach można sądzić, że wszyscy 
bez wyjątku lubią i doceniają.

Koncert miał miejsce 18 listopada  
w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycz-
nej. Tytuł: „Rozdroże, czyli... grzeszna 
przyzwoitość”. Podtytuł: „Przewrotny 
muzodram o kondycji człowieka w dzi-
siejszym świecie, okraszony piosenkami  
i tekstami Grechuty, Wołka, Gałczyń-
skiego, Młynarskiego, Matuli”. Niektóre 
teksty czytał Kacper Matula, inne śpie-
wała żona Maria Górniok-Matula przy 
akompaniamencie gitary męża i akordeonu 
Mateusza Wachowiaka. Co do wspomnia-
nej piosenki Młynarskiego „Chirurgia 
plastyczna”, to rozwiązaniem na ryjo-
watą twarz o płaskim czole jest myślenie  
i oczytanie. Niby proste, ale jak do tego 
przekonać ludzi z kolczykami i łańcucha-
mi? A może zacząć od przyprowadzania 
podobnych osobników na takie koncerty 
jak ten w „Prażakówce”? Najpierw mogą 

być trudności, ale później – naród poetów 
i kompozytorów, choć dalej z kolczykami 
i łańcuchami. 

Koncert przyjęto owacyjnie, nie bacząc 
na to, że w pewnym momencie wyłączo-
no prąd, bo za oknami wichura. Zapadły 
ciemności, ale artyści kontynuowali wy-
konanie utworu, podobnie nie zareago-
wali na włączenie światła po chwili. Tym  
z łańcuchami mogłoby się to spodobać.  

Marię Górniok-Matulę i Kacpra Matulę 
poprosiłem po koncercie o krótką rozmo-
wę:
Który raz grali państwo ten koncert?
Maria Górniok-Matula: - Pierwszy, zawsze 
tu jest pierwszy raz.
Kacper Matula: - Dzisiaj było o tyle ina-
czej, że był to repertuar pół autorski, czyli 
nasze utwory i nie nasze, a stworzony  
z tego jeden spektakl. Była to premiera.
Długo przygotowuje się spektakl?
K: - Trzy miesiące. W sierpniu wstępne po-
mysły, potem usiedliśmy do pisania. Maria 
wybierała piosenki, ja też niektóre dopisy-
wałem. Od września próby z akordeonistą. 

Materiału było dużo i były to trzy miesiące 
pracy i myślenia.
Wiem, że na miejscu wszystko dogry-
wacie w jeden dzień. Nie ma obaw, że 
wszystko zagra?
M: - Nie pierwszy raz pracujemy z Pawłem 
i Gabrielem, którzy zawsze wszystko robią 
na sto procent. Nie zdarzyło się, żeby zrobili 
jakiegokolwiek psikusa, żeby coś było nie 
po naszej myśli.
K: - Mamy wszystko z nimi zaplanowane, 
wiemy, jakimi są ludźmi i że zdążymy. Są 
ogarnięci i bardzo rzetelni.
Jak się dziś śpiewało? Z tremą?
M: - Ogromną. Największą przez te cztery 
lata, gdy tu występuję.
Zostaliście znakomicie przyjęci.
M: - To nie był słodki spektakl jak po-
przednie. Trochę inny i drżeliśmy o to, jak 
odbierze go publiczność.
K: - Poza tym bardzo dużo piosenek niezna-
nych, nie mówiąc o tych powstałych na po-
trzeby spektaklu, bo były to prawykonania.
Piosenki Grechuty, Młynarskiego są zna-
ne, a tymczasem prezentujecie te  utwory, 
które przebojami nie były.
K: - Obawialiśmy się, że ludzie będą kręcić 
nosami, że nie ma hitów. Sądząc po reakcji, 
obawy zostały rozwiane.
M: - Tutejsza publiczność niezależnie od 
tego, czy utwory są znane, czy nie, potrafi 
je docenić i przyjęła spektakl ciepło.

Poproszony o wrażenia z Ustronia Ma-
teusz Wachowiak okazał wielką kurtuazję, 
chociaż się tego zapierał:

- Ustroniem jestem zauroczony, choć 
wcześniej nigdy tutaj nie byłem na dłu-
żej. A teraz zobaczyłem, że wychodząc 
ze sklepu mam przed sobą piękne góry. 
W Warszawie i takich widoków nie ma, 
co najwyżej wieżowce i smog. Tu jest 
cudownie i z chęcią wrócę jak tylko będzie 
okazja. Grało się super, fajna atmosfera, 
zawodowi panowie od oświetlenia i na-
głośnienia, dobra akustyka, wspaniała 
publiczność. Chyba nie można chcieć 
niczego więcej. Jest światowo i nie ma  
w tym stwierdzeniu kurtuazji. Z Kacprem 
i Marysią dobrze się nam współpracuje, co 
też wpływa na atmosferę koncertu.  

Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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NIE ZE MNĄ 
TAKIE NUMERY

Rozmowa z Teresą Gazurek, 
prowadzącą targowisko miejskie

Najgorętszy okres na targowisku przypada na...
Czerwiec, lipiec sierpień. Wtedy odwiedza nas wielu miesz-
kańców, ale również turystów. Ci ostatni zaglądają tu często 
popołudniami, a ustroniacy robią zakupy głównie w godzinach 
przedpołudniowych. 
Każdy może przyjść na targowisko i sprzedawać?
Każdy, tylko musi mieć zgłoszoną działalność gospodarczą. Bez 
niej można sprzedawać swoje własne wyroby i plony.
Do pani obowiązków należy sprawdzenie, czy ta działalność 
jest zgłoszona?
Tak, jeśli chodzi o osoby handlujące ubraniami, butami i podob-
nymi artykułami.
Czy często zdarza się, że ktoś nie ma stosownych dokumentów, 
a próbuje gdzieś tam z boku handlować?
Oj tak, nie ma tygodnia, żeby coś takiego się nie zdarzyło.
I co wtedy pani robi?
Proszę, żeby taka osoba odjechała. Najczęściej sprzedawcy chcą 
uniknąć opłat, ale nie ze mną takie numery. Sprawdzam teren cały 
czas i nie ma możliwości, żeby prowadzić handel bez jakichś 
dokumentów czy opłat. Zdarza się, że osoby handlujące chcą 
zapłacić mniej za jakieś miejsce i dyskutują ze mną. 
Według jakich kryteriów pobierane są opłaty?
Zależą one od dnia i rodzaju stanowiska. W poniedziałki i piątki 
opłaty wynoszą 5, 8, 22, 28 i 30 zł, a w pozostałe dni: 3, 5, 12, 
17 zł. Nie są to duże pieniądze, ale zawsze słyszę, że ogromne. 
Ludzie opowiadają, że gdzieś tam płacą dużo mniej, a jeszcze 
gdzie indziej wcale. Czasem słyszę, że bardzo drogo jest w Wi-
śle. Nie wiem, nie sprawdzałam tego. Dla mnie istotne jest to, 
że ktoś chce prowadzić sprzedaż w Ustroniu i w związku z tym 
musi płacić nasze stawki. 
Można sobie zarezerwować stanowisko?
Tak, trzeba tylko podpisać odpowiednią umowę i zapłacić dodat-
kowo. Zarezerwowane są niemal wszystkie stanowiska z dachem. 
Bywa, że sprzedawca, który ma rezerwację, nie może przyjechać. 
Miejsce czeka na niego do godz. 7.30. Potem należy do mnie. 
Jacy są ci handlowcy, zaprzyjaźnia się pani z nimi?
Na pewno ciężko pracują. Z niektórymi ludźmi znam się już wiele 
lat, z jednymi współpracuje się dobrze, z innymi gorzej. Nie mogę 
sobie pozwolić na sentymenty, bo muszę wykonywać swoją pracę, 
a to wiąże się z pobieraniem opłat, dyscyplinowaniem, wyma-
ganiem przestrzegania regulaminu targowiska i innych zasad. 
Z jakimi zasadami jest najwięcej problemu?
Z utrzymaniem porządku i sprzątaniem po sobie. Oczywiście nie 
mówię tu o wszystkich, ale zdarzają się straszni bałaganiarze, 
którzy zostawiają po sobie wszystko, co się da – pudła, śmieci, 
jakieś odpadki organiczne. 

Kto potem sprząta?
No, ja.
Czyli pani jest tu takim człowiekiem do wszystkiego.
Można tak powiedzieć. Zajmuję się sprawami finansowymi, 
porządkiem i myciem ubikacji również.
Od niedawna na targowisku organizowane są targi staroci, 
czyli ma pani jeszcze dodatkowych handlujących. 
To prawda, ale i tak pracuję w soboty, a sprzedawcy antyków  
i rzeczy używanych to w większości bardzo sympatyczni ludzie. 
W sezonie w dni targowe jest tu bardzo dużo zamieszania. 
Wzywa pani czasem policję, straż miejską?
Prawdę mówiąc, wolę sobie sama radzić i myślę, że udaje mi 
się wiele konfliktowych sytuacji rozwiązać bez wzywania służb 
porządkowych.
Czy jest pani łatwiej odkąd zlikwidowano bar na targowisku?
Z tym barem to była gehenna. Piwo lało się od rana, leciały 
przekleństwa i cały asortyment wulgaryzmów. Do tego kłótnie, 
bójki, krew się lała. Pijani zaczepiali ludzi, wymuszali drobne 
od sprzedawców, czasem musiała interweniować policja. Kiedy 
ten bar zamknięto, to był mój najszczęśliwszy dzień w pracy. 
Czy stałe punkty handlowe to też jest część targowiska?
Tak, natomiast są to pawilony na stałe wynajmowane od miasta.  
Z ich dzierżawcami współpracuje się wspaniale, to bardzo życz-
liwi, pracowici i obowiązkowi ludzie. Tacy z głową. 
Czy jest wystarczająco dużo miejsca i stanowisk na targo-
wisku?
Latem i przed świętami Bożego Narodzenia zdarzają się takie dni, 
że miejsce trzeba dzielić co do centymetra. Jednego poproszę, by 
trochę się przesunął, drugiego, żeby trochę towar poprzekładał, 
bo staram się, by każdy miał możliwość handlowania. Jednak 
poza sezonem nie ma problemu z miejscem. Są jeszcze takie 
jednorazowe okazje, kiedy też przyjeżdża więcej handlowców, 
np. ostatnio przed Wszystkimi Świętymi. Ale za to widok chry-
zantem był niesamowity. Kocham kwiaty i lubię rozmawiać 
z hodowcami, rolnikami. To bardzo porządni, zorganizowani 
ludzie, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy. 
Ustrońskie targowisko położone jest dość specyficznie, na 
przeciwko dwóch marketów, w których królują promocje, 
obniżki, przeceny...
A jednak kupujący wybierają czasem droższe, ale porządniejsze 
produkty. Nie wyobrażam sobie lata, jesieni bez pomidorów, ja-
błek prosto od gospodarza. Bez kwiatów, krzewów od hodowców. 
A oprócz tego na targu zawsze coś można utargować, a w sklepie 
nie, i ludzie lubią się targować, choćby o złotówkę. 
Komunikacja wokół targowiska to jednak jest problem. 
Myślę, że parkingów jest dosyć, tylko wszyscy chcą podjechać 
jak najbliżej. Jeśli chodzi o sprzedawców, to mają ściśle określone 
godziny, kiedy mogą rozłożyć towar i potem od razu każę im 
wyjeżdżać. Czasem muszę się wykłócać. 
Czy poza dniami targowymi plac pełni funkcję parkingu?
Tak się przyjęło, bo przez jakiś czas, decyzją byłego naczelnika 
Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta, który to wydział za-
rządza targowiskiem, utworzono tu miejsca postojowe. Ludzie się 
przyzwyczaili, jednak targowisko nie jest oficjalnie parkingiem. 
O jednej rzeczy jeszcze zapominają kierowcy. Obowiązuje tutaj 
ruch jednokierunkowy – wjeżdżamy od strony ul. ks. L. Kojzara, 
a wyjeżdżamy uliczką za pawilonami na ul. A. Brody.
Czy targowisko nadal pełni rolę centrum wymiany informacji, 
jak to drzewiej bywało, w epoce przedinternetowej?
Jak najbardziej. W tej kwestii nic się nie zmieniło, tutaj można się 
dowiedzieć aż za dużo. Jak ktoś chce być dobrze poinformowany, 
co dzieje się w mieście, to musi przyjść na zakupy na targowisko. 
Wszystkiego można się dowiedzieć, również rzeczy nieprawdzi-
wych. Ja staram się nie słuchać żadnych plotek, nie lubię tego,  
a poza tym i tak muszę zachowywać dyskrecję. 
Od kilku lat na targowisku działa elegancka toaleta, ale pani 
„domek” o powierzchni metr na metr nie jest wizytówką tego 
miejsca. 
Pracuję na targowisku trzynasty rok i muszę powiedzieć, że 
bardzo to lubię, choć wiadomo, praca z ludźmi bywa trudna. Nie 
narzekam i myślę, że daję sobie radę. Do mojego biura jestem 
przywiązana, ale powiedzmy sobie szczerze, budka wygląda 
okropnie i jest bardzo ciasna. Moim marzeniem jest jakiś zgrabny 
budyneczek, którego nie musiałabym się wstydzić.
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiała: Monika Niemiec 

T. Gazurek na tle swojego skromnego biura.           Fot. M. Niemiec



12   Gazeta Ustrońska                                                                                              24 listopada 2016 r. 

Tym razem w niedzielę spotkały się 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  
w Lipowcu, żeby podsumować kolejny rok 
działalności i snuć plany na przyszłość. 
Tym razem zebranie odbyło się w gościn-
nych progach Szkoły Podstawowej nr 5  
w Lipowcu, ale nie zabrakło przedstawiciela 
OSP Tadeusza Krysty. Obrady prowadziła 
przewodnicząca Olga Kisiała i rozpoczęła 
od sprawozdania w formie multimedialnej 
prezentacji. Slajdy wywoływały żywe reak-
cje, komentarze, a czasem salwy śmiechu. 
Panie były dumne z osiągnięć koleżanek  
i swoich własnych, a potrafiły też z dystan-
sem potraktować zabawne ujęcia. 

Można powiedzieć, że prezentacja dzia-
łalności miała wymiar międzynarodowy. 
Nie zabrakło wspomnień z polsko-wę-
gierskiego spotkania, które miało miejsce 
w Lipowcu w ramach projektu „Działaj 
Lokalnie”, a następnie z konkursu koszenia, 
odbywającego się corocznie w zaprzyjaź-
nionym Hajdunanas. Na temat zajętego 
przez drużynę KGW Lipowiec miejsca 
zdania były podzielone. Przewodnicząca 
uważała skromnie, że puchar był brązowy, 
ale pozostali kosiarze upierali się, że to 
kolor złoty. Uznano, że najważniejszy jest 
fakt zajęcia miejsca „na pudle”. Przy okazji 
pokazu zdjęć z Węgier zaprezentowano 
galerię męskich twarzy i stwierdzono, że nie 
ma jak polscy mężczyźni, a ci z Lipowca to 
już są poza wszelką konkurencją.

Za najbardziej udany wyjazd, organizo-
wany przez Koło, uznano turnus w Pust-
kowie koło Kołobrzegu. Grupa z Lipowca 
wyjechała na dwutygodniowy turnus z trze-
ma posiłkami dziennie i dwoma zabiegami 
leczniczymi dziennie za niecałe 1000 zł.  
W Ośrodku panowały dobre warunki, 
personel był życzliwy, a piękno Bałtyku 
wrześniową porą i spore dawki jodu– nie 
do przecenienia. Do mniej udanych zaliczo-
no wyjazd do zabytkowej kopalni Guido  
w Zabrzu, ale za to doskonale udało się 
smażenie jajecznicy w Dobce.

Rok w Kole Gospodyń Wiejskich upłynął 
nie tylko pod znakiem wyjazdów i roz-
rywki, ale też pracy. Przecież kołacze na 
Ustroński Torg, organizowany w ramach 
Dożynek, same się nie upieką. Trzeba 
też, jak co roku, zorganizować Wigilijkę 
Seniorów i odwiedzić chore koleżanki  
z Koła. Pracochłonne, ale i wielce przyjem-
ne jest pieczenie świątecznych ciasteczek 
w grudniu, ale i uczenie tej trudnej sztuki 
ustrońskich przedszkolaków. W tym roku 
panie z Koła uczyły też hymnu Lipowca 
mieszkańców dzielnicy w każdym wieku. 
Widać to było na filmie Adriany Labudek, 
podsumowującym realizację lokalnego pro-
gramu, który zajął II miejsce w powiecie. 
Nagrodę w wys. 500 zł przeznaczono na 
doposażenie kuchni. 

Spotkanie sprawozdawcze upłynęło 
jak zawsze w miłej atmosferze, a wzięło  
w nim udział 75 pań. Śpiewano razem  
z zespołem muzycznym, raczono się obia-
dem i deserami. Kupowano także ozdoby 
świąteczne wykonane przez Marię Greń 
oraz uczniów SP-5.  W przedstawieniu spra-
wozdania pomagał nauczyciel informatyki  
Tomasz Postrzednik.        Monika Niemiec 

NA  WESOŁO

Tradycyjne życzenia dla pań, które w mijającym roku skończyły okrągłą rocznicę urodzin. 
Nie podawano, ile wiosen liczyły jubilatki. Zresztą prezenty - eleganckie szale otrzymały 
wszystkie uczestniczki spotkania.                                                                     Fot. M. Niemiec

Po raz pierwszy w zebraniu KGW Lipowiec uczestniczyła nowa dyrektor SP-5 Katarzyna 
Burzyńska. Na zdjęciu rozmawia z naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Ustroń Moniką Maksymczak.                                                                 Fot. M. Niemiec

Piosenki biesiadne śpiewano razem z zespołem.                                                     Fot. M. Niemiec
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10 listopada był radosnym dniem  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu, 
ponieważ nastąpiło uroczyste otwarcie wy-
remontowanej sali gimnastycznej. Wśród 
przybyłych, miłych gości byli: burmistrz 
Miasta Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
Rady Miasta Artur Kluz, Radni Ustronia 
- Piotr Nowak oraz Piotr Roman, przewod-
nicząca Rady Osiedla Małgorzata Kunc, 
przewodnicząca Rady Rodziców Barbara 
Mocarska, a także dyrektorzy ustrońskich 
szkół i osoby ze środowiska lokalnego. 

Na początku wszystkich gości przy-
witała dyrektor szkoły – Katarzyna Bu-
rzyńska, dziękując za wykonanie inwe-
stycji, która obejmowała wymianę dachu, 
ocieplenie sali, wymianę podłogi, a także 
malowanie wnętrza i zakup nowego wy-
posażenia sportowego w postaci drabinek 
gimnastycznych oraz ławeczek. Następ-
nie głos zabrała przewodnicząca Rady 
Rodziców Barbara Mocarska, dziękując 
przedstawicielom miasta za remont szkoły  
i wyrażając nadzieję na dalszą współpracę 
w rozwoju tej pięknej placówki oświa-
towej, służącej dzieciom oraz całemu 
środowisku lokalnemu.

Burmistrz, w asyście przewodniczące-
go Rady Miasta Artura Kluza, oficjalnie 
przeciął wstęgę, otwierając tym samym 
nowy rozdział w historii sali gimnastycz-
nej. Dzieciom życzył bezpiecznego ko-
rzystania z sali oraz osiągania wyników 
sportowych na bardzo wysokim poziomie.

Po oficjalnym otwarciu pokazową lekcję 
z klasą trzecią przeprowadziła nauczyciel-
ka wychowania fizycznego Magdalena 
Kubala, pokazując jak można wykorzy-
stać salę i znajdujący się w niej sprzęt 
sportowy.

Na koniec wszyscy uczniowie odśpie-
wali hymn Szkoły Podstawowej nr 5, 
który został napisany przez Małgorzatę 
Heller.                      Magdalena Kubala 

NOWA 
SALA 

W SP-5

47/2016/3/R

12 listopada w Pradze Mateusz Malina uczestniczył w zawodach nurkowania na wstrzy-
mywanym oddechu. Czas, jaki uzyskał, czyli 7 min. 52 sek., pozwolił mu zająć pierwsze 
miejsce. Na podium uplasowali się: Martin Valenta z czasem 5 min. 36 sek. oraz David Vencl 
z czasem 5 min. 6 sek.
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BIBLIOTEKA POLECA:

Bogusław Wołoszański 
– „Wiek krwi”

W najnowszej książce Woło-
szański bada kulisy i niewyjaś-
nione do dziś zagadki najwięk-
szych konfliktów XX wieku. Taj-
ne archiwa w wielu wypadkach 
cały czas pozostają zamknięte. 
Rządy mocarstw uznają, iż wciąż 
trzeba chronić prawdę, gdyż jest 
zbyt cenna i groźna dla wielu rzą-
dzących. Od zamachu w Saraje-
wie po groźbę wojny nuklearnej 
w latach 80. ubiegłego wieku. 
Warto podjąć próbę wyjaśnienia 

tego, co ważne do zrozumienia 
najnowszej historii.

Jarosław Mikołaj Sko-
czeń
– „Beksiński. Dzień po 
dniu kończącego się ży-
cia”

Zdzisław Beksiński był jed-
nym z najbardziej znanych 
polskich malarzy współczes-
nych. Został zamordowany 
21 lutego 2005 r. we własnym 
mieszkaniu. 

Książka zawiera obszerne 
fragmenty dzienników artysty 
oraz rozmowę z Wiesławem 
Banachem – długoletnim przy-
jacielem Beksińskiego i dyrek-
torem Muzeum Historycznego 
w Sanoku.

GABINET KOSMETYCZNY 
            Iwona Korcz  tel. 667-844-667 

Ustroń, ul. Ogrodowa 6

• Polecamy zabiegi pielęgnacyjne stóp
z dojazdem do osób starszych - 65 zł
    • Duży wybór zabiegów pielęgnacyjnych 
twarzy i dłoni oraz profesjonalne  doradztwo 

Zapraszamy do zakupu bonów prezentowych
z okazji świąt Bożego Narodzenia

TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

w Ustroniu Spółka z o.o., 
ul. Rynek 4, tel/fax 033 854-58-61

na podstawie Zarządzenia nr 4/2015 ogłasza przetarg 
ustny (drugi termin licytacji) na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego położonego w Ustroniu przy ul. Orzechowej 12/3  
o pow. 59,80 m².
Cena wywoławcza:  89 300 zł (cena nie zawiera podatku VAT)
Wadium:  8 900 zł
Postąpienie w wysokości 1000 zł.

Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielomiesz-
kaniowym, składa się z 2 pokoi, kuchni i wydzielonego po-
mieszczenia łazienkowego.

 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,70 m², komórki 
o pow. 11,40m² i strych o pow. 18,90m² . Działka gruntu 
objęta jest księgą wieczystą KW Nr BB1C/00067640/3, nie-
ruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr 
BB1C/00078510/3. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8.12.2016 r. o godz. 9.00
w siedzibie TBS w Ustroniu Spółka z o.o. przy ul. Rynek 4.
Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę. 

Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej 
w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Warunkami  przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości
3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem 

sprzedaży lokali mieszkalnych (strona internetowa TBS www.
tbs.ustron.pl , BIP Urząd Miasta Ustroń).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
TBS w Ustroniu Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym  
w Ustroniu, nr konta 60 8129 0004 2001 0026 1209 0002 . 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. 
z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu w całości lub części bez podania  przyczyn.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym: 33 854 58 61.  

47/2016/4/R

47/2016/1/O

Muzeum Ustrońskie poszukuje tajemniczego pudełka z napi-
sem „Nie wyrzucaj mnie!”, które ukryte było w zewnętrznym 
obszarze skansenu, w tylnej części potężnej prasy kuźniczej 
„Eumuco”.  W różowym pudełku schowana była piękna, stara, 
czarno – złota talia kart oraz ołówek z małym notesikiem, na 
którego okładce napisano „Oddaj mnie!”. W notesiku widnia-
ły daty i podpisy osób, które na przestrzeni kilku miesięcy to 
sekretne pudełko odkryły, a znajdowało się ono dość wysoko. 
W poniedziałek, 21 listopada, w godzinach wczesnoporannych, 
para sympatycznych turystów jeszcze pudełko widziała, później 
zniknęło. Nasi goście myśleli, iż jest to zabawna gra miejska, 
zorganizowana przez Muzeum. Tymczasem tak nie jest. Część 
eksponatów, wchodzących w skład  skansenu, znajduje się cało-
dobowo w przestrzeni publicznej, gdzie w dzień i w nocy żyją 
własnym życiem. Pomimo poszukiwań i wspinaczki po prasach, 
co widoczne jest na zdjęciu, inicjator tej akcji oraz sekretne pu-
dełko pozostają wielką tajemnicą.                     Alicja Michałek

MUZEUM POSZUKUJE 
TAJEMNICZEGO 

PUDEŁKA

Na zdjęciu widoczne jest miejsce, w którym ukryte było pudełko.
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Jesienny sernik z dyni

Początki budowy peronu stacji Ustroń 
Zdrój i budynku dworca. Te inwestycje 
przeprowadzone zostały przez Społecz-
ny Komitet Budowy Przystanku Ustroń,  
w skład którego wchodzili: Józef Szyma-
niak – przewodniczący, Mieczysław Zwar-

W 
dawnym

USTRONIU

Przy 
ustrońskim 

stole

Dynia już na dobre zagościła na naszych 
stołach i stało się to po części za sprawą 
amerykanizacji kultury popularnej. Rze-
czywiście, dynia jest rodowitą Amery-
kanką, a do Europy trafiła pół wieku po 
odkryciu Nowego Świata przez Kolumba. 
Prawdopodobnie amerykańskie rośliny dy-
niowate wykształciły się w Ameryce Środ-
kowej i Południowej z tykwopodobnych 
owoców o gorzkim miąższu i jadalnych 
nasionach. Indianie zaczęli je uprawiać 
właśnie ze względu na bogate w oleje  
i białko ziarna. Odmiany o smaczniejszym 
miąższu pojawiły się znacznie później.  
W Polsce dynia znana była już w XVI w. 
jako roślina lecznicza i uprawiano ją dla 
celów medycznych. 

Najpopularniejszymi daniami z dyni 
są zupy – najczęściej kremy oraz ciasta. 
Przepisów na wypieki z dynią można zna-
leźć bardzo wiele, ale najczęściej opisują 
ciasta ucierane. Poniżej przepis na niezwy-

doń – zastępca przewodniczącego, Kornel 
Świątek, Arkadiusz Jędrosek, Maria Bury 
– „minister” ds. finansowych, Ryszard 
Jarota, Andrzej Songajłło, Franciszek 
Sobala, Jerzy Bałdys. Peron uruchomiono 
19 lipca 1985 roku, a dworzec otwierano  
w listopadzie tego samego roku. Z perspek-
tywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że  
w 1985 r. rozpoczęliśmy budowę w tzw. 
„czynie społecznym”, ale przy zastoso-
waniu „chwytów”, znanych gospodarce 
rynkowej. Wszystkie rozwiązania ekono-
miczne, które nie były zakazane prawem 
– wykorzystywaliśmy w bezpardonowy 
sposób – pisze Józef Szymaniak w obszer-
nym i szczegółowym artykule o budowie, 
który ukaże się już w sobotę w Kalendarzu 
Ustrońskim 2017. 

Fot. ze zbiorów Sławomira Zwardonia

kle kremowy sernik z dynią, który robi 
wspaniałe wrażenie, mimo że jest prosty 
w wykonaniu. Najlepiej, żeby spód był 
kruchy, a dla ułatwienia można go zrobić 
z herbatników – 150 g pełnoziarnistych 
ciastek miksujemy z 40 g orzechów wło-
skich i 30 g roztopionego masła na masę  
o konsystencji mokrego piasku. Wykłada-
my ją na spód o średnicy 23 cm i pieczemy  
w 180oC przez 10 min.

Składniki na masę serową po prostu 
miksujemy razem (nie za długo), a są to: 
500 g twarogu tłustego lub półtłustego (co 
najmniej 2 razy zmielony), 250 g mascar-
pone, 4 jajka, 120 g cukru, 350 g puree  
z dyni, 200 g masy kajmakowej z pusz-
ki, 2 łyżki mąki pszennej, 1 łyżka mąki 
ziemniaczanej, 1 łyżeczka cynamonu. 
Masę przelewamy na podpieczony spód 
i pieczemy 60 min. w temp. 160oC. Po 
upieczeniu wystudzić i włożyć do lodówki 
najlepiej na całą noc. Przed podaniem 
osuszyć wierzch i oprószyć cynamonem. 

Puree z dyni może nam się przydać do 
wielu innych potraw. Wystarczy upiec do 
miękkości dynię pokrojoną na kawałki 
(bez skóry, chyba że hokaido, i bez pe-
stek), a potem zmiksować. Ewentualny 
nadmiar wody odcisnąć, ale nie za bardzo. 
W lodówce można przechowywać 3 dni,  
w zamrażarce kilka miesięcy.               (mn)
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WODNE  EMOCJE
III Cieszyński Miting Pływacki to cykl 

zawodów, które odbywają się w roku szkol-
nym 2016/2017, składający się z 3 rund. 
Pierwsza odbyła się w październiku 2016 
r., druga będzie miała miejsce na przełomie 
stycznia i lutego 2017 roku, a rywalizację 
zakończą finałowe zawody na przełomie 
maja i czerwca 2017 r. 

22 października blisko 300 młodych, 
zdolnych pływaków z 19 klubów z całego 
województwa śląskiego i Czech spotkało 
się na basenie UŚ w Cieszynie, by walczyć 
o miejsca na podium. Cieszyński Miting 
Pływacki cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, a impreza skierowana 
jest przede wszystkim do najmłodszych 
pływaków, do 12 roku życia. Dolnej gra-

nicy wieku nie określono, a w najmłod-
szej kategorii startują dzieci sześcioletnie  
i młodsze. Działający m.in. na terenie 
naszego miasta Klub MarioSport repre-
zentowało około 40 zawodników, w tym 
również mieszkańcy Ustronia.

Styl i dystanse różnią się w zależności 
od kategorii wiekowej. Podczas I run-
dy młodsze roczniki pływały kraulem  
i stylem grzbietowym po jednej dłu-
gości. Natomiast starsze rywalizowały 
na dystansie 100 m. stylem dowolnym, 
50 m klasycznym i 100 m. zmiennym.  
W każdej rundzie zawodnicy mają do wy-
boru inne konkurencje. Zmieniają się więc 
dystanse i style. Na koniec każdej rundy 
zawodów zespoły rywalizują w wyścigach 

sztafetowych, co dostarcza wielu emocji.  
W I rundzie była to konkurencja 8 x 50 
metrów mix (zespół musiał składać się  
z 4 dziewcząt i 4 chłopców), którą wygrała 
drużyna gospodarzy – MarioSport. 

Pierwszą rundę Cieszyńskiego Mitingu 
Pływackiego podopieczni MarioSport 
zakończyli z pięcioma medalami: 100 m 
stylem dowolnym: 2 miejsce – Mateusz 
Macura (9-10 lat), 1 miejsce – Natalia 
Płoskonka (11-12 lat), 2 miejsce – Mał-
gorzata Kluska (11-12 lat); 100 m stylem 
zmiennym: 2 miejsce – Mateusz Macura 
(9-10 lat); 50 m stylem klasycznym: 1 
miejsce – Magdalena Krogulewska (11-
12 lat); sztafeta 4x50 dow. mix (2004  
i młodsi): 1 miejsce – MarioSport.

Dzięki bardzo dobrej postawie młodych 
pływaków, MarioSport zajmuje drugie 
miejsce w klasyfikacji medalowej. 

Atmosfera podczas Mitingu była bardzo 
dobra. Zawodnikom towarzyszył gorą-
cy doping publiczności, którą zagrzewał 
spiker zawodów. Trener Mariusz Siemasz 
jest dumny ze swoich podopiecznych,  
a ich rodzicom dziękuje za upieczenie ciast 
i pomoc przy organizacji zawodów. Więcej 
informacji o imprezie i klubie na stronie: 
www.mariosport.pl                            (mn)

NIESAMOWITY  SET
Niesamowity przebieg miał drugi set 

meczu kadetek śląskiej ligi siatkówki,  
w którym TRS „Siła” Ustroń grała na wy-
jeździe z MUKS „Sari” Żory. Zakończył 
się wynikiem 44:42 dla naszych siatkarek.

Pierwszy mecz drużyn rozegrany  
w Ustroniu zakończył się gładkim zwy-
cięstwem „Siły” 3:0 (16, 20, 13), więc  
w Żorach także liczono na łatwe zwy-
cięstwo. Pierwszego seta nasze siatkarki 
wygrywają zgodnie z planem do 12, co 
świadczy o wyraźnej przewadze. 
– Graliśmy w Żorach w okazałej hali  
i był to mecz przedziwny. Bawię się  
w siatkówkę już trochę lat, a z takim 
wynikiem spotkałem się po raz pierwszy. 
Zresztą nie tylko ja, bo także kibice, sę-
dziowie  – mówi trener „Siły” Zbigniew 
Gruszczyk. – W tym drugim secie działy 
się rzeczy przedziwne. Najpierw prowa-
dziliśmy 22:24, Żory nas doszły i graliśmy 
na przewagi. Set trwał 45 minut, czyli 
tyle, co niektóre mecze. Teraz dzwonią do 
mnie trenerzy z uwagami, że w podanych 
wynikach jest pomyłka. Muszę opowia-

dać, co się stało. Mieliśmy kilkanaście 
piłek setowych i nie mogliśmy skończyć.  
W sumie grały dobrze, ale widać było ner-
wy, jednak czasy wykorzystałem wcześ-
niej i nie było możliwości uspokojenia 
drużyny. Dziewczyny patrzyły na siebie 
z nadzieją, która skończy. Możliwości 
zmian też nie było dużo, bo pojechaliśmy 
w dziewiątkę. O mało nie zabrakło w pro-

tokole miejsca na wpisywanie punktów. 
W sumie set zakończył się szczęśliwie, 
całe spotkanie też. Teraz mamy trochę 
problemów kadrowych, bo dziewczyny 
chorują, są kontuzje, a z najlepszymi po-
winniśmy grać w pełnym składzie, chcąc 
zdobywać punkty. 

W rywalizacji kadetek do gry o wyższe 
pozycje awansują bezpośrednio dwa ze-
społy z grupy. Z najgroźniejszymi rywal-
kami „Siła” grać będzie u siebie.

                                     Wojsław Suchta

U siebie z Żorami „Siła” pewnie wygrała.                                                               Fot. W. Suchta

47/2016/5/R
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Od czterech lat Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Ustronia organizuje w Ustroniu 
seminaria „Sport to zdrowie” dla osób upra-
wiających sport, przede wszystkim amator-
sko i rekreacyjnie. 18 listopada seminarium 
odbyło się w hotelu Muflon na Zawodziu,  
a w zajęciach uczestniczyły 42 osoby.
Prelekcje i konsultacje prowadzili:
- Dariusz Batek /firma Bateklife/ omówił 
zasady realizacji planów treningowych  
w okresach przejściowych;
- Monika Batek /firma Bateklife/ zaprezen-
towała metodę określania stopnia ryzyka 
urazowości na bazie możliwości systemu 
Functional Movement Screen (FMS) oraz 
przeprowadziła 11 testów osób uczestniczą-
cych w zajęciach;

- dr n. med. Henryk Noga /Sport Klinika 
Żory/ omówił problematykę diagnozowania 
i leczenia kontuzji najczęściej występu-
jących u osób uprawiających narciarstwo  
biegowe i kolarstwo MTB;
- Józef Michałek /trener USNB, były tre-
ner kadry narodowej/ przedstawił zasady 
utrzymania gibkości, rozciągania mięśni 
podatnych na skracanie pod wpływem tre-
ningu oraz omówił podstawowe reguły bez-
pieczeństwa obowiązujące uprawiających 
sport /narty, nartorolki, rowery/;
- Aleksander Kwiatek /firma CST/ zapre-
zentował kolekcję opon CST oraz omówił 
zasady doboru opon w zależności od rodzaju 
uprawianej dyscypliny oraz metody właści-
wej eksploatacji opon bezdętkowych;

- Anna Pilch /firma Diagnostix/ przedstawiła 
najbardziej istotne zagadnienia związane 
z systemem badań wysiłkowych, pozwa-
lających określić poziom wytrenowania 
sportowców uprawiających narciarstwo 
biegowe i kolarstwo.
Uczestnicy zajęć mogli skorzystać po za-
kończonych prezentacjach z konsultacji 
ekspertów i poddać się testom FMS. Udział 
w seminarium, konsultacje i testy były 
bezpłatne, a każdy uczestnik seminarium 
otrzymał drobne upominki przygotowane 
przez firmę Nutrend.

O seminarium w Muflonie prezes Sto-
warzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia 
Andrzej Nowiński powiedział:
– Sensem tych zajęć jest przedstawianie  
w przystępnej formie podstawowych zasad, 
których powinni przestrzegać sportowcy 
amatorzy, ogólnie mówiąc chodzi o tzw. 
higienę sportową. Jak trenować, by nie 
zrobić sobie krzywdy, co robić w okresie 
przejściowym, gdy np. w lecie jeździmy 
na rowerze, w zimie przestawiany się na 
narty biegowe. Wykłady i konsultacje kie-
rowane są do wszystkich uprawiających 
sport. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy 
inną formułę i to się spodobało. Osoby pro-
wadzące zajęcia, a są to lekarze ortopedzi, 
fizjoterapeuci, trenerzy, wybitni zawodni-
cy, mają krótkie, kilkuminutowe wykłady,  
a następnie prowadzą konsultacje. Oczywi-
ście wszystko za darmo, także wykonywane 
testy FMS. Monika Batek, będąca dokto-
rantką AWF, opracowała test pozwalający 
dzięki prostym próbom ruchowym określić 
niebezpieczeństwa kontuzji. Zainteresowa-
nia osób uczestniczących w seminarium 
były bardzo szerokie. Konsultowano się  
z ortopedą. Ważne było także bezpieczeń-
stwo jazdy na rowerze, np. właściwego 
zastosowania opon, a to jeden z ważniej-
szych elementów w kolarstwie. Intereso-
wano się badaniami wydolnościowymi. 
Podkreślić trzeba, że przyszło wiele nowych 
osób. Grupa młodych osób przyjechała  
z Wadowic. Udzielono mnóstwo konsultacji, 
a seminarium określiłbym jako cenne. (ws)

BARBÓRKA
W  USTRONIU

UPOMINKI  I  TESTY
Test FMS.

Załoga Żarłok-Sitek na Cieszyńskiej Barbórce.                                                           Fot. W. Suchta

Tegoroczny 42. Rajd Cieszyńskiej Bar-
bórki rozegrano praktycznie w całości  
w Ustroniu. Co prawda, oficjalne otwarcie 
i zakończenie odbyło się w Cieszynie, 
ale ścigano się w naszym mieście na 
odcinkach specjalnych w Lipowcu i Nie-
rodzimiu, serwis był w Inżbudzie. Można 
więc powiedzieć, że była to Barbórka 
Ustrońska. Wystartowały 72 załogi, do 
mety dojechało 31. Wygrali reprezentu-
jący Automobilklub Cieszyński Kamil 
Bolek z pilotem Marcinem Gasiem. Nas 
interesował start załogi Szymon Żarłok 
z pilotem Łukaszem Sitkiem, gdyż pan 
Łukasz związany jest z Ustroniem poprzez 
pracę w Urzędzie Miasta. Rozpoczęli nie-
zbyt dobrze tracąc na pierwszym oesie 43 
sekundy i zajmując 29 pozycję. Na kolej-
nych odcinkach poprawili swe miejsce na 
19, 13, 10, a rajd zakończyli na 9 pozycji.
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Od ubiegłego poniedziałku do środy trwał protest, a potem strajk 
pocztowców w Gdańsku. W środę strajkowali listonosze w Zielonej 
Górze, protestowali także pocztowcy w Poznaniu. W ciągu tygodnia 
dołączały grupy listonoszy, m.in. z Warszawy, Wrocławia i Krakowa. 
W poniedziałek w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście Bydgoszczy  
i Szczecinie rozpoczęły się nowe strajki. W poniedziałek zainicjo-
wano rozmowy przedstawicieli NSZZ „Solidarność” pracowników  
z władzami Poczty Polskiej. Pocztowcy chcą m.in. podniesienia 
minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy zapowiadali, że jeśli 
dyrekcja Poczty nie ustąpi, rozpocznie się strajk we wszystkich 
urzędach pocztowych. Naczelnik Urzędu Pocztowego w Ustroniu 
Krzysztof Paw zapytany, czy listonosze w Ustroniu pracują, od-
powiedział: – W tej chwili pracują normalnie. W momencie, gdy 
zostanie ogłoszony strajk generalny, w którym stroną będą związki 
zawodowe, nasi pracownicy mogą rozważyć możliwość przystąpie-
nia do strajku. Obecnie solidaryzują się, popierają i przyznają rację 
swoim strajkującym kolegom, ale na razie nie chcą występować 
przeciw prawu. 

Atrakcją ostatniego weekendu było stawianie przez helikopter 
nowego wyciągu na Czantorię. Wszystko zaczęło się w piątek, kiedy 
to od rana czekano na helikopter, który miał nadlecieć z Popradu na 
Słowacji, po drodze zaliczając kontrolę celną w Krakowie. Nadleciał 
koło południa. – Są zmienne warunki pogodowe. Na dole jest inna 
siła wiatru, na górze zupełnie inaczej. Prawdopodobnie w środku 
stoku jest też inaczej. A wydaje się, że pogodę mamy świetną. A nie 
jest tak świetnie, skoro śmigłowiec nie mógł do nas dolecieć rano  
z uwagi na mgły – mówi Wojciech Masewicz z firmy Awibex z Warsza-
wy, kierujący całą operacją. Budową nowej kolei linowej zajmuje się 
Mostostal z Czechowic -Dziedzic. – Czechowicki Mostostal jest firmą, 
która postawiła w Polsce najwięcej kolei linowych. W Zakopanem, 
Krynicy, na Dolnym Śląsku, teoretycznie tylko i wyłącznie trudnimy 
się takim montażem – mówi mistrz budowy, Roman Karolak.

– Od dnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem piękno bładnickiej 
ziemi, minęło dokładnie 18 lat -   rozpoczął swe pożegnanie z parafią 
ewangelicko -augsburską w Bładnicach jej dotychczasowy proboszcz 
ks. dr Adrian Korczago. 22 października podczas trzygodzinnego 
uroczystego nabożeństwa w tamtejszym kościele nastąpiło oficjal-
ne przekazanie jego funkcji ks. Marcinowi Markuzelowi, rodem  
z Ustronia. (...) Zwieńczeniem uroczystości było pierwsze kazanie 
nowego proboszcza, w którym podziękował Bogu za opiekę oraz 
parafianom za zaufanie. Rozważając Słowo Pańskie z Listu św. Ja-
kuba, mówił: – Każda okoliczność naszego życia daje sposobność do 
szczególnej modlitwy. W gorliwej modlitwie zawarta jest ogromna 
moc, uzdrawiająca zarówno ciało, jak duszę. Czasem trudno modlić 
się za drugiego, wierzyć, że pod wpływem mojej osobistej modlitwy 
czyjeś życie się odmieni. Jednak chrześcijańska społeczność żyje 
dzięki wzajemnym modlitwom, które są potrzebą i koniecznością. 
Gdy upadając w wierze tracimy nadzieję, modlitwy bliźnich wołają 
o pomoc dla nas.                                                      Wybrała: (mn)

 

www.ustron.pl

dziesięć lat temu

25 XI 16.00 Promocja Kalendarza Ustrońskiego, Muzeum  
   Ustrońskie
25 XI 18.00 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Tyle słońca...” -  
   przeboje Anny Jantar, MDK „Prażakówka”
3 XII  17.00 Spotkanie z posłem Jerzym Jachnikiem  
   (Kukiz’15), MDK „Prażakówka”
5 XII  17.00 „Kościół i strzygoń” – spektakl Stowarzyszenia 
   „Można Inaczej”, MDK „Prażakówka”
7 XII   9.15 „Małpka Fiki” – przedstawienie teatralne dla wy- 
   chowanków ustrońskich przedszkoli z okazji Dnia 
    św. Mikołaja, MDK „Prażakówka”

 24.11     Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
25-26.11  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
27-28.11  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
29-30.11  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
1-2.12    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
3-4.12    Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
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.

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

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

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

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

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

Apartament w Ustroniu wynajmę 
lub sprzedam. 515-286-714.

Szukam pokoju do wynajęcia na 
Zawodziu. 533-336-820.

Kupię notarialnie garaż w rejonie 
Konopnickiej. 506-860-839.

Wichura swoje...                                                              Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

...ludzie swoje.                                                                  Fot. W. Suchta
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FELIETON

1. Zakończył się „Rok Miłosierdzia”, który 
stał się ważnym i szeroko dyskutowanym 
wydarzeniem społecznym. Stał się on też 
inspiracją intelektualną do intensyfikacji 
refleksji skupionej na wartości miłosierdzia  
i praktyce czynienia miłosierdzia. Warto 
więc wspólnie kontynuować namysł nad 
sensem miłosierdzia i – zwłaszcza – nad 
pedagogią miłosierdzia, stawiającą sobie za 
zadanie kształtowanie przekonań i postaw 
sprzyjających czynieniu miłosierdzia. Przed-
miotem pogłębionego namysłu powinny być  
również przyczyny – rażącego i budzącego 
niepokój – braku chęci zrozumienia sensu 
miłosierdzia, braku, który występuje we-
wnątrz religii, gdy odcina się ona od idei  
i wartości miłosierdzia. 

2. O podjęcie pedagogicznej refleksji nad 
tym, „czym są uczynki miłosierdzia w edu-
kacji?” oraz o urzeczywistnianie uczynków 
miłosierdzia w działaniach pedagogicznych, 
prosił nauczycieli i wychowawców papież 
Franciszek w czasie dedykowanego im 
spotkania w ramach „Roku Miłosierdzia”. 
Refleksja ukierunkowana na pedagogię miło-
sierdzia i na uczynki miłosierdzia zespolone 
z wielością form aktywności pedagogicznej 
w wymiarze praktycznym i badawczym 
(m.in. aktywności wychowawczej, oświa-
towej, opiekuńczej, pedagogiki specjalnej, 
resocjalizacyjnej, prewencji, poradnictwa, 
edukacji międzykulturowej) znajduje do-
godny dla jej rozwijania kontekst w polskiej 
myśli pedagogicznej.

3. Rozpatrując sposób działania właściwy 
dla papieża Franciszka, Zbigniew Nosowski 
dostrzega w nim zamysł pedagogiczny: 
„Franciszek kieruje się pedagogiką pozytyw-
ną. Wydobywa to, co w nas dobre i «ciągnie» 

nas w górę. To pedagogika pozytywna: 
dostrzeganie tego, co dobre i nawiązywanie 
do tych właśnie cech, aby podnosić w górę. 
Zmotywować do wysiłku stawania się lep-
szym – taka metoda jest skuteczniejsza niż 
wytykanie słabości. Na błędy i zaniedbania 
można wtedy wskazać w sposób bardziej 
subtelny, tak aby ich dostrzeżenie nie znie-
chęcało. Podobny jest w tym do Jana Pawła 
II, który nawet definiował miłosierdzie 
»jako dowartościowywanie, podnoszenie  
w górę, wydobywanie dobra spod wszelkich 
nawarstwień zła«”. Ta pozytywna pedago-
gika dowartościowywania jest realizowana 
przez papieża Franciszka na wiele sposobów. 
Wskazany sposób rozumienia miłosierdzia 
jako „dowartościowywania”, jako „podno-
szenia w górę” i jako „wydobywanie dobra” 
zdaje się nawiązywać wprost do podstawo-
wego rozumienia edukacji i wychowania, 
które właśnie powinny spełniać takie funk-
cje, a więc tym samym do ich istotnych cech 
należałoby czynienie miłosierdzia.  

4. Pedagogia miłosierdzia i uczynki mi-
łosierdzia w edukacji mają – wedle papie-
ża Franciszka – prowadzić do „otwarcia 
serc na tych wszystkich, którzy żyją na 
najróżniejszych peryferiach egzystencjal-
nych, które często dzisiejszy świat stwarza  
w sposób dramatyczny”. Dość radykalnie 
papież Franciszek przedstawia właściwy 
sposób funkcjonowania Kościoła, który  
w imię miłosierdzia wychodzi na pogranicza 
i peryferia: „Wolę raczej Kościół poturbowa-
ny, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, 
niż Kościół chory z powodu zamknięcia się 
i wygody z przywiązania do własnego bez-
pieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego 
się o to, by stanowić centrum, który w końcu 
zamyka się w gąszczu obsesji i procedur”. 
Taki program oznacza także wyprowadza-
nie szeroko pojętej edukacji religijnej poza 
bezpieczne (sakralne, uświęcone) centrum  
i ukierunkowanie jej na pogranicza i pe-
ryferia, które stawiają wobec niej swoiste  
i niełatwe wyzwania.

5. Pedagogia miłosierdzia ukazuje się 
jako wyjście – zwłaszcza szeroko pojętej 
edukacji religijnej – na pogranicza wartości 
i egzystencjalne peryferia. Znaczenie kate-
gorii peryferii eksponuje m.in. Alfred M. 
Wierzbicki: „Papież kieruje naszą uwagę ku 
peryferiom egzystencjalnym i kulturowym, 
ponieważ stały się współcześnie sferą życia 
większości  mieszkańców Ziemi”. 

6. Jednym z podstawowych zadań pedago-
gii miłosierdzia jest kształtowanie umiejęt-
ności miłosiernego działania w konkretnych 
warunkach, gdyż – jak przypomina papież 
Franciszek – „miłosierdzie bez uczynków 
jest martwe samo w sobie. To, co sprawia, 
że miłosierdzie jest żywe, to jego stała 
dynamika, by wychodzić naprzeciw potrze-
bom i niedostatkom osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji duchowej i materialnej. 
Miłosierdzie ma oczy, aby widzieć, uszy aby 
słyszeć, ręce by stawiać na nogi...”. Istotną 
cechą czynienia miłosierdzia jest wyjście 
ze stosownym wsparciem w stronę osób 
doznających niedoborów niezbędnych im 
dóbr i marginalizowanych w dostępie do 
tych dóbr.                          Marek Rembierz

47/2016/6/R

Święta! Ferie!- super oferty! 

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 po ofertę
 i katalog lub zadzwoń!

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) imię żeńskie, 8) udaje bluzkę,  
9) element starego zegara,  10) kojarzyła młodych,  
12) szczególnie zimą dymią, 14) na stacji kolejowej,  
15) smaczne ryby z Bałtyku, 16) nie grzeszy gotów-
ką, 19) kuzyn dorsza, 22) lekceważąco o urzędniku,  
23) gorący na powitanie, 24) zimny stan USA. 
PIONOWO: 2) producent chemii gospodarczej, 3) pań-
stwo wyspiarskie z Dżakartą, 4) jeden z muszkieterów, 
5) zjednoczona Europa, 6) do zabawy dla dziewczy-
nek, 7) dochodzi z chlewika, 11) słynie z kopalni soli,  
13) między nowelą a opowiadaniem, 17) ptak z czub-
kiem, 18) trafia na kamień, 20) cyrkowa sztuczka,  
21) roślina tropikalna w pokoju. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwią-
zania oczekujemy do 2 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45

LAUR  CIESZYNIANKI
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Leon Śliwka  

z Ustronia ul. Hutnicza. Zapraszamy do redakcji. 

Lato 
2017 

 W kręgu filozoficznej 
refleksji (240)

KORZYSTAJ Z NAJLEPSZYCH OFERT!

-  Albania, Czarnogóra,                    
   Macedonia! - hity lata!
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– Nasz bieg ma swoją renomę, a my 
staramy się go uatrakcyjnić, np. dając na 
mecie specjalne piwo, gadżety – mówi 
Przemysław Sikora, organizator biegu „Pie-
kło Czantorii”, który odbył się 19 listopada.

Trasa wiodła z polany przy dolnej stacji 
Kolei Linowej „Czantoria”, następnie czer-
wonym szlakiem do połowy nartostrady, 
leśną drogą na Poniwiec i następnie do 
Jonka na Kępie, na szczyt Małej Czantorii, 
do dolnej stacji wyciągu „Poniwiec”, gdzie 
był punkt żywieniowy, następnie na grzbiet 
Czantorii, do szczytu, szlakiem w kierun-
ku Stożka, na Gachurę, skąd na polanę 
Faturka, do dolnej stacji KL „Czantoria”, 
tu był drugi punkt żywieniowy, po czym 
finisz pod wyciągiem do górnej stacji. 
Taką pętlę pokonywano raz, dwa razy lub 
trzy (21, 42, 63 km), przy czym finiszowy 
podbieg tylko raz na każdym dystansie. 
Do mety dobiegło  35 pań i 200 panów. 
Były to zawody międzynarodowe dzięki 
uczestnikom z Rygi, Parnawy, Zagrzebia, 
Pragi i Czeskiego Cieszyna.
– Na najdłuższy dystans wystartowano  
w nocy i większość trasy pokonywano  
w ciemnościach przy oświetleniu czołó-
wek. Trasa oznaczona banerami odbla-
skowymi, więc nie było dużych kłopotów 
– mówi organizator Przemysław Sikora. 
–Już czwarty rok organizujemy „Beskidzką 
160 na Raty”, a w ramach tego cyklu po 
raz drugi odbyło się „Piekło Czantorii”, 
porównywane do „Błotnej Łemkowiny”, 
ultra zawodów w Beskidzie Niskim. U nas 
jednak jest więcej błota, liści, bardziej eks-
tremalnie, do tego ostre podbiegi i zbiegi. 

„Piekło Czantorii” to zawody ekstremal-
ne, organizacja musi więc być perfekcyjna. 
Przygotowaniem i przeprowadzeniem im-
prezy zajmowali się: Artur Kulesza, Maria 
Kulesza i Przemysław Sikora. 
– Wolontariuszy ogarniała Bogusia, Piotr 
Kurowski pomagał w biurze zawodów, Ma-
teusz Gurowski znakował trasę, mnóstwo 
ludzi, których nie sposób wymienić – mówi 
P. Sikora. – Wystartowało prawie 300 osób, 
a pierwszy na dystansie ultra, czyli 63 km, 
Wojciech Probst poprawił swój rekord o 
40 min., bo trasa się nie zmienia. Ale przed 
rokiem leżał śnieg na grzbiecie Czantorii. 

Po raz drugi w Piekle Czantorii na dy-
stansie 21 km wystartował Mieczysław 
Sikora z Ustronia, bardziej znany jako 
piłkarz Kuźni Ustroń. Po biegu powiedział: 
– Poprawiłem swój wynik o 13 minut, zła-
małem granicę trzech godzin, więc jestem 
zadowolony. Przed rokiem chciałem zejść 
z trasy, nie wytrzymywałem obciążeń.  
W tym roku było o wiele lepiej. Zaliczyłem 
kilka biegów górskich, nabrałem doświad-
czenia. Na początku biegłem w czołówce, 

PIEKŁO 
CZANTORII

ale wiadomo, że czołówka to biegający 
prawie codziennie, a ja ze względu na pił-
kę nie mogę sobie pozwolić na tak mocne 
treningi. Wraz z dystansem traciłem do 
najlepszych. Najcięższy jest zdecydowa-
nie ostatni podbieg pod wyciągiem. Ma 
się dwadzieścia kilometrów w nogach,  
a tam jest nachylenie ponad 30%.

Drugim piłkarzem Kuźni Ustroń, startu-
jącym w Piekle Czantorii na trasie 21 km 
był Tomasz Czyż, który powiedział:
- Brałem już udział w biegach górskich, 
ale w tak trudnym pierwszy raz. Miałem 
duży kryzys na osiemnastym kilometrze, 
nawet zastanawiałem się, czy nie zejść 
z trasy. Było ciężko. Nie spodziewałem 
się, że to taka trasa. Znałem ją tylko  
z opowiadań Mietka. Mówił, że trudna, 
ale nie, że aż tak. Do takiego biegu nie 
byłem przygotowany w stu procentach. Dla 
mnie to odskocznia od piłki i jak można to 

startujemy, bo nie zawsze trener pozwala. 
To alternatywa, a podczas biegania można 
się dużo o sobie dowiedzieć. Mimo że jest 
ciężko bieg sprawia przyjemność,  naj-
większa satysfakcja na mecie. Pierwszy raz 
byłem na tak dużym biegu, dobra organiza-
cja, trasa oznakowana, punkty żywieniowe. 
Myślę, że za rok znowu wystartujemy.

Wyniki:
Kobiety: 21 km: 1. Sabina Ławniczak 

– Łódź (3.29,25), 42 km: 1. Karina Heller 
– Skoczów (7.54,15), 63 km: 1. Tamara 
Mieloch – Podkowa Leśna (10.34,10).

Mężczyźni: 21 km: 1. Kamil Grudzień – 
Lublin (2.23,13) ustroniacy: 2. Krzysztof 
Studnicki, 8. Mieczysław Sikora, 39. To-
masz Czyż, 67. Tomasz Łukosz, 87. Łukasz 
Sikora, 42 km: 1. Szymon Biel – Żywiec 
(5.24,35), 63 km: 1. Wojciech Probst – 
Hażlach (8.13,37).

Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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