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OCHOTNICY
DO	BOJU

KAPLICZKI

(cd. na str. 8)

ma być SmaczNIe
O zwycięstwie Kajetanowicza w Rajdzie Polskim piszemy na str. 13.

Jakie są pani związki z naszym regionem?
Mieszkam w Bielsku, jestem bielszczanką z wyboru, a urodziłam 
się na Śląsku w Katowicach, czyli nieopodal. Jestem jak najbar-
dziej związana z tym regionem. 
Czy na co dzień tu pani występuje?
Na co dzień śpiewam tam, gdzie jest taka potrzeba. A w Katowi-
cach zaczęłam uczyć. Wróciłam do tego po kilku lata przerwy. 
Można mnie spotkać w Studio Wokalistyki Estradowej, dzielę się 
tam z młodzieżą swoim doświadczeniem.
Czy pani muzyka jest tutaj, w takim ekumenicznym środowi-
sku, odbierana w inny sposób niż w pozostałych miejscach?
Wydaje mi się, że u nas, przez to, że jest taka mieszanka ludzi 
z różnych kościołów i różnych denominacji, ta muzyka mniej 
zaskakuje. Mniej zaskakuje to, że jest tak bezpośrednio skiero-
wana do Pana Boga. Mniej też zaskakuje to, co mówię między 
piosenkami, Moja muzyka to gospel, tak ją właściwie trzeba 
zakwalifikować, bo mimo że słychać tu różne gatunki, wspólnym 

W piątek 20 września o godz. 17 w ramach im-
prezy „Skarby z Cieszyńskiej Trówły” w Domu 
Narodowym w Cieszynie odbędzie się spotkanie  
z Renatą Ciszewską, kierownikiem artystycznym 
i choreografem Estrady Regionalnej Równica. 

Rozmowa z piosenkarką Beatą Bednarz
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Malarstwo na szkle jest trudną 
sztuką. W cieszyńskim regio-
nie zajmuje się nim ledwie 
kilka osób. Najbardziej zna-
na jest twórczość wiślańskich 
twórczyń Marii Gatnar-Guzy 	
i Mieczysławy Lisowskiej oraz 
Antoniego Szpyrca z Jabłonko-
wa. Ich obrazki mają charakte-
rystyczny beskidzki styl.

Dobiega końca termomoderni-
zacja budynku Urzędu Gminy 	
w Brennej. Wymieniane są okna 
i ocieplana elewacja. Przedszko-
le w centrum wsi wzbogaciło 
się podczas wakacji o instalację 
solarną do podgrzewania wody. 
Obie inwestycje finansowane są 	
z dotacji Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska 	
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. 
	 	
Rodzinny Rajd Rowerowy od-
był się w gminie Zebrzydowice. 
W tym roku pedałowano ulicami 
Kaczyc. Meta była przed Do-
mem Ludowym, a trasa liczyła 
prawie 16 km. Startowało kilka-
dziesiąt rodzin. 
	 	 	
Strażacy w Kiczycach urządzili 
w remizie świetlicę internetową, 
która wyposażona jest w kilka-
naście stanowisk multimedial-
nych. Ustalono, że mieszkańcy 
wsi będą mogli korzystać ze 
świetlicy w dni powszednie, 
przez dwie godziny. 	

Trwa remont kąpieliska miej-
skiego w Strumieniu. Udało 
się pozyskać  6 mln zł dofi-
nansowania na tę inwestycję. 
Basen i inne obiekty otwarte 
zostaną na przyszły sezon. 
Powstanie tu Miejskie Cen-
trum Kultury i Rekreacji.

Przed premierowym dla ko-
szykarzy KS MOSiR Cieszyn 
sezonem w II lidze, ekipa 
znad Olzy sprawdziła swo-
ją formę podczas Festiwalu 
Koszykówki. Podopieczni 
trenera Łukasza Kuboszka 
zajęli drugą lokatę, przegry-
wając w decydującym poje-
dynku z GTK Fluor Gliwi-
ce 82:95. 	 	 	 	 	 	 	 	 (nik)	
	 	

W Cisownicy po raz kolejny 
zorganizowano akcję „Bia-
ła sobota”. W tutejszej pod-
stawówce mieszkańcy mogli 
bezpłatnie uzyskać poradę 	
u  lekarzy specjalistów – miesz-
kańców tej wsi. Chętnych nie 
brakowało. Można było rów-
nież zmierzyć poziomu cukru 
we krwi i ciśnienie tętnicze. 

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

mianownikiem jest słowo, które je łączy – gospel, czyli po prostu 
Dobra Nowina. Na moich koncertach, gdzieś dalej w Polsce, 
czasem dla niektórych jest to zaskakujące, że w tak bezpośredni 
sposób można mówić o Panu Bogu. 
Wspomniała pani na scenie o rewolucji, którą przeżyła pani 
w swoim życiu. Czy muzyka gospel pomogła jakoś w tej rewo-
lucji, czy pojawiła się dopiero jako jej skutek?
To było bardzo dawno, bo miałam kilkanaście lat, kiedy zdałam 
sobie sprawę z tego, że Bóg, którego kojarzyłam tylko z kościołem, 
to jest żywy Bóg, który naprawdę chce być w moim życiu i tylko 
czeka na moją decyzję, czy pozwolę mu zamieszkać w nim. To 
się wszystko jakoś samo połączyło z muzyką. Usłyszałam piękne 
pieśni i już wiedziałam, że też chcę śpiewać o Bożej miłości.
Inspiruje się pani muzyką gospel tworzoną w Ameryce? Zda-
rza się pani koncertować w Stanach Zjednoczonych. 
Koncertuję tam dla Polonii. Zawsze inspirujące były dla mnie 
chóry gospel. Ta energia i prostota, a jednocześnie jakaś niesamo-
wita moc, którą mają te pieśni. Ale inspiracji szukam też bliżej. 
Sama nie piszę piosenek. Fajne jest to, że spotykam ludzi, którzy 
potrafią to robić.
Może pani sama ich inspiruje. 
Może tak to jest, że razem się inspirujemy, nakręcamy, myślimy 
podobnie i podobnie czujemy. Fajne jest to, że są gdzieś na mojej 
drodze tacy ludzie. Ale w tych inspiracjach nie sięgamy tylko do 
amerykańskiej muzyki. W Polsce mamy inną wrażliwość i zupełnie 
inne rzeczy poruszają nas Polaków.
Marek Niedźwiedzki o ostatniej z pani płyt powiedział, że 
nareszcie jest płyta „cywilna”. Nie bardzo wiem, jak w takim 
razie określić pozostałe, „niecywilne”?

Przeciwieństwem płyty cywilnej są te zdeklarowane właśnie, 

jak „Pasja”, dla nich jednak Marek nie wymyślił nazwy. On mnie 
tak naprawdę zachęcił do tego, żeby spróbować w inny sposób 
opowiedzieć – dokładnie o tym samym, co myślę, co czuję. Ale 
chyba też miałam taką potrzebę, żeby jako dojrzała kobieta, która 
weszła w jakiś tam okres życia, podzielić się swoimi spostrzeże-
niami. Moimi ustami była tutaj Ewa Alimowska, to ona napisała 
prawie wszystkie piękne teksty na „Zamieszkaj ze mną”. I tak 
jak mówiłam, mam szczęście, że spotykam ludzi, którzy potrafią 
wyrazić słowem lub muzyką, co mieszka mi w sercu. 
Nie ma pani odwagi pisać własne teksty?
Nie mam odwagi… mam świadomość, że nie potrafię tego robić. 
Po prostu, nie będę się silić na pisanie tekstów dlatego, żeby mieć 
lepszy ZAiKS, bo to nie o to chodzi. Pan Bóg obdzielił nas różny-
mi talentami i darami. Fajne jest to, że dzięki temu, że jesteśmy 
otwarci na siebie, potrafimy zrobić coś wspólnie. 
Dla kogo będzie ta najnowsza płyta?
Chciałabym, żeby była dla wszystkich. Wiem, że to jest bardzo 
trudne, bo nie da się zrobić czegoś dla wszystkich. Ale chciała-
bym znaleźć taką dróżkę, żeby moje i to trochę starsze pokolenie, 
które zna i pamięta mnie z poprzednich projektów, zechciało po 
nią sięgnąć. Aranżacje są nowoczesne i różnorodne, mam więc 
nadzieję, że zachęcę nimi też młodszych odbiorców, tych poniżej 
trzydziestki, a może i jeszcze młodszych. Widzę na Facebooku, 
że i takie osoby zainteresowały się płytą.
Zdarzyło się pani kiedyś, że ktoś nie rozpoznał tradycyjnego 
utworu w nowej aranżacji?
Nie zdarzyło mi się to. Mam szacunek do tych kompozycji, 
muszę to podkreślić. One będą zaskakujące dla niektórych, ale 
szacunek do melodii i tekstu nie pozwoli mi na jakieś totalnie 
szalone modyfikowane, takie żeby ciężko było je poznać. Nie chcę 
spłoszyć czy zadziwić ludzi naszymi pomysłami. To ma być deli-
katny muzyczny lifting, który ma odświeżyć, odkurzyć, pokazać 	
w innym świetle, ale nie zmienić. Chcę, żeby w tych pieśniach 
zostało to, co najważniejsze – przekaz, prawda, to, co mnie kiedyś 
w nich dotknęło i co mnie ciągle dotyka. Nie chcę przekombino-
wać. Ma być po prostu smacznie. 
W swojej twórczości artystycznej pojawiała się pani w wielu 
różnych miejscach, na przykład w telewizji.
I owszem, to przy okazji komercyjnych sytuacji, od czego upły-
nęło już parę lat.
Czyli dzieli pani swoją pracę na różne strefy?
Właściwie coraz mniej, bo ciężko w pewnym momencie tak do 
końca podzielić swój czas. Współpracowałam z wieloma gwiaz-
dami naszej estrady, ale wtedy nie było czasu na swoje sprawy 	
i projekty. Osiem lat temu wróciłam do swojego koncertowania. 
„Taniec z gwiazdami” w którym śpiewałam do ostatniej edycji 
zostawiłam sobie tak naprawdę z racji wielkiej przyjaźni z Tom-
kiem Szymusiem i z zespołem. To mogłam robić z tzw. doskoku, 
współpracę z artystami, którzy oczekują priorytetu terminów, 
trzeba było zakończyć. Jeśli chodzi o telewizję, to będzie mnie 
mniej, bo muzyka „z przekazem” niekoniecznie się tam przebija. 
Ale można jej słuchać w domu i w samochodzie!
Dziękuję za rozmowę.                      Rozmawiała: Maria Kulisb. bednarz.

ma być SmaczNIe
(cd. ze str. 1)
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

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

9 IX 2013 r.
Cotygodniowa kontrola osób 
handlujących na targowisku oraz 
prawidłowego parkowania samo-
chodów wokół targowiska.
10 IX 2013 r.
Interweniowano w sprawie pad-
niętej sarny na ul. Katowickiej. 
Zwierzę zostało zabrane do utyli-
zacji przez właściwe służby.

Emilia Szarzec lat 82  ul. Kamieniec
Paweł Chmiel  lat 78  ul. Źródlana

CI, KTóRZy oD NAS oDESZLI:

12 IX 2013 r.
W trakcie prowadzenia kontroli 
porządkowych w centrum miasta, 
nakazano zaprowadzenie porząd-
ku wokół jednego z lokali przy ul. 
Grażyńskiego.
14 IX 2013 r.
W trakcie prowadzenia kontroli 
porządkowych w Lipowcu za-
uważono podrzucone śmieci. We-
zwano odpowiedzialny służby do 
usunięcia worków ze śmieciami.
16 IX 2013 r.
W trakcie kontroli na Zawo-
dziu, w rejonie ulic Sanatoryjnej 	
i Szpitalnej, jednego kierowcę 
ukarano mandatem za postój 
w miejscu, gdzie obowiązywał 
zakaz zatrzymywania się. (mn) *    *    *

*    *    *

PoLICJA  tel. 856 38 10

9 IX 2013 r.
O godz. 16 zgłoszono włama-
nie do domku letniskowego 
przy ul. Ślepej. Sprawca wszedł 

do środka, skąd ukradł piwo 	
i wódkę. W wyniku podjętych 
przez funkcjonariuszy czynności 
został zatrzymany włamywacz 	
- 38-letni mieszkaniec Wisły.
11 IX 2013 r.
O godz. 9 kierujący samochodem 
ford fiesta na stacji przy ul. Ka-
towickiej zatankował 17 litrów 
benzyny, po czym odjechał nie 
płacąc rachunku.

*    *    *

*    *    *

MAłA SyRENKA ANDERSENA 
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej proponuje wyjazd na „Małą 

Syrenkę” H. Ch. Andersena - rewelacyjny spektakl dla dzieci 
i dorosłych wystawiany wspólnie przez Scenę Polską i Scenę 
Lalek Bajka. 

Jest to pierwsza tego typu współpraca obu scen Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie. Reżyserem przedstawienia jest 
Monika Gerboc, związana z berlińskim teatrem, zaś scenografem 
i autorem projektów lalek jest Miroslav Duša - wykładowca 
Akademii Teatralnej w Bratysławie, kostiumy zaprojektowała 
Júlia Sabová. Spektakl ten cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem publiczności. Przedstawienie warto zobaczyć szczególnie 
ze względu na niezwykłe połączenie gry aktorów i lalkarzy oraz 
wypełniające scenę, bajecznie kolorowe stwory morskie. Wy-
jazd wspólnym autobusem teatralnym (23 lub 43 osobowym) 	
29 września na godz.15 (wyjazd o godz. 14). Koszty 	
w koronach czeskich: 25 cena przejazdu, 40 cena biletu dla 
dziecka oraz 100 dla osoby dorosłej. Zgłoszenia przyjmujemy 
telefonicznie – Muzeum Zbiory Marii Skalickiej w Ustroniu nr 
(33) 858 78 44, w godz. 11-16.

    Przychodnia MEDICA 
                       oferuje nowe poradnie:

Poradnia chirurgii dziecięcej i ogólnej
USG - bioderek, układu kostnego - dr Piotr Starzak
USG - jamy brzusznej, tarczycy i piersi - dr Walczysko 
Poradnia ginekologiczna - dr n med. Marek Walków
USG - endowaginalne i przez powłoki brzuszne 
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów oferujemy wizyty do-
mowe przeprowadzane przez ratownika medycznego dla osób starszych, 
mających problemy z poruszaniem się.
   pn-wt 14-15 dowóz i odwóz do i z przychodni

śr    11-12 dowóz i odwóz do i z przychodni
czw.   11-12 odwiedziny domowe
pt.     14-15 odwiedziny domowe

 www.medica-ustron.pl, tel. (33) 854-56-16, ustroń, ul. drozdów 8a

																		

DyżUR  ZARZąDU  W  NIERoDZIMIU
Członkowie Zarządu Osiedla Nierodzim dyżurują w każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca w budynku OSP w Nierodzimiu 
od godz. 17 do 18. We wrześniu przypada to 30, czyli ostatniego 
dnia miesiąca.

MożESZ  WyGRAć  Z  RAKIEM  I  ALERGIą
W środę 25 września o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej 

nr 1, ul. Partyzantów 2, odbędzie się prelekcja „Możesz wy-
grać z rakiem i alergią”. Spotkanie poprowadzi Janusz Pić. 	
W programie: prelekcja, degustacja, mierzenie ciśnienia, oblicza-
nie BMI, sprzedaż książek na temat zdrowia. Wstęp wolny.

100-LECIE  URoDZIN  JANA  SZCZEPAńSKIEGo 
Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Ustroniu zapra-

sza na spotkanie z okazji 100-lecia urodzin Jana Szczepańskiego, 
które odbędzie się 24 września o godz. 17 w sali parafialnej przy 
kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba. W programie 
wykład prof. Daniela Kadłubca pt. „Profesora Jana Szczepańskie-
go droga przez naukę, politykę i przez świat w świetle II tomu 
jego dzienników” oraz deklamatorium pt. „Korzeniami wrósł w 

WyKłAD  HALINy  SZoTEK 
Muzeum  Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na wykład histo-

ryka Haliny Szotek nt. „Śląsk Cieszyński od starosłowiańsz-
czyzny do początków Księstwa Cieszyńskiego (VII - XIII w.)”, 
który odbędzie się w cyklu „Opowieści historyczne ze Śląska 
Cieszyńskiego” w sobotę 21 września o godz. 16. Oczekiwani 
są wszyscy zainteresowani historią, a zwłaszcza nauczyciele 	
i gimnazjaliści. 

*    *    *

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń uprzej-
mie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na 
spotkania, których celem będzie konsultacja projektu „Rocznego 
Programu Współpracy Miasta Ustroń z Organizacjami Pozarzą-
dowymi na Rok 2014” oraz przedstawienie przez organizacje 
pozarządowe informacji o planach działania w roku 2014.

Podobnie, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, zaplanowano 
3 zebrania w mniejszych grupach tematycznych: 

1 października (wtorek) odbędzie się spotkanie z przedstawi-
cielami stowarzyszeń realizujących zadania publiczne z zakresu 
oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

2 października (środa) – z zakresu kultury, 
3 października (czwartek) – z zakresu sportu i promocji. 
Wszystkie zebrania będą miały miejsce w sali sesyjnej Urzędu 

Miasta Ustroń o godz. 15.00. Przedstawiciele poszczególnych 
organizacji zostaną także powiadomieni telefonicznie lub e-ma-
ilowo. Prosi się o pewne przybycie.

SPOtKaNIa Rady 
dzIałalNOścI POżytKu 

PUBLICZNEgO
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Stawili się komendanci poszczególnych 
jednostek, przedstawiciele władz miasta 	
i wójt gminy Brenna Iwona Szarek. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czu-
wał komendant miejski OSP Damian Le-
gierski, obserwował je Rafał Glajcar, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

OSP w Cieszynie. 
Do boju stanęło 5 drużyn młodzieżowych 

w wieku 12-16 lat z Lipowca, Nierodzimia 
i Górek Wielkich, walczyły również dwie 
drużyny dziewcząt. Lepsze okazały się 
reprezentantki Nierodzimia. Żeby treno-
wać, skrzyknęły się trzy tygodnie przed 

zawodami, wystarczył telefon instruktora. 
Dziewczyny to stare wyjadaczki, niektóre 
startowały już pięć razy, kilka razy prze-
chodząc do finału powiatowego. 
– W jednostce mamy taki schemat na stałe, 
ćwiczymy naraz całą bojówkę i sztafetę  
– mówią. – Nie uprawiamy sportów, ale 
to dla nas jest sport, poza tym, że dobra 
zabawa i frajda. Nie mamy wielu rywalek, 
bo startuje zwykle tylko jedna drużyna 
dziewczyn, oprócz nas. Najtrudniejszy na 
torze jest rów – to niebieskie – trzeba go 
przeskoczyć. Raczej nie wiążemy z tym 
przyszłości – śmieją się Andrea, Mag-
da, Wiktoria, Kornelia, Edyta, Andżelika 	
i Agnieszka. Andrea, kapitanka drużyny, 
jest najmniejsza z nich:
– Dowódca musi być szybki i jak najmniej-
szy. Nie możemy go wyprzedzać na torze, 
więc musi być szybki, żeby prowadził dru-
żynę. Po przebiegnięciu całości musimy się 
w odpowiedniej kolejności ustawić tuż za 
nim. Wszystko ma swój poziom trudności, 
na hydronetce, czyli pompowaniu wody, 
trzeba być silnym. Znowu te, co leją, trzy-
mają węża, muszą mieć dobre oko, żeby 
dobrze trafiać. Wężowe muszą być szybkie 
i muszą mieć zręczność, żeby to wszystko 
pozapinać. Najbardziej boimy się czerwo-
nych kartek, które można dostać za wyjście 
z toru, wejście do rowu czy złe wiązanie, 
oceniane jest wszystko. Jest dyscyplina!

W kategorii dorosłych wystartowało 
10 drużyn: dwie z Lipowca, po jednej 	
z Centrum, Nierodzimia, Polany, dwie sekcje 	
z Brennej Centrum, jedna z Brennej Leśni-
cy i z Górek Wielkich. Wystartowała także 
zaprzyjaźniona jednostka strażacka OSP 	
z Ustronia Morskiego.

Od początku najgroźniejszym rywalem 
dla wszystkich był ubiegłoroczny zwycięz-
ca. Lipowiec ma opinię drużyny najlepiej 
przygotowującej się do zawodów. 
– Jest to przede wszystkim chłopaków chęć 
i zapał – mówi dowódca drużyny Marcin 
Krysta. – Ćwiczą dla siebie i dla własnej sa-
tysfakcji, bo na siłę nikogo nie da się zmusić. 
Chcą, starają się i im wychodzi. Najtrudniej-
sza jest mobilizacja, żeby zacząć. W miarę 
intensywnie zaczynają się przygotowywać 
dwa tygodnie przed zawodami. Wszystko 
wymaga treningu, najważniejsze jest zgrać 
się we wszystkim. Ta drużyna, która teraz 
leciała, to jest ten sam skład już prawie od 
dziesięciu lat. Za wynik odpowiada cały 
zespół i żeby go wypracować, trzeba parę 
lat ćwiczyć, no chyba że ktoś ma szczęście. 
Dwie drużyny są u nas stąd, że młodzież 
przeszła do grupy starszych i chce to kon-
tynuować. 

Zwycięzcy z poszczególnych gmin będą 
je reprezentowali podczas powiatowych 
zawodów 22 września. Najlepszą drużyną 	
w Ustroniu była reprezentacja OSP z Lipowca 
sekcja pierwsza, tuż za nią drużyna z Lipow-
ca sekcja druga, a na trzecim miejscu podium 
znaleźli się strażacy z Polany. Czwarte miej-
sce w grupie dorosłych zdobyła jednostka 	
z Centrum, piąte z Nierodzimia. Poza 
eliminacjami do kolejnego szczebla za-
wodów, przyznano nagrody specjalne. 
Najlepiej ćwiczenia bojowe wykonała 
drużyna Lipowiec sekcja pierwsza, zaś 
najszybsza w sztafecie była jednost-
ka Lipowiec sekcja druga. Maria Kulis 

OCHOTNICY	DO	BOJU
zawody Sportowo-Pożarnicze ustronia i brennej tradycyjnie zaczęły się paradą, 

która ruszyła z rynku. zmagania wygrała drużyna lipowca i to ona 14 września 
zdobyła puchar. Na stadionie Kuźni można było obserwować prawdziwie sportową 
rywalizację, a oficjalne wyniki przedstawiają się następująco: grupa a – ustroń 
– 1. OSP lipowiec I – 115 pkt.; 2. OSP lipowiec II – 120 pkt.; 3. OSP Polana – 135 
pkt.; 4. OSP centrum – 137 pkt.; 5. OSP Nierodzim – 140 pkt; grupa b – brenna 
– 1. OSP Górki Wlk. – 127 pkt.; 2. OSP leśnica – 130 pkt.; 3. OSP centrum I – 131 
pkt.; 4. OSP centrum II – 132 pkt. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego mł. kapitana marka 
Szabota, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP cieszyn. 

W ćwiczeniach bojowych musieli się sprawdzić dorośli...                            Fot. J. Piechocki

... i młodzież.                                                                                                      Fot. J. Piechocki
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Zdaniem 
Burmistrza

O roli samorządu mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

*    *    *
W momencie tworzenia w 1990 roku 

gmin samorządowych, twórcom reformy 
przyświecała idea sprowadzenia decy-
zyjności do poziomu lokalnego. Wtedy 
też sformułowano fundamentalną zasadę 
odnoszącą się do samorządów, że realizu-
ją swoje zadania, zaspokajając zbiorowe 
potrzeby mieszkańców na danym terenie. 
Do zadań własnych gmin i miast zaliczyć 
można drogi, kanalizację, wodociągi, utrzy-
manie porządku i czystości, zieleń, oświatę, 
kulturę, sport. 

W samorządach mieszkańcy wybiera-
ją swoich przedstawicieli do rad, którzy  
konstruują budżet, wyznaczają zadania, 
decydują o wydatkach. I tu pojawia się drugi 
aspekt samorządności – własne pieniądze, 
czyli zbierane od mieszkańców, pozostające 
do dyspozycji społeczności lokalnych, a nie 
przesyłane do budżetu państwa, jak było 
kiedyś. Pieniądze są wydawane by zaspoka-
jać zbiorowe potrzeby mieszkańców. 

Na początku lat 90. potrzeby były bar-
dzo duże, a wynikało to z długoletnich 
zaniedbań lub niemożności realizowania 
koniecznych inwestycji. Powoli zapomina-
my, jakie boje toczyliśmy o telefonizację, 
kanalizację, doprowadzenie wody, remonty 
dróg, a także modernizowanie przedszkoli, 
szkół, przejmowanie i remontowanie placó-
wek kultury - biblioteki, muzeów. 

Gdy udało się zrealizować i na bieżą-
co wykonuje się tak wiele potrzebnych 
inwestycji, nad zbiorowymi potrzebami 
mieszkańców zaczynają przeważać interesy 
pojedynczych obywateli czy właścicieli nie-
ruchomości leżących na naszym terenie.

Z niepokojem obserwuję przesuwanie 
się oczekiwań w stronę indywidualnego 
podejścia, bo przez to zatraca się sens	
i istota samorządu, gdzie dyskutuje się	
o sprawach większych grup. Nie mówię już 
o całym mieście, ale interesach dzielnicy, 
osiedla. Coraz częściej musimy się zajmo-
wać problemami niewielkiej grupy ludzi, 	
a czasem pojedynczych przypadków. Może 
się zdarzyć, że rozwiązanie tych problemów 
może odbywać się kosztem bardziej ogól-
nych spraw. 

W świetle ustawy o samorządzie bezza-
sadne są stwierdzenia, że ktoś nie korzysta 
z biblioteki, muzeum, stadionu, nie jeździ 
jakąś konkretną drogą, więc nie chce, żeby 
były to obiekty utrzymywane z publicznych 
pieniędzy. Albo że nie ma dzieci w szkole i 
nie chce, żeby dotować zajęcia pozalekcyjne 
czy badania. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że pro-
blemy pojedynczych mieszkańców nie są 
ważne. Wszystkie są tak samo istotne i nad 
wszystkimi się pochylamy, jednak przy 
ograniczonych środkach, musimy wybierać. 
Kryterium wyboru jest interes jak najwięk-
szej grupy mieszkańców, co wynika z roli 
przypisanej samorządowi.    Spisała: (mn)

PIeśNI W KOlORze blueS

10 września po godz. 19 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z cieszyńską. 	
W jadącego prawidłowo od ustronia do cieszyna motocyklistę wjechał samochód peugeot, 
który skręcał od strony cieszyna na Skoczów. motocyklista przebywa w szpitalu. Fot. W. Herda	

Beata Bednarz wokalistka swobodnie 
poruszająca się w wielu gatunkach mu-
zycznych urodziła się w Katowicach, 
praktycznie śpiewa od dziecka. W 1979 
roku stawiała swoje pierwsze kroki w 
amatorskim  zespole  Posłani. Zawodowo 
zaś rozpoczęła karierę w 1985 r. Pierwszy 
solowy album „Uwielbiam Cię” wyda-
ła w 1987 r., ostatni jest zatytułowany 
„Zamieszkaj ze mną”, pochodzi z roku 
ubiegłego. Od początku zbiera nagrody 
na festiwalach i uczestniczy w projektach 
wielu wykonawców, zarówno związanych 
ze sceną gospel, jak i najbardziej znanych 
artystów muzyki polskiej. Występowała 
między innymi z Marylą Rodowicz, Ha-
liną Frąckowiak, Budką Suflera, Stanisła-
wem Soyką, Krzysztofem Krawczykiem 
i Katarzyną Gertner. Wraz z orkiestrą 
Filharmonii Śląskiej śpiewała w orato-
riach Jana Kohuta. Najmłodsi rozpoznać 

mogą jej głos na ścieżkach dźwięko-
wych do filmów Disneya, takich jak „Król 
lew” czy „Księżniczka i żaba”. Usłyszeć 	
i zobaczyć można ją było ją w telewizji, 
gdzie śpiewała w kolejnych edycjach 
„Tańca z gwiazdami”; w latach 2005-2009 
tworzyła tercet Big Stars, z Lolą Szafran 
i Patrycją Golą. W listopadzie premierę 
będzie miała jej najnowsza, jedenasta 
płyta, gdzie sięga do „pieśni z pożółkłych 
śpiewników”, aby przypomnieć o nich 	
i nadać im nowy ton. 

Sala widowiskowa „Prażakówki” wy-
pełniła się w niedzielę po brzegi. Beata 
Bednarz wykonała swoje najbardziej zna-
ne utwory, w charakterystycznych dla niej 
aranżacjach, akompaniowała jej Dorota 
Zaziąbło. W chwilach między piosenkami 
wokalistka mówiła - o tym, co jest dla niej 
ważne w muzyce i co jest dla niej ważne 
w życiu.                                           (mk) 

muzykę beaty bednarz można określić za pomocą zbioru kilku angielskich słów, 
podając: soul, blues, pop, bossa nova... ale równie dobrze można powiedzieć: pieśń, 
hymn, wiara, tradycja, dziękczynienie i błogosławieństwo. Połączenie jest naturalne, 
a rytm muzyki gospel i energia płynące ze sceny trafiają prosto do środka, razem 
z głosem piosenkarki, silnym i ciepłym, a potem z przekazem, w słowach. 

W niedzielę 15 września artystka gościła w miejskim domu Kultury „Prażaków-
ka” z koncertem charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzysznie na Rzecz 
Wspierania Rodziny „Siloe In Nobis” z cieszyna. środki zebrane podczas koncertu 
przekazane zostaną na pomoc w opiece nad ludźmi starszymi. 
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Na ROWeRze PO ObRaz
Latem naszą redakcję odwiedził Adam Nikiel, mieszkaniec 

miejscowości Wyry koło Mikołowa, pasjonat turystyki rowero-
wej i sztuki. Łączy te zainteresowania, gdy pedałuje ze swojego 
domu aż do Ustronia i odwiedza Galerię Rynek prowadzoną przez 
Kazimierza Heczkę. 
– Bardzo lubię tam przychodzić, bo podobają mi się obrazy Bo-

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej (Oddział Muzeum Ustrońskie-
go) przez najbliższe miesiące gościć będzie u siebie Książnicę 
Cieszyńską. Już od 13 września oglądać można przepiękne fo-
togramy będące pokłosiem pleneru Cieszyńskiego Towarzystwa 
Fotograficznego w murach tej zacnej instytucji. 

Nie zabraknie w tym czasie spotkań z dyrektorem i pracow-
nikami Książnicy. Tematem spotkań będą: książka, ekslibris, 
zabytkowe księgozbiory, cymelia, księgarnie, biblioteki i inne 
zabytki piśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim. Muzeum ma 
charakter bibliofilsko-artystyczny, jako że sama fundatorka Maria 
Skalicka była znanym i cenionym bibliofilem i kolekcjonerem 
dzieł sztuki. W roku 1996 podarowała miastu Ustroń dom ro-
dzinny wraz z ogrodem i zbiorami kolekcjonerskimi całego życia 
na cele muzealne.

W sobotę 21 września o godz. 17 rozpocznie się w galerii 
„Szara” w Cieszynie przy ul. Srebrnej wernisaż bardzo interesu-
jącej wystawy Urszuli Kluz-Knopek. To kolejny ustroński akcent 
podczas imprezy „Skarby z Cieszyńskiej Trówły”. 

Urszulę Kluz-Knopek, inżynier informatyki, magister sztuk 
pięknych, zajmującą się grafiką, projektowaniem oraz fotografią, 
na pewno możemy zaliczyć do artystek nieszablonowych i nieba-
nalnych. W pracach, które pokaże w Cieszynie, rozważa problem 
nieistnienia teraźniejszości i zawieszenia człowieka pomiędzy 
przeszłością a przyszłością:	
– Czuję, że nie mam dostępu do rzeczywistości jako takiej, mówię 
o teraźniejszości, bezpośrednim udziale w byciu tu i teraz. Wstaję 
rano, widzę swojego syna, jest cudowny, a ja patrzę na niego 
jakby już umierał, zatracał się. Po powrocie ze szkoły będzie już 
zupełnie innym człowiekiem. Wiem, że już nigdy nie będzie taki 
jak teraz i ogarnia mnie żal na myśl o nieustannie przemijającym 
czasie, i niemożności zatrzymania chwili – stwierdza autorka 
wzbudzających kontrowersje fotografii.

Wystawa zainauguruje projekt „SALT”, mający na celu pre-
zentację i promocję artystek i artystów związanych z Cieszynem 
i cieszyńską galerią. 

Ekspozycję w „Szarej” można będzie oglądać do 16 paź-
dziernika. Fotografie U. Kluz-Knopek prezentowaliśmy 	
w gazecie 38/2011 w cyklu „Galeria Ustrońskiej”.            (mn) 

zbIORy  KSIęGI  cymelIa

bRaK  teRaźNIeJSzOścI

gusława Heczki – zwierza się pan Adam. – Podziwiam wszystkie 
dzieła tam wystawione, ale szczególnie upodobałem sobie te 
delikatne akwarele pokazujące piękno gór. 

Znanego ustrońskiego malarza pan Adam Nikiel poznał oso-
biście, gdy odwiedził go w pracowni na Gojach. Poprosił wtedy 	
o autograf na obrazach. Chciał mieć podpis mistrza z szacunku dla 
niego, ale również dlatego, że uważa to za dobrą inwestycję.  
– Jestem przekonany, że obrazy pana Heczki będą wiele warte 
– mówi miłośnik sztuki z Górnego Śląska. – Bardzo lubię na nie 
patrzeć, ale traktuję też jako lokatę kapitału. 

A. Nikiel ciężko pracował jako górnik w kopalni Bolesław Śmia-
ły w Łaziskach Górnych, ale sztuka towarzyszyła mu przez całe 
życie. Chciał się z nią związać zawodowo, ale nie pozwoliły na to 
okoliczności. Dostał powołanie do wojska, swoje odsłużył, a potem 
już musiał zarabiać na siebie i na rodzinę, więc malarstwo musiało 
pozostać hobby. Lubi patrzeć na obrazy, ale też je tworzy - grafiki, 
akwarele, obrazy olejne. Widoki odtwarza z widokówek, ze zdjęć 
lub dzięki obserwacjom. Jest turystą z zamiłowania – na rowerze 
pokonuje rocznie 10 tys. kilometrów – i pasjonatem literatury, 	
a zgromadził około 1000 książek. 

Wszystko to opowiedział nam w redakcji po wizycie w Ga-
lerii Rynek. Właśnie kupił kolejny obraz Bogusława Heczki 	
i wytłumaczył, że kupił go na urodziny... dla siebie. Dostał od dzieci 
pieniądze, z czego bardzo się ucieszył, i zaraz na drugi dzień ruszył 
do Ustronia, żeby wydać prezent na obraz. 
– Wiem, że jestem gadatliwy, ale mam to w genach. W naszej 
rodzinie było wielu księży – tymi słowy pan Adam zakończył 
miłą pogawędkę.                                                Monika Niemiec 

Willa Witkiewicza w zakopanym, rysunek a. Nikiel.
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Druga klasa Gimnazjum Przemysłowego w nowym budynku 
szkolnym – wrzesień 1950 r. Stoi nauczyciel Karol Raszyk, 

rząd ławek w lewej strony: Jan Plinta, Józef Wantulok, Józef 
Ferfecki, Stanisław Greń, N.N., Ludwik Czudek, Henryk Sikora, 
Gustaw Podżorny, N.N., Józef Czyż, Krawczyk, Wiktor Cichy, 
rząd środkowy: Jan Polok, Mieczysław Ferfecki, Jan Kłósko, 
N.N., Jan Heller, Jan Glajc, Jan Holeksa, N.N., Gustaw Gibiec, 
Emil Szklorz, Tadeusz Podżorski, Józef Cieślar, dyrektor Alojzy 
Waszek, rząd od prawej: Jan Cieślar, Władysław Konderla, Jan 
Lipowczan, Rudolf Czyż, Karol Polok, Karol Szarzec, Karol 
Wantulok, Karol Łomozik, Józef Gajdzica, Jan Stebel, Paweł 
Kędzior, N.N. 

ZGłoSZENIA  KANDyDATóW  Do  LAURU
Co roku organizowana jest uroczysta sesją rad gmin ziemi cie-

szyńskiej z okazji 11 listopada, połączona z wręczeniem Laurów 
Srebrnej Cieszynianki. Stowarzyszenia, organizacje, instytucje 
działające na terenie Ustronia mogą jeszcze zgłaszać jednego 
kandydata. Może nim być każdy mieszkaniec gminy. 

Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświad-
czenie kandydata zawierające zgodę na wyróżnienie i ujaw-
nienie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmowane są	
w Urzędzie Miasta do 20 września. Kartę zgłoszenia kandy-
data oraz wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM, pok. nr 16, tel. 
8579-328. Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas 
wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwa-
gę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, 	
w której działają kandydaci, a zwłaszcza wniesienie przez nich 	
i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących god-
nymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.

KoNCERT  CHARyTATyWNy  
RENATy  PRZEMyK

Już 20 września o godz. 19 w MDK „Prażakówka” w Ustro-
niu odbędzie się VII koncert charytatywny z cyklu „Ofiaruj 
Dzieciom Słońce”. Tego roku na scenie zagości wspaniała 
artystka o wielkim sercu Renata Przemyk. Wokalistka ceniona 
jest przez miłośników różnych nurtów muzycznych ze względu 
na nieprzeciętny talent muzyczny, niepowtarzalny głos, kulturę, 
niezależność i indywidualność artystyczną, o czym świadczą 
przyznawane jej nagrody. Łączy piosenkę autorską z rockiem 
alternatywnym.

 Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i Rodzinie „Można Inaczej” w Ustroniu. Wstęp na koncert 
umożliwia nabycie cegiełki o wartości 30 zł. Cegiełki do naby-
cia w siedzibie stowarzyszenia (Rynek 4 – budynek biblioteki) 	
i w „Prażakówce”. Więcej informacji pod numerami telefonów: 
500-231-259 i 33 854-33-99.

nauka języka angielskiego
dla młodzieży i dorosłych

- przygotowanie do egzaminów
- angielski ogólny i medyczny

anna Michnik tel. 503 435 282 
michnik.ania@gmail.com 

www.facebook.com/Michnik.anna

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

wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do:
1) dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowa-

nych lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale  
z gruntem, a stanowiących własność osób prawnych, fi-
zycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
– wykazy  z dnia 10 i 11 września 2013 r.,

2)  sprzedaży – wykaz z dnia 16.09.2013 r.
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zblIża  SIę  OKReS  
GRzeWczy

mistrz kominiarski P. Waszek. Fot. W. Pilch

Tylko od września 2012 roku do 31 
marca 2013 roku na skutek zaczadzenia 
zginęło w całej Polsce 91 osób, a 2216 
zostało poszkodowanych. Najmłodsza 
ofiara miała tylko 9 lat. Strażacy, we 
wspomnianym okresie, wyjeżdżali do 
zdarzeń związanych z tlenkiem węgla aż 
3817 razy. 
– Do zatruć tlenkiem węgla dochodzi, 
bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo 
niebezpieczne mogą być stosowane przez 
nas od lat praktyki dotyczące np. zatykania 
kratek wentylacyjnych czy też zaniedbania 
związane z przeglądem stanu technicznego 
przewodów kominowych – mówi rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, kpt. 
Patrycja Pokrzywa. 

JAK MIESZKAć BEZPIECZNIE?
Jeśli chcemy uniknąć podobnych nie-

bezpieczeństw, warto zdać się na rady 	
i doświadczenie specjalistów. Rzecznik 
prasowy Korporacji Kominiarzy Polskich 
Oddział Cieszyn, mistrz kominiarski Pa-
weł Waszek mówi: 
– Należy raz w roku dokonywać okreso-
wych kontroli przewodów kominowych 
oraz ich czyszczenia. Dokładnie mówiąc, 
przewody kominowe dymowe sprawdza-
my cztery razy w roku, przewody spali-
nowe – dwa razy, przewody wentylacyjne 
– raz do roku. Trzeba też pamiętać, że ta-
kich kontroli może dokonać jedynie mistrz 
kominiarski, a po wykonaniu swojej pracy 
ma on obowiązek sporządzić protokół 
pokontrolny. 

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego 
sprawę, takie przeglądy są obowiązkowe 
zarówno dla właścicieli domów jednoro-
dzinnych, jak i dla zarządców budynków 
wielorodzinnych. Obowiązek ten nakłada 
na nich ustawa Prawo Budowlane w ar-
tykule 62. 

SKąD BIERZE SIę CZAD?
Tlenek węgla, potocznie zwany cza-

dem, to silnie trujący gaz. Jest tym bar-
dziej niebezpieczny, że nie ma zapachu 
ani koloru. Jest też nieco lżejszy od po-
wietrza, więc łatwo się z nim miesza 	
i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła 
czadu w pomieszczeniach mieszkalnych 
to gazowe podgrzewacze wody, kotły 
gazowe centralnego ogrzewania, kominki, 
piece węglowe lub olejowe. Czad powstaje 	
w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, 
ale nie tylko.  
– Jego obecność może wynikać z braku 
dopływu świeżego zewnętrznego powie-
trza do urządzenia, w którym następuje 
spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, 
zużycia lub złej regulacji palnika gazowe-
go, czy też nieszczelnego przewodu ko-
minowego lub uszkodzonego połączenia 

między kominami i piecami – przestrzega 
kpt. P. Pokrzywa. 

Często to sami lokatorzy ściągają na 
siebie niebezpieczeństwo np. dokonując 
samowolnych przełączeń w przewodach 
kominowych podczas remontów mieszkań 
i domów. 
– Dlatego też przeglądy i czyszczenie tych 
przewodów przez kominiarzy, są bardzo 
ważne – dodaje Pokrzywa.

Mistrz kominiarski Paweł Waszek tłu-
maczy, że nie chodzi o to, by wzbudzać 
w ludziach strach, ale o to, by wszyscy 
zdawali sobie sprawę, jak ważne jest 
utrzymywanie przewodów kominowych, 
wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych 
w dobrym stanie technicznym. 
– Każdemu z nas zależy przecież na 
bezpieczeństwie swoim oraz własnej 
rodziny. Nie możemy pozwolić, by przez 
niewiedzę, mogła stać się tragedia. Tak 
naprawdę wystarczy trochę samodyscy-
pliny, by mieszkać bezpiecznie cały rok 
– dodaje. 

PRZEGLąD, A UBEZPIECZENIE
Brak ważnego przeglądu przewodów 

kominowych może mieć negatywne skutki 
nie tylko dla naszego zdrowia, ale i dla 
portfela. Stać się tak może ze względu na 
rygorystyczne wymogi firm ubezpiecze-
niowych. 
– Ubezpieczyciel, w oparciu o ustawę 
Prawo Budowlane, wymaga, by zarządca 
lub właściciel budynku wielo- lub jedno-
rodzinnego posiadał aktualne protokoły 
wystawione przez mistrza kominiarskiego, 
potwierdzające dokonanie przeglądu prze-
wodów kominowych oraz ich czyszczenia. 
Gdyby dany zarządca chciał ubiegać się 	
o odszkodowanie bez stosownego protoko-
łu, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy 
wypłaty tego odszkodowania – tłumaczy 
Wojciech Pniak, właściciel centrum ubez-
pieczeniowego z Ustronia. 

Paweł Waszek potwierdza i apeluje: 
– Dbajmy o nasze zdrowie i portfele. Ta 
dbałość, to koszt nieporównywalnie niższy 
niż ten, który możemy ponieść w przypad-
ku bagatelizowania zasad utrzymywania 
prawidłowego stanu technicznego prze-
wodów kominowych.                          (m) 

Sezon jesiennego i zimowego ogrzewania mieszkań i domów, to nie-
stety co roku okres zwiększonej ilości pożarów i zatruć tlenkiem węgla. 
Statystyki Państwowej Straży Pożarnej są bezlitosne, a kominiarze apelują 	
o regularne dokonywanie przeglądów przewodów kominowych.
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JUBILEUSZ	ADAMA	HECZKI
dziękowano jubilatowi za służbę Polsce.                                                       Fot. J. Piechocki

	żołNIERZ  I  DZIAłACZ
Adam Heczko przeżył kilka epok historii 

Polski. Urodził się w 1918 roku w Godziszo-
wie. Podczas wojny walczył na Zachodzie, 
potem przebywał w Szkocji. Po powrocie do 
Ustronia rozpoczął pracę w Kuźni Ustroń, 
potem pracował w Cieszynie. Na emeryturę 
przeszedł w 1979 roku, jednak nie był to 
koniec jego pracy. 

Działał w Komitecie Rodzicielskim Szko-
ły Podstawowej nr 1, w spółdzielni mieszka-
niowej „Zacisze”, przez cztery kadencje był 
przewodniczącym Rady Osiedla Spółdzielni 
Mieszkaniowej nr 3, działał w Polskim 
Komitecie Pomocy Społecznej, prowa-
dząc świetlicę przy ul. Cieszyńskiej. Był 
współorganizatorem i inicjatorem budowy 
pomnika Jan Cholewy w Ustroniu, a od 1993 
r. prezesem Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został 
dotychczas wyróżniony odznaczeniami taki-
mi jak Złoty Krzyż Zasługi, tytuł Opiekuna 
Miejsc Pamięci, Weterana Walk i medal Pro 
Memoria. 

Jubileusz prowadziła Danuta Koenig 	
z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Miasta. Obecny był burmistrz 
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Malina, minister Jan Sta-
nisław Ciechanowski, kierownik urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 	
i podpułkownik Damian Matysiak, kapitan 
Bronisław Firla, przewodniczący Stowarzy-
szenia Kombatantów na Zaolziu, przedsta-
wiciele duchowieństwa, ksiądz pułkownik 
Zbigniew Kowalczyk, ksiądz kanonik An-
toni Sapota i ksiądz wikariusz Dariusz Lerc 	
z kościoła ewangelicko-augsburskiego. 

uroczystość z okazji jubileuszu 95. urodzin adama Heczki zebrała licznych gości. 
do muzeum ustrońskiego przybyli w niedzielę 15 września przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich, władz samorządowych, członkowie rodziny solenizanta 	
i chóru - aby składać życzenia, wspólnie śpiewać i dziękować solenizantowi za to, 
że większość swojego życia poświęcił na działalność społeczną na wielu polach.

ZASłUżENI  KoMBATANCI
Podczas uroczystości medalem Pro Pa-

tria odznaczone zostały osoby szczególnie 
zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce 	
o niepodległość ojczyzny na wniosek Zarzą-
du Głównego Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: Tade-
usz Browiński, Jan Guńka, Stanisław Malina 
i Tadeusz Steller. 

Minister J. Ciechanowski w przemówie-
niu powiedział m.in.: 
- Pan prezes kapitan Adam Heczko urodził 
się wtedy, kiedy Polska powoli odzyskiwała 
niepodległość. Dziś dziękujemy za tę drogę 
życiową, która sprawiła, że teraz możemy 
mówić o wspaniałych Polakach, którzy za-
mieszkują tę ziemię, Beskidy. Miejsca te są 
bliskie sercu każdego Polaka, nie dość, że 
piękne, to jeszcze piękne duchem, wspaniałe 
polskością, tolerancją religijną. Dziękujemy 
jubilatowi za służbę Polsce wtedy, kiedy to 
pokolenie znalazło się w tragicznej sytuacji, 
bo były to ziemie, które miały być szczególnie 
zagospodarowane i dla Polaków za bardzo tu 
miejsca nie było. Służba, która związana jest 	
z tym wielkim etosem Polskich Sił Zbrojnych, 
armii, która nie spoczęła, aż odzyskała niepod-
ległość. W 1945 roku ta wolność nie przyszła, 
ale to ich walka sprawiła, że dziś możemy 
żyć w demokracji i normalnie budować nasze 
państwo. Nasi kombatanci przekazują pamięć 
o tym, co się działo na naszych ziemiach 	
i o tym, co jest wyrazem naszej tożsamości 
i cnoty. Te dziesiątki tysięcy godzin poświę-
conych upamiętnianiu walki, pokazywaniu 
społeczeństwu bohaterów, którzy są cały 
czas z nami, wystawy, spotkania z młodzieżą, 
cała działalność, która powoduje, że Ustroń 

jest takim niezwykle jasnym punktem na 
polskiej, kombatanckiej mapie. Spotykamy 
się często podczas roku w tym gronie. Nie jest 
dziwne, że tu w Ustroniu znajduje się siedziba 
Zarządu Głównego SKPSZnZ z panem preze-
sem Korczem na czele. Widać tę inicjatywę 	
i zaangażowanie.

 Rada Miasta podjęła w uchwale decyzję 
o uhonorowaniu dyplomem za Zasługi dla 
Miasta Ustronia osób pracujących dla wy-
chowania patriotycznego w naszym mieście. 
Wyróżniony został Franciszek Korcz, wice-
prezes SKPSZnZ, Ludwik Gembarzewski, 
prezes Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Bronisław Szczepaniuk, pre-
zes Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej i Paweł Gogółka. Osobno za wie-
loletnią współpracę podziękowała prezesom 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Praża-
kówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska. 

„DWIEśCIE LAT”  I  INNE  PIEśNI
W programie artystycznym wystąpił Ka-

meralny Zespół Wokalny „Ustroń”, miej-
sce zaangażowania artystycznego Adama 
Heczki, pod batutą i przy akompaniamencie 
dyrygentki Ewy Bocek-Orzyszek. Wiersz 
napisała na tę uroczystość i odczytała dyrek-
tor Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik, 
zaś utwór napisany przez Wandę Mider zo-
stał odczytany przez E. Bocek-Orzyszek. 
– Wszędzie widzę znajomych, przyjaciół, 
kolegów, jak mogę wyróżniać kogoś? - mó-
wił A. Heczko na zakończenie uroczystości. 
– Jak mogę wyróżniać pana ministra, jeśli 
myśmy się dawno już nie raz przy kielisz-
ku spotkali. Przede wszystkim chciałbym 
wszystkim jeszcze raz podziękować za 
przyjaźń i serdeczność, za zaufanie, jakim ja 
wszystkich darzę. Ludzie nieraz składają mi 
życzenia, a ja mówię: wiesz co? Weź przy-
kład ze mnie i dożyj też dziewięćdziesiąt lat! 
Nie każdemu to jednak wychodzi. Wiecie, w 
tym wieku każdy mi życzy zdrowia, zdrowia 
– w tym wieku się już zdrowia nie ma, ale 
ma się jeszcze sprawność w działaniu. 

Adam Heczko otrzymał od J. Ciechanow-
skiego szablę oficerską, którą, jak powie-
dział, chciałby dzielić przede wszystkim 
torty. Dyrygentka zobowiązała na koniec 
jubilata do przekazania  chórowi sekret-
nego przepisu na pączki, które podobno 
smaży wyśmienite.          Maria Kulis 
 

SZUKAMy  MłoDyCH  TALENTóW
Estrada Regionalna „ Równica” z Ustronia poszukuje młodych 

talentów, dzieci i młodzież.Zapraszamy w każdą środę o godz. 
16 do siedziby w Ustroniu, Gimnazjum nr 1 ul. Partyzantów 2a 
(ostatnie pietro). Tel. 795-114-359.

JUBILEUSZ 90. URoDZIN JANA PoDżoRSKIEGo 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń i Muzeum Ustroń-

skie zapraszają na jubileusz 90. urodzin Jana Podżorskiego „Ha-
kera”, długoletniego pracownika Kuźni Ustroń, który odbędzie 
się w Muzeum w sobotę 28 września o godz. 15.00. 

oPRAWA  oBRAZóW 
LUSTRA  NA  WyMIAR

SZyBy  ZESPoLoNE 
- wymiana

SZKło  KoMINKoWE
Skoczów ul. Mickiewicza 24

tel. 33 853 12 69, 781 573 581
Górki Małe ul. Breńska 18

tel. 33 479 38 09, 503 529 910
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U W A G A ! 
Przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczania trzeciej raty za sprze-
daż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2013 r. Płatności należy dokonywać  
w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto 
bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 
1000 0001 0102 5211

WyKONaNIe  budżetu
Na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta, przyjęto in-

formację o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r. Podczas 
obrad przedstawił ją burmistrz Ireneusza Szarzec, a wcześniej 
radni otrzymali szczegółowe opracowanie na piśmie. Poniżej 
drukujemy jego fragmenty. Część dotycząca wydatków i innych 
zobowiązań ukaże się za tydzień. 

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XXVII/305/2012 z dnia 20 
grudnia 2012 r. przyjęła budżet na rok 2013, w którym zapla-
nowano dochody w wysokości 60.786.677,49 zł oraz wydatki 	
w wysokości 64.847.988,49 zł, w tym na zadania zlecone na kwotę 
2.921.272,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 4.061.311,00 
zł oraz kwotę 4.403.963,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętych 
w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto zaprojektowano 
zaciągnięcie kredytów w kwocie 7.700.000,00 zł oraz pożyczek 	
w WFOŚiGW w łącznej wysokości 765.274,00 zł z przeznacze-
niem na dofinansowanie budowy kolejnych odcinków kanali-
zacji sanitarnej oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń 	
w budynkach jednorodzinnych.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2013 r. 
budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 2 mln zł i wynosił na dzień 
30 czerwca br.: 

- po stronie planowanych dochodów- 61.444.345,10 zł,
- po stronie planowanych wydatków - 67.277.368,10 zł.
Planowany deficyt budżetowy również uległ podwyższeniu (do 

kwoty 5.833.023,00 zł) na wskutek przeznaczenia części wypra-
cowanych w 2012 r. wolnych środków na zadania inwestycyjne 
w roku bieżącym.

Podsumowując wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2013 
roku stwierdzić należy, że gospodarka finansowa miasta osiągnęła 
pewien stopień stabilizacji, ocenianej jako dobry z tendencją roz-
wojową. Odnosząc się do analogicznych okresów lat ubiegłych 
odnotowuje się systematyczną poprawę kondycji finansowej 
miasta przejawiającą się w dwóch najważniejszych obszarach 
– utrzymaniu wysokiego poziomu płynności finansowej w dłuż-
szej perspektywie czasowej oraz obniżaniu poziomu zadłużenia 
miasta. Spełnienie tych podstawowych kryteriów zarządzania 

finansami stanowi obecnie znaczną trudność dla wielu gmin 	
w Polsce. 

Wyniki ekonomiczne za I półrocze 2013 r. w zestawieniu 	
z latami poprzednimi:

		 	  30.06.2011 r.    30.06.2012 r.     30.06.2013 r.
 Wykonane dochody 	
   26.652.107,83 zł  32.474.332,51 zł   29.651.490,87 zł
w tym doch. bież. 
   24.780.353,10 zł  30.967.573,46 zł   29.348.582,16 zł
 Wykonane wydatki 
   23.762.695,10 zł  25.113.470,97 zł   25.170.040,01 zł
 Nadwyżka/Deficyt 
   +2.889.412,73   +7.360.861,54 zł   +4.481.450,86 zł
 Przychody
- kredyty i pożyczki 
   1.626.517,47 zł   1.000.000,00 zł    2.450.474,00 zł
- wolne środki z ubr. 
   0,00 zł       0,00 zł      5.299.113,81 zł
 Rozchody 
   2.269.430,00 zł   1.120.925,40 zł     
4.269.694,39 zł
 Wynik finansowy 
   +2.246.500,20 zł  +7.239.936,14 zł   +7.961.344,28 zł

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do 
planu po zmianach w wys. 48,26%.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2013 r. przed-
stawia się następująco:

– dochody własne – 63,5%
– subwencje – 17,60%
– dotacje – 15,4%
– środki pozyskane z budżetu UE - 3,3%
– środki pozyskane z innych źródeł (jst) – 0,2%
i jest porównywalna z analogicznymi okresami lat ubiegłych.
Od kilku już lat dochody własne osiągają satysfakcjonujący, 

wysoki poziom. Uzyskane w I półroczu br. dochody własne 
w dalszym ciągu stanowią ponad 63% wszystkich dochodów 
osiągniętych przez miasto, co pozwala prowadzić efektywną 
gospodarkę finansową niezależnie od pozyskanych środków 	
z UE czy budżetu państwa. Najpoważniejszą pozycję w zakresie 
dochodów własnych nadal stanowią dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości (7.246.038,12 zł) oraz udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (5.519.149,00 zł), których 
wykonanie przebiega zgodnie z planem. Stosunkowo niskie 
wykonanie dochodów wystąpiło zwłaszcza po stronie dochodów 
majątkowych, co wynika głównie z przedłużających się procedur 
związanych ze zwrotami wywłaszczonych gruntów (dochody ze 
sprzedaży nieruchomości) oraz braku wpływów dotacji na zakup 
sprzętu komputerowego w ramach zadania ,,Równe e-szanse 
dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 	
w mieście Ustroń” (środki z budżetu UE). Natomiast w wyko-
naniu dochodów bieżących zabrakło przede wszystkim oczeki-
wanych wpływów refundacji zrealizowanych już projektów pn. 
,,Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami 
uzdrowiskowymi Euroregionu TS/TŚ Karwiną i Ustroniem 	
w zakresie kultury i turystyki'” oraz pn. ,,Wspólnie w regionie, 
szkole, na boisku”. W związku z powyższym dotychczas po-
czynione wydatki majątkowe – pomimo stosunkowo niskich 
nakładów - zostały w znacznej mierze sfinansowane z dochodów 
bieżących.”                                                            Wybrała: (mn) 			

ten uroczy szczeniak płci męskiej urodził się w maju i wabi się tofik, 
Jest odrobaczony, zaszczepiony od nosówki i czeka na nowego 	
właściciela w domu tymczasowym. może przebywać z kotami 	
i innymi psami. Kontakt Stowarzyszenie „aS” tel. 604149668.

 
Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie Miasta Ustroń obowiązkowej deratyzacji podlegają 
obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi 

odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów 
rolno – spożywczych.

Na tych obszarach deratyzację należy przeprowadzić co naj-
mniej raz w roku we wrześniu lub w październiku.

Na pozostałych obszarach deratyzację należy przeprowadzać 
w przypadku pojawienia się na nieruchomości gryzoni.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właści-
cielach nieruchomości lub ich zarządcach.

DERATyZACJA
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KRzyżóWKa   KRzyżóWKa   KRzyżóWKa
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) kasa do oddania, 4) metal srebrzystobia-
ły, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby kij, 	
10) kwiczy w chlewie, 11) ma symbol chemiczny Sc, 	
12) zarośla, 13) rywalka prawicy, 14) kochanka Nerona, 
15) główna siedziba firmy, 16) owoc egzotyczny, 17) z roz-
walonego muru, 18) piwo Anglika, 19) sztuka Zapolskiej, 
20) szata duchownego.
PIoNoWo: 1) życzenia z piosenką, 2) pamiątka po koma-
rze, 3) thriller Hitchcocka, 4) spisuje dzieje, 5) nasz Bałtyk, 
6) idzie po śladach, 7) rosyjska piękność, 11) papugoryba 
z tropików, 13) węgierska potrawa, 14) glony.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 27 września.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 36
IDZIE KU JESIENI

Nagrodę w wysokości 50 zł	oraz książkę ufundo-
waną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzy-
muje Marian Furman z Ustronia, ul. Daszyńskiego 
34. Zapraszamy do redakcji. 

	
Z książki „Masz nową szansę” autorstwa Rychie Hugesa dowiemy się, że każde nasze działanie lub jego brak, ma swoje konsekwencje. Każda decyzja, 
wybór niesie w sobie potencjał zmiany naszego życia – na lepsze lub na gorsze. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl. 

OStatNIe  OFeRty  Na  latO!!! 
śNIeżNy Szał- NaRty, SNOWbOaRd I zWIedzaNIe 

SzalONa  NOc  –  SylWeSteR  2013/2014 		
e G z O t y K a    2013/2014 

Organizatorzy czekają na kolejnych 
chętnych do wzięcia udziału w maratonie. 
Można się zgłaszać pod nr. tel.: 798-590-
639 lub nawet przed samą imprezą. 

Jak co roku we wrześniu, w Cieszy-
nie organizowana jest impreza „Skarby 	
z Cieszyńskiej Trówły”, podczas której nie 
brak atrakcji przybliżających bogactwo 
historii i tradycji Śląska Cieszyńskiego. 
Gwoździem programu tegorocznej edycji 
będzie I Cieszyński Maraton Czytania 
Tekstów Gwarowych, który pod hasłem 
„Czytómy po naszymu” zorganizowany 
zostanie w niedzielę, 22 września 2013 r. 
w Książnicy Cieszyńskiej. Wśród innych 
atrakcji przygotowanych przez bibliotekę 
znajdą się m. in.: warsztaty introligatorskie 
dla osób zainteresowanych podrepero-
waniem własnej, domowej biblioteczki, 

gwarOwy  maratOn

a także cieszące się dużą popularnością 
wśród najmłodszych – warsztaty czerpania 
papieru.

W programie: godz. 10.00 - występy 
dzieci i młodzieży, laureatów IX Konkursu 
Gwary Śląska Cieszyńskiego „Po naszymu 
po obu stronach Olzy”; godz. 11.15 - wy-
kład prof. Daniela Kadłubca: „Po naszymu 
– historia, specyfika i znaczenie gwary cie-
szyńskiej”; godz. 12.00 - maraton czytania 
tekstów gwarowych z udziałem znanych 
cieszyniaków (12.00-13.00), zgłoszonych 
uczestników (13.00-15.30) oraz poetów 
i pisarzy tworzących w gwarze (15.30-
16.30); godz. 16.30 - spotkanie z prof. 
Zofią Tarajło-Lipowską, autorką książki 
„Nowy Kapoan. Strzel i traf do czesko-
polskich językowych gaf”.

W czasie trwania maratonu w Książ-

Monika Wittmann „Maszyny i pojazdy: w remizie stra-
żackiej”

Florian zwiedza ogromną miejską remizę straży pożarnej. Jest tu 
sporo ciekawych rzeczy – choćby wieża do suszenia węży, warsztaty 
i oczywiście wielkie garaże. Ale najbardziej podoba mu się dźwig 
strażacki. „Mądra Mysz” to edukacyjna seria kwadratowych ksią-
żek dla dzieci, w skład której wchodzą obyczajowe opowiadania 	
o przygodach Zuzi, przybliżające najróżniejsze zawody książki „Mam 
przyjaciela…” oraz cykl pełen technicznych szczegółów „Maszyny 
i pojazdy”.Zuzia to rezolutna dziewczynka, która towarzyszy ró-
wieśnikom w ważnych w ich życiu momentach, takich jak pierwszy 
dzień w przedszkolu, narodziny rodzeństwa, czy pierwsza wizyta 	
u lekarza. Dzięki Zuzi dzieci mają szansę wcześniej poznać i oswoić 
nieznane sytuacje.

Barbara Kosmowska „Niechciana”
Kasia to zwyczajna dziewczyna. Ma, jak każda nastolatka, swoje 

marzenia i plany. Ale pewnego dnia musi zmierzyć się z problemem 

z tak oryginalną inicjatywą wychodzi Książnica cieszyńska, ale wezmą w niej 
udział także ustroniacy. Wiemy, że teksty gwarowe będą czytać m.in. zdobywca 
nagród na konkursach gwarowych, uczeń Gimnazjum nr 2 adam śliż oraz zbigniew 
Niemiec, autor zbioru felietonów gwarowych pt. „Kaj idziesz człowiecze”. 

nicy odbędzie się kiermasz wydawnictw 
regionalnych oraz konkursy, m.in.: rozwią-
zywanie krzyżówek gwarowych.   (mn) 

tak bardzo własnym, że trudno jej liczyć na pomoc najbliższych 
czy przyjaciół. Zanim rozpocznie przyspieszone dojrzewanie, a jej 
tajemnica stanie się własnością wszystkich wokół, pozna gorycz 
samotności i smak przerażenia. Czy wystarczy powiedzieć: „Sama 
jesteś sobie winna”? Opowieść o niechcianej ciąży. O tym, jak nie-
łatwo być wrażliwą nastolatką w „przyjaznym” świecie.

.
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SZTUKA W SPoJRZENIU 
– Ten krzyż znajduje się na jednym ze 
szczytów w Lesznej, niedaleko granicy, 
po polskiej stronie – wyjaśnia Aleksan-
der Dorda, pokazując zdjęcie samot-
nej kapliczki na środku 
pola. - Krzyż jest żelazny, 
w okolicy zauważyłem 
takich wiele. Widać, że 
ktoś o niego dba, ale dba 
również o rosnące obok 
drzewo. Lipa ma koronę 
o pięknym, klasycznym 
kształcie odwróconego 
serca.

Miejsce ma w sobie wie-
le uroku: samotne drzewo 
z wyrastającym u jego ko-
rzeni krzyżem, widok roz-
ciąga się na góry Śląska 
Cieszyńskiego polskiej 	
i czeskiej strony. Spójrz-
my bliżej. Krzyż jest 
żelazny, co nawiązywać 
może do znajdujących 
się w Trzyńcu zakładów 
przemysłowych. Posta-
wienie go w tym miejscu 
nie burzy jego harmonii, a 
dopełnia ją śladem obec-
ności człowieka. Kto go 
postawił? Jak dawno temu 
i z jakiego powodu? Kto 
o niego dba, odnawia ota-
czający go płotek? Kto 
przychodzi w to miejsce 
dzisiaj? Przyjść może każ-
dy, na krzyż trafiając przy-
padkiem lub znajdując in-
formacje o nim w jednym 	
z przygotowanych dla tego 
terenu przewodników. 
Śląsk Cieszyński jest gęsto 
poznaczony kapliczkami. 
„Kapliczka” tym różni się 
od kaplicy, że nie da się do 
niej wejść. Sporo różnią 
się one między sobą, bo 
aby powstało miejsce o 
takim statusie, wystarczy 
obrazek i kawałek zgiętej 
blachy z uchwytem, przy-
czepiony do wybranego 
drzewa. Z drugiej strony, 
takim samym imieniem 
„kapliczki” nazwać można 
murowany budynek, po-
stawiony na skrzyżowaniu 
dróg.

 A. Dorda podczas swo-
ich wypraw sfotografował 
i opisał ich około 400, ob-
serwacje podpierając opra-
cowaniami naukowymi, 
przede wszystkim książką 
Tadeusza Seweryna. W li-
teraturze poświęconej temu tematowi 
znaleźć można wyliczenia wielu typów, 
wraz z nazwami, gdzie są wymienione na 
przykład kapliczki brogowe, arkadowe, 
grotowe, niszowe, domkowe, wnękowe, 
wiszące, skrzynkowe, do tego figury 
świętych i wiele typów krzyży, te wyso-
kie, samotne i drewniane obok niewiel-
kich, skalnych krzyży pokutnych. 

SZTUKA I śLEDZTWA
Opisuje się również i wyróżnia układy 

roślinności towarzyszących kapliczkom. 
Odpowiedni gatunek posadzonych obok 
drzew może miejsce kultu wyróżnić lub 

ukryć, bo inaczej prezentuje się krzyż 
otoczony czterema symetrycznie posa-
dzonymi, prostymi dębami, a inaczej 
ukryty w chaotycznym gąszczu młodych 
modrzewi. A. Dorda proponuje spojrze-
nie krytyczne – możemy kontemplować, 
ale też możemy zastanowić się, czy po 
układzie drzew i widocznych śladach da 
się opowiedzieć historię miejsca. Bo tam, 

NePOmuK POd PaRaSOlem 
baldacHIm z GRabu	

gdzie teraz są trzy drzewa, być może kie-
dyś znajdowały się symetrycznie cztery. 

Jest to ważne dla tych, którzy dbają 
o kapliczkę. Jeśli ta znajduje się na ich 
terenie, mają wybór, czy odtwarzać jej 

wygląd tradycyjny, czy 
wprowadzić elementy 
nowoczesne. 
–  Z d a r z a  s i ę ,  ż e 	
w kapliczce znajduje się 
piękna, prawdopodobnie 
barokowa rzeźba, a obok 
niej ktoś postawi figu-
rę dość banalną, jak dla 
mnie, psując całość od 
strony artystycznej.

Takie banalne elemen-
ty częściej, jak zauważa 
A. Dorda, zdarzają się po 
stronie polskiej. Z kolei 
więcej po stronie cze-
skiej jest kapliczek zapo-
mnianych i zarośniętych. 
Granica nie jest ważna, 
gdy chodzi o gust, bo 	
i tu, i tam odtwarza się 
otoczenie zabytkowych 
obiektów, respektujące 
wymarłe w ich otocze-
niu lipy lub dęby, albo 
wprowadzające fantazyj-
nie przycinane, wiecznie 
zielone „tujki”.
WIARA W NATURZE

Tymczasem gatunek 
drzewa jest bardzo waż-
ny. Układ jego korony, 
krój liści, wysokość 	
i kolor pnia mają znacze-
nie dla wrażenia, jakie 
wywiera na nas miejsce 
kultu. 
– Cztery drzewa wyzna-
czają otoczenie kaplicz-
ki, oddzielając niejako 
przejście między dwiema 
strefami, sacrum i profa-
num – mówi A. Dorda. 

Instynktownie czuje-
my, że do Matki Boskiej 
bardziej pasuje lipa niż 
świerk. W sztuce kapli-
czek niektóre gatunki, 
takie jak dąb, klon jawor, 
grab, są preferowane. 	
A. Dorda ma w swojej 
kolekcji przykłady drzew 
oszczędzanych z wycin-
ki, a nawet dróg prowa-
dzonych zygzakiem, byle 
nie trzeba było ścinać 
drzew ze względu na 
zawieszone na nich ka-
pliczki. Ile pomników 
przyrody zachowało się 

z takiej okazji od siekie-
ry? Niektórzy antropologowie badający 
zwyczaj wieszania na drzewach obrazów 
i krzyży widzą w tym odwołanie do 
wierzeń przedchrześcijańskich. Szacu-
nek dla natury łączy się tutaj gładko 	
z wiarą religijną. Niezależnie od tego, czy 
patrzymy na mocną i wiecznie zieloną 
sosnę, czy zasypiający w jesieni i odra-
dzający się na wiosnę buk. Maria Kulis  

mijamy je codziennie. Na śląsku cieszyńskim w każdej gminie 
znaleźć można co najmniej kilka kapliczek przydrożnych. Wpisują się 	
w krajobraz, są omijane wzrokiem przyzwyczajonych do ich obecności 
przechodniów. Są częścią naszego środowiska i kultury, niezależnie od 
tego, czy przynosimy do nich kwiaty lub zapalamy świeczki. 

aleksander dorda podczas swojego wykładu w muzeum „zbiory 
marii Skalickiej” zaproponował słuchaczom, aby na kapliczki i krzyże 
przydrożne spojrzeć inaczej. zauważyć ich obecność – zauważyć ich 
otoczenie – interpretować kapliczki przydrożne razem z rosnącymi 
obok nich roślinami. zadać sobie kilka pytań i dojść do ciekawych 
wniosków. 



19 września 2013 r.	 	 	 Gazeta Ustrońska   ��

Tegoroczny Rajd Polski był z kilku 
powodów wyjątkowy. Rozgrywany po 
raz 70. jest obok Rajdu Monte Carlo, 
najstarszym rajdem na świecie i to już 
świadczy o jego wyjątkowości. Poza tym 
była to obok Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski również eliminacja 
Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC) 
oraz mistrzostw Litwy. Wyjątkowe były 
warunki na trasie. Po ulewnych deszczach 
szutrowe odcinki specjalne zamieniły się 
w odcinki błotne. Była to też pierwsza 
potyczka wszystkich najlepszych pol-
skich rajdowców i czołówki klasyfikacji 
ERC. W rajdzie po raz pierwszy Kajeta-
nowicz - Baran jechali fordem fiestą R5, 
autem porównywalnym z samochodami 
najlepszych w mistrzostwach Europy. 
Co prawda niektórzy rywale tłumaczyli 
wyniki pogodą, kamieniami, korzeniami 	
i błotem, ale ci najlepsi jak Bryan Bouffier, 
Jan Kopecky czy Krzysztof Hołowczyc 
nie mieli pretensji, a raczej wyrażali za-
dowolenie z ukończenia trudnej imprezy. 
B. Bouffier twierdził wręcz, że nawet 
jadąc ryzykownie na 110% zdołał Kaje-
tanowiczowi urwać zaledwie dziesiątki 
sekundy. 

Rajd Polski rozpoczął się w piątek 13 
września krótkim ściganiem, a zajęte 
miejsca decydowały o kolejności startu 
w dniu następnym. Zwycięzca startował 

jako pierwszy, Kajetan Kajetanowicz jako 
dziesiąty. Już po pierwszych sobotnich 
odcinkach specjalnych znalazł się na trze-
cim miejscu. Najszybszy był B. Bouffier 
przed R. Kubicą. 

Kajetan Kajetanowicz: - Ciśniemy 	
z całych sił, czerpiemy przyjemność 	
z jazdy. To, że warunki będą trudne wie-
dzieliśmy wcześniej i byliśmy na to przy-
gotowani. Bywa nieprzewidywalnie, pró-
bujemy skręcić, a auto jedzie na wprost. 
Fantastyczny samochód i dopiero go 
poznaję, ale naprawdę daje dużo wrażeń. 
Ogromną frajdą jest jazda z sekwencyjną 
skrzynią biegów, cieszę się jak dziecko, 
praktycznie wszystko w tym aucie jest 
dla mnie nowe 

W drugiej pętli K. Kajetanowicz zwy-
cięża na ostatnim, najdłuższym i naj-
trudniejszym odcinku Mrągowo. Tu koło 
urywa Robert Kubica. Punkty zdobyte 
za pierwszy rajdowy dzień dają załodze 
Kajetanowicz - Baran czwarty z rzędu 
tytuł mistrzów Polski.
– Nie mogło być lepiej, jesteśmy mistrza-
mi Polski, ale tym zamierzamy cieszyć 
się po rajdzie – powiedział po sobotniej 
rywalizacji K. Kajetanowicz. – Teraz 
chcę czerpać radość z jazdy tym autem 	
i z rywalizacji z tak świetnymi zawod-
nikami. Szkoda, że Robert Kubica miał 
przygodę i ta zacięta walka tak się skoń-

czyła. Niezwykłe emocje towarzyszą nam 
w trakcie pokonywania oesów, które są 
niesamowicie śliskie. Czuję się jakbyśmy 
jechali na łyżwach. 

Drugiego dnia rozpoczyna się walka K. 
Kajetanowicza o zwycięstwo. Jest najszyb-
szy na pierwszych odcinkach specjalnych. 
Dodatkowo rywale mają kłopoty ze swy-
mi maszynami. Na starcie nie może stanąć 
R. Kubica. Po trzech odcinkach ustroniak 
awansuje na pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. Jego jazdą zachwycają 
się komentatorzy sportowi. Zwracają też 
uwagę na pogodny charakter rajdowca 	
z Ustronia, dla którego ciężkie warunki, to 
kolejne wyzwanie, a nie przeszkoda.

Popisem załogi Kajetanowicz - Baran 
można nazwać ostatni odcinek specjal-
ny rajdu. Mając nad rywalami wyraźną 
przewagę, nad drugim B. Buffier prawie 
18 sekund, mogli sobie pozwolić na nieco 
ulgową jazdę i pewne zwycięstwo. Nic 	
z tych rzeczy. Jadą na całego, ich samo-
chód frunie po polnych drogach i na tym 
finałowym odcinku są najszybsi, wygry-
wając po raz trzeci Rajd Polski. Zdobyli 
też prestiżową nagrodę dla kierowcy, któ-
rego jazda została uznana za najbardziej 
spektakularną. 
– Na pewno to jeden z najpiękniejszych 
i najbardziej ekscytujących dni w moim 
życiu – mówił na mecie K. Kajetanowicz. 
– Dziękuję wszystkim z ekipy LOTOS 
Rally Team, naszym wiernym partnerom 	
i kibicom! Praca nas wszystkich i wspar-
cie przyjaciół złożyły się na coś, co mo-
żemy już dzisiaj świętować. Marzenia, na 
jakie postawiłem kilkanaście lat temu, po 
raz kolejny się spełniają. Trudno opisać 
jakie myśli krążą w głowie w momencie, 
gdy rzeczywistość potwierdza mi, że plan 
na ten sezon i kierunek obrany w życiu 
są właściwe. Gdy widzę swój zespół 
szczęśliwy i dumny, spełnienie w oczach 
kibiców, jestem naprawdę wzruszony. To 
niewiarygodne uczucie! Dziękuję Wam 
wszystkim.
– Bardzo się cieszę, to naprawdę niezwy-
kły weekend - stwierdził po zwycięstwie 
J. Baran. - Czwarta wygrana w Rajdzie 
Polski, a trzecia z Kajetanem, jest czymś 
fantastycznym. Mamy świetny zespół 	
i wsparcie ze strony Grupy LOTOS. Do 
pełni szczęścia brakuje, żeby mój brat 
Maciek także stanął dziś na podium razem 
z nami. Dziś dodatkowo świętuję zdo-
bycie swojego siódmego tytułu mistrza 
Polski w klasyfikacji generalnej.

Wyniki: 
70. Rajd Polski: 1. Kajetanowicz - 

Baran, 2. Bouffier - Panseri (strata 23,3 
sek.), 3. Kopecky - Dresler (1.26,4), 4. 
Kościuszko - Szczepaniak (2.14,1), 5. Ho-
łowczyc - Kurzeja (3.15,5),  6. Sołowow 
- Rozwadowski (3.17,4).

Punktacja RSMP: 1. Kajetanowicz 
- 256, 2. Rzeźnik - 147, 3. Chuchała 
- 133.

Punktacja ERC: 1. Kopecky - 248, 2. 
Bouffier - 129, 3. Breen - 121 (w 70. 
Rajdzie Polski zajął 7 miejsce ze stratą 
3.33,5) 5. Kajetanowicz - 50 (starto-
wał tylko w dwóch eliminacjach, na 
początku roku w Rajdzie Austrii i w 
70. Rajdzie Polski).	 Wojsław Suchta 

POKazał  KlaSę
Największe ogólnopolskie dzienniki w poniedziałek informowały o urwanym kole 

Kubicy nieco mniej miejsca poświęcając samemu 70. Rajdowi Polski, będącemu 
eliminacją Rajdowych mistrzostw europy i Rajdowych Samochodowych mistrzostw 
Polski. tytuły - Gazeta Wyborcza: „Rajd Polski. trafił Kubica na kamień. I znów 
nie dojechał”, Rzeczpospolita: „Robert Kubica urwał koło”, dziennik zachodni: 
„Kubica urwał koło i uczył kibiców”. takie rozstawienie akcentów nie dziwi, gdyż 
każdy, nawet w niewielkim stopniu znający się na rajach samochodowych wie, że 
w Polsce rajdy wygrywa Kajetan Kajetanowicz, więc taka oczywista informacja, to 
żadna informacja. Natomiast kłopoty innych, to już jest ciekawe.
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dziesięć  lat  temu

20 IX  19.00        Koncert charytatywny Renaty Przemyk 	
               na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie ze	
               Stowarzyszenia „Można Inaczej”, MDK  
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 „Prażakówka”
21 IX 16.00        Wykład  Haliny Szotek  nt.: Śląsk Cieszyński 	
               od starosłowiańszczyzny do początków	
               Księstwa Cieszyńskiego (VII - XIII w.), 	
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 Muzeum	Zbiory	Marii	Skalickiej
24 IX  17.00        Spotkanie z okazji 100-lecia urodzin Jana 	
               Szczepańskiego, sala	parafialna	 kościoła 
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 ewangelicko-augsburskiego	ap.	Jakuba.	
25 IX  17.30        Prelekcja „Możesz wygrać z rakiem i aler- 	
               gią”, SP-1
25 IX  18.00        Mecz ligi woj. junorów mł. w piłce ręcznej 	
               MKS Ustroń - SPR Grunwald Ruda Śl.,	
	 	 	 	 		 	 	 		 			 	 	 hala	SP-1
28 IX  15.00       Uroczystość z okazji 90. urodzin Jana Pod-	
               żorskiego „Hakera”, Muzeum	Ustrońskie
28 IX  16.00        Mecz piłki nożnej ligi okr. KS Kuźnia - LKS 	
               Tempo Puńców, stadion	Kuźni

*    *    *

*    *    *

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, wę-
giel groszek. TRANSPORT, RATY. 
33/852 32 12, 518 201 189.

Angielski - korepetycje. 504-
232-318.

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

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
"Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Pokój do wynajęcia, (33) 854 
51 97.

Smaczne gruszki, tanio, Lipowiec, 
602-362-401.

Okna, drzwi, bramy. Najtaniej, 
500-116-125.

Ustroń. Sprzedam mieszkanie. 
608-013-584.

19.09      elba      ul. cieszyńska 2   tel. 854-21-02
20-21.09    W Nierodzimiu  ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
22.09       Venus      ul. Grażyńskiego 2       tel. 858-71-31
23.09      centrum      ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24-25.09   Pod Najadą      ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
26-27.09   Na Szlaku      ul. 3 maja 46     tel. 854-14-73

ciekawe co będzie, kiedy kot we wrześniu na samochodzie się 
grzeje.                                                                         Fot. W. Suchta	

Z rozmowy z Antonim Kędziorem, przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Lipowiec:	(...)	W	Lipowcu	jest	wiele	pięknych	zakątków,	to	
chyba	najmniej	 zurbanizowana	dzielnica.	Czy	mieszkańcy	potrafią	
to	wykorzystać?	Zgłaszałem	pomysł	stworzenia	szlaku	spacerowego	
dla	wczasowiczów	z	Zawodzia,	ponieważ	równolegle	do	ulicy	Leśnej	
biegnie	pod	Lipowskim	Groniem	półasfaltowa	droga.	Można	podziwiać	
piękny	las,	zające,	sarny,	nie	wykluczone	jest	spotkanie	z	dzikiem.	Nikt	
nie	 podjął	 tematu.	Tereny	 są	 rzeczywiście	 atrakcyjne.	Na	przykład	
naprzeciw	mojego	domu	rozciąga	się	łąka.	W	soboty	i	niedziele	przy-
jeżdżają	tu	turyści,	rozkładają	krzesełka	i	podziwiają	krajobraz.	(...)	
Nie	ma	dnia,	żeby	nie	przychodziło	kilka	osób	i	nie	pytało	o	możliwość	
kupienia	działki.	Ale	działek	już	nie	ma.	Wszystko	sprzedane.

Z rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 	
w Ustroniu, Henrykiem Bujokiem:	Mówi	się	teraz,	że	nie	wystar-
czy	matura,	by	zdobyć	dobrą	pracę.	Czy	absolwenci	ZSP	będą	się	
dostawać	na	 studia?	Nasi	 absolwenci	 zawsze	 dostawali	 się	 na	
studia	i	to	nie	tylko	techniczne,	ale	również	typowo	humanistycz-
ne.	Staramy	się	w	tym	pomagać	na	przykład	poprzez	kontakty	z	
Politechniką	Gliwicką.	Już	od	kilku	lat	nasz	egzamin	dojrzałości	
połączony	jest	z	egzaminem	na	studia.	Przyjeżdżają	obserwatorzy	
z	Politechniki	i	ktoś,	kto	chce	się	kształcić	na	tej	uczelni,	po	dobrze	
zdanym	egzaminie	 i	 na	podstawie	 oceny	obserwatorów	 zostaje	
studentem.	Wielu	uczniów	korzysta	z	tej	oferty.	

Myśli	się	też	o	sezonie	zimowym	i	narciarzach.	Najgorszy	odcinek	
tzw.	„eso”,	 jest	niwelowany	 i	wyrównywany.	 (…)	Wycięto	parę	
drzew,	wszystko	 już	 dziś	wygląda	 zachęcająco.	Obecnie	 trwają	
prace	rekultywacyjne.	Przez	wiele	lat	wszyscy	narciarze	mówili,	
że	 na	Czantorii	 jedynie	można	 zniszczyć	 narty	 -mówi	Czesław	
Matuszyński,	 prezes	Kolei	 na	Czantorię.	 -	Było	 dużo	 kamieni,	
głazów.	Wydawało	się,	że	nic	z	tym	nie	można	zrobić.	Stąd	decyzja	
o	rekultywacji	tej	trasy.	Zmieniony	też	został	profil	trasy.	Jest	tam	
potworna	ilość	kamieni.	Zrobimy	wszystko,	żeby	przed	sezonem	
zimowym	usunąć	 je	 z	 trasy.	Chcemy,	 żeby	narciarze	 znowu	po-
wrócili	na	Czantorię.	W	sumie	zrekultywowano	około	300	m	trasy.	
Rozpoczyna	się	inwestycja	związana	z	naśnieżaniem.	

14	września,	 15	minut	 po	 północy	 na	 ul.	 Lipowskiej	 policjanci	
zatrzymali	 nietrzeźwego	 rowerzystę.	Nieczęsto	 zdarza	 się	 postępo-
wanie	przeciw	kierującym	jednośladem,	ale	w	tym	przypadku	sprawa	
zakończyła	 się	w	 sądzie.	Mieszkaniec	Ustronia	 (ponad	1,6	 prom.)	
odpowie	z	art.	178	par.	2,	w	którym	jest	mowa	o	nietrzeźwych,	kie-
rujących	innym	niż	samochód	pojazdem.	Grozi	za	to	kara	grzywny,	
ograniczenia	lub	pozbawienia	wolności	do	1	roku.	Sąd	może	dodat-
kowo	orzec	podanie	 tego	do	publicznej	wiadomości.	Wybrała (ek) 

*    *    *

Firma Retos transport lampel czapka S.J. 
w Skoczowie 

zatRudNI kierowców międzynarodowych c+e (autotransportery)

Oferty prosimy składać na e-mail: transport@retos.pl
tel 33/854-86-59
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Wdzięczność

Słowacja

Stary grecki mit opowiada, że kiedyś spo-
tkały się wszystkie ludzkie cnoty. Okazało 
się przy tym, że prawie wszystkie znają 
się między sobą, bo kiedyś spotkały się 
w ludzkim życiu. Wyjątek stanowiły dwie 
cnoty: dobroć i wdzięczność. One bowiem 
nigdy jeszcze się nie spotkały. Dotąd więc 
nie miały okazji się poznać. I to było ich 
pierwsze spotkanie i okazja do wzajemnego 
poznania się…

Ten stary mit zawiera pesymistyczną 
ocenę ludzkiej gotowości do okazywania 
wdzięczności tym, od których człowiek 
doświadcza jakiegoś dobra. Przy tym opo-
wieści o ludzkiej niewdzięczności powta-
rzają się przy wielu okazjach. Nie wszystkie 
jednak są aż tak pesymistyczne jak ów 
grecki mit. Dość często, w tym kontekście, 
przypominana jest historia ewangeliczna 	
o uzdrowieniu przez Jezusa dziesięciu trędo-
watych. I ona mówi o ludzkiej niewdzięcz-
ności. Ale przynosi nieco optymizmu. Otóż 
wśród dziesięciu uzdrowionych znalazł się 
jeden, który wrócił do swego dobroczyńcy, 
aby mu podziękować za dobro, które od 
niego doświadczył, za cud uzdrowienia. 
Wdzięczność okazał jeden, tylko jeden 	

z dziesięciu. To naprawdę niewiele… Wszak 
wszyscy mieli naprawdę za co dziękować. 
Uratowani zostali od powolnej, nieuleczal-
nej choroby, mogli wrócić do rodzinnych 
domów, do normalnego życia… A może 
to był tylko wyjątkowy przypadek? Może 
tak było kiedyś, w odległych czasach?  Tak 
wiele się zmieniło w ciągu minionych wie-
ków, więc może ludzka niewdzięczność na-
leży już do przeszłości? Może zmieniły się 
proporcje ; nie jest tak, że wszyscy okazują 
się niewdzięczni, jak wynikało to ze starego 
mitu, ani nawet tak, że tylko co dziesiąty 
odczuwa potrzeba okazania wdzięczności 
za doświadczone dobro?

Chciałoby się powiedzieć, że i w tej 
dziedzinie w ludzkim życiu zanotowaliśmy 
istotne postępy; dobroć i wdzięczność 
znają się doskonale, bo wciąż każdego 
dnia, na każdym kroku spotykają się ze 
sobą. Wdzięczność jest naturalną reakcją 
na doświadczone dobro. I tak jest w życiu 
każdego człowieka. No, może jednak nie 
każdego. Przecież zawsze może się zdarzyć 
jakiś wyjątek. Może i wśród nas trafi się 
jakiś niewdzięcznik… Tylko, że wyjątek 
nie obala reguły, ale ją potwierdza…

Niestety jest inaczej. Wdzięczność za do-
znane dobro, wciąż nie jest regułą, ale jest 
wyjątkiem. Regułą wciąż jest niewdzięcz-
ność. Dobro i wdzięczność spotykają się 
rzadko. Podobnie jak to bywało w dawnych 
czasach. Najwyraźniej warunki życia czło-

wieka się zmieniają, ale nie zmienia się 
jego natura. I ciągle w człowieku silniejsza 
jest skłonność do niewdzięczności niż do 
wdzięczności…

I świadomość tego wyraża się w rozmaity 
sposób. Kiedy przed laty przybyłem do 
Ustronia pouczono mnie, że tu obowiązuje 
zasada: „Nie czyń nikomu dobrze, nie bę-
dzie ci źle”. I przez te minione lata zawsze 
znajdowali się tacy, którzy brali sobie za 
punkt honoru (?!), aby mi udowodnić, że ta 
zasada wciąż jest stosowana. W ten sposób 
próbowano moją Żonę i mnie zniechęcić do 
czynienia dobra a przynajmniej wybić nam 
z głowy spodziewania się, że jeśli będziemy 
działać na rzecz dobra pojedynczych osób 
czy większej społeczności, to spotkamy 
się z wdzięcznością. Będzie raczej wręcz 
przeciwnie… 

Nieraz występowaliśmy przeciwko temu 
powiedzeniu, ale też działaliśmy z tą świa-
domością, że staramy się robić coś do-
brego dla samego dobra, a nie po to, aby 
okazywano nam wdzięczność. Naprawdę 
bowiem wdzięczność jest cnotą wyjątkową 
i oczekiwanie, że właśnie nam zostanie 
okazana jest daremną stratą czasu. Nie cze-
kajmy więc na to, że inni okażą nam swoją 
wdzięczność, ale starajmy się sami czynić 
dobro i okazywać wdzięczność tym, od 
których doświadczyliśmy jakiegoś dobra. 
Niech w naszym życiu dobro i wdzięczność 
spotykają się i to jak najczęściej.	Jerzy Bór 

	 								

Rzutem na taśmę, tuż przed zakończeniem 
wakacji, wyjechaliśmy wraz z żoną Lusią 
na wakacje. Tym razem kryzys światowy 
i nam dał się we znaki. No, cóż nie było 
Egiptu czy innych ciepłych mórz, tylko do 
ciepłych wód pojechaliśmy i to najbliżej, 
na Słowację. Tym razem wybór padł na 
ulubioną przez moją żonę Bešeňovą (po 
słowacku: beszeniowa). Jak to powiedziała 
mojej żonie „pewna przezacna pani”: „Bierz 
pani tego dziada, niech jedzie w ciepłej 
wodzie wygrzać stare kości”. Tak też się 
stało. Tylko moja suczka Lola, nie była 
zachwycona. Tym razem bardzo przeżywała 
nasze rozstanie. Czy P.T. Czytelnicy wiecie, 
że problem pozostawiania naszych pupilów 
psa czy kota jest niebanalny. Jak właśnie 
wczoraj przeczytałem w jednej z gazet: 
„według szacunków, na stres powodowany 
rozstaniem cierpi 13 milionów psów i wielu 
właścicieli”. Och, jak bardzo jestem dum-
ny, że znalazłem się wśród tych „wielu”! 	
I wierzę, że moja Lola to przeczyta! Na całe 
szczęście 15-letnia Brooke Martin ze Sta-
nów Zjednoczonych wymyśliła urządzenie 
nazwane iCPooch, które za sprawą czatu 
wideo umożliwia podglądanie psa czy kota 	
z każdego miejsca na świecie. A na specjal-
ną komendę podaje zwierzakowi smakołyki. 
To już coś!

W Bešeňovej wielkie zmiany, dobudowa-
no nowe baseny (po słowacku: bazeny). Jest 
kolorowo i bardzo urozmaicenie. Z uwagi 
na moje „przejścia sercowe”, nie mogłem 
korzystać ze wszystkich basenów, tylko 	

z tych z chłodniejszą wodą. A i tak robiły mi 
się takie zmarszczki na opuszkach palców, 
takie same jakie robiły mi się jak byłem 
małym dzieckiem i wychodziłem z wanny 
po długiej kąpieli. Patrzcie Państwo, to 
najlepszy dowód na to, że na starość robimy 
się jak dzieci! Na tych wakacjach czas wy-
korzystywałem maksymalnie. Zwiedziłem 
najważniejsze zabytki Liptowa. Nawet uda-
ło mi się kilka razy żonę Lusię wyciągnąć 	
z wody i zawieść w ciekawe miejsce.

 Ostatnio na konferencji w Żylinie, za-
tytułowanej: „Duchowy...	 (po słowacku: 
„Duchaplny cestopis po stopach Jana Pavla 
II v nasich regionoh”), organizowaną przez 
biblioteki w Bielsku-Bialej i Żylinie, wśród 
trzech wykładowców polskich, dwóch 
było ze Śląska Cieszyńskiego. Znani P.T. 
Czytelnikom, mój zmiennik felietonowy, 
dr hab. Marek Rembierz, który brawurowo 
wygłosił wykład: „Wychowanie do dia-
logu ekumenicznego i międzyreligijnego 
jako pedagogiczne przesłanie pontyfikatu 
Jana Pawła II”, którego, choćby fragmen-
ty, wierzę, będziemy mogli przeczytać 	
w „GU” oraz ks. prof. dr hab. Józef Bud-
niok z bardzo ciekawym wykładem: „Cyryl 	
i Metody w nauczaniu błogosławionego 
Jana Pawła II”.

Do tego momentu wszystko, co było 
związane z naszymi pobytami na Słowa-
cji miało charakter europejski. Wiadomo 
Słowacja znalazła się w Unii Europejskiej 
razem z Polską. W integracji europejskiej 
nas wyprzedziła przystępując do unii mo-
netarnej, czyli wprowadziła euro jako swoją 
walutę.

Jednak w Żylinie po wyjechaniu z parkin-
gu i przejechaniu zaledwie 40 metrów ulicą 
w centrum miasta, oznakowaną poziomo 

liniami rozdzielającymi ruch, nie przekro-
czywszy żadnego skrzyżowania, okazało 
się, że minęliśmy dwa znaki zakazu ruchu: 
autom ciężarowym i osobowym oraz mo-
tocyklom (taki znak dzielony, co to stawia 
się we wsi na końcu drogi, gdzie dalej nie 
da się jechać autami), i nadzialiśmy się na 
dzielnych strażników miejskich. Tu już ak-
cja potoczyła się niemalże błyskawicznie. 
Albo płacimy 30 euro strażnikom, albo 150 
euro policji, która znajduje się o niecałe 100 
m dalej. Wybór należał do nas! Moja uko-
chana żona Lusia początkowo chciała oddać 
się w ręce słowackiej policji, lecz widząc, 
że może dojść do mojego drugiego zawału 
serca, zdecydowała się zapłacić. Okazało 
się, (po udzielonym nam instruktażu przez 
strażników miejskich), że bankomat znajdu-
je się 20 metrów, od miejsca zatrzymania. 
Tak, na poziomie europejskim, mają to 
zorganizowane!

Ponieważ w naszym małżeństwie tylko 
żona Lusia ma kartę do bankomatu, (ja, 
jak prezes Jarosław Kaczyński, żyję bez 
karty), ją więc obciążył, ten niespodziewa-
ny wydatek. Przez to, wiedziałem już, że 
droga powrotna stanie się nie do zniesienia. 
Dlatego też zaproponowałem, abyśmy 
nasz planowany piknik obiadowy odbyli 	
w górach we wsi Megonky, już na pogra-
niczu czesko-słowackim, gdzie znajdują się 
unikalne w skali świata kamienne „gule”. 
Najpierw widok zabitej żmii zepsuł nam 
spożycie obiadu na trawie. Potem, podeszła 
do nas staruszka, od której dowiedzieliśmy 
się, że właśnie „gule” ukradziono. Według 
tejże staruszki była to akcja „zorganizowa-
na”, gdyż nikt nie szukał sprawców. 

I tyle na koniec informacji ze Słowacji, 
żeby im nie zazdrościć! Andrzej Georg 
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KOńcóWKa  Na  czaS

LKS Pasjonat Dankowice – Kuźnia Ustroń 1:2 (1:0)
1 Radziechowy  7  21  20:5
2 Żywiec  7  18  9:2
3 Skoczów  7  16  15:8
4 Cisiec  7  16  11:7
5 Porąbka  7  13  15:5
6 Dankowice  7  12  15:6
7 Pruchna  7  10   13:10
8 Kuźnia  7  9  8:10
9 Czechowice-Dz.  7  9  7:9
10 Chybie  7  7  11:9
11 Kaczyce  7  7  6:17
12 Kobiernice  7  6  8:19
13 Żabnica  7  5  3:12
14 Bestwina  7  4  7:15
15 Puńców  7  4  9:19
16 Wilamowice  7  4  6:20

Strzał na bramkę Iskry w ostatnich sekundach.                                                Fot. W. Suchta

zWycIęStWO Na uROdzINy

KS Nierodzim - LKS Iskra Iskrzyczyn 1:2 (0:1)

1 Ochaby 5 12 20:6
2 Bąków 5 12 20:13
3 Zabłocie 5 12 15:11
4 Puńców II 5 10 13:14
5 Iskrzyczyn 4 8 9:6
6 Dębowiec 5 7 11:8
7 Pierściec 4 3 13:14
8 Rudnik 4 3 8:12
9 Golasowice 4 2 8:14
10 Nierodzim 5 1 10:19
11 Goleszów II 4 1 4:14

Dla piłkarzy i kibiców Kuźni to były 
ważne 3 punkty, bo w kilku poprzednich 
meczach zespół na przemian wygrywał 	
i przegrywał, i teraz przyszedł czas na 
zwycięstwo. Wszyscy czekają, kiedy po-
konanie przeciwnika będzie początkiem 
serii sukcesów i liczą, że może właśnie 
od tego spotkania nastąpi mobilizacja. 
Sceptycy mówią, że nie ma na co liczyć, bo 
skuteczność pozostawia dużo do życzenia. 
Już w pierwszej połowie zawodnicy Kuźni 
mieli kilka okazji do strzelenia gola i nawet 
padła jedna bramka, która jednak nie zo-
stała uznana, bo sędzia liniowy odgwizdał 
kontrowersyjny spalony. Gospodarze też 
dość nieporadnie atakowali, ale byli sku-

teczniejsi i w 21. minucie sędzia Patrycja 
Marek odgwizdała 1:0 dla Dankowic po 
tym jak Łukasz Błasiak umieścił piłkę 	
w siatce Bartłomieja Oleksego. W drugiej 
połowie Mateusz Żebrowski, trener – jubi-
lat, kończący tego dnia 30 lat, nakazał atak. 
Ustroniacy grali ofensywnie, ale niecelnie. 
Dopiero w 60. minucie udało się strzelić 
gola Piotrowi Husarowi. Od 65. minuty 
reprezentanci Kuźni grali z przewagą jed-
nego zawodnika, ale dopiero w 88. minucie 
wykorzystał to Łukasz Tomala, zdobywając 
decydującą bramkę. 

Nasz zespół grał w składzie: P. Husar 
(70’ Arkadiusz Szlajss), Dawid Janoszek, 
Jacek Juroszek (70’ Maciej Wasilewski), 

Zbigniew Kuczera (46’  Dawid Kocot), 
Damian Madzia, Robert Madzia, Mateusz 
Nowak (52’ Ł. Tomala), B. Oleksy, Konrad 
Pala, Rafał Podżorski, Piotr Zawada.  (mn) 

– Leż, leż! - krzyczeli piłkarze Iskry do ko-
legi zamierzającego podnieść się z murawy 
po niegroźnym faulu. Miało to miejsce 
kilkanaście minut przed końcem piłkar-
skiego spotkania o mistrzostwo B-klasy 
w niedzielę 15 września w Nierodzimiu. 
O drużynie z Iskrzyczyna mówi się, że to 
jeden z kandydatów do awansu, gdy do 
drużyny dołączyli: znany z ligi okręgowej 
Piotr Krupa, oraz były zawodnik i trener 
Kuźni Marek Bakun. Mimo wszystko 
zawodnikom Iskry w końcówce wyraźnie 
brakowało sił, więc gdy tylko było to moż-
liwe przedłużali przerwy w grze. 
– Truchtam, truchtam, truchtam - od-
powiadał bramkarz Iskry na ponagla-
nia sędziego, by szybciej wznowił grę. 	
A bramkarz faktycznie poruszał się w jakiś 

dziwny sposób, zakosami, przebierając 
nogami, mimo wszystko przesuwając się 
do przodu, ale z maksymalna prędkością 
5 metrów na minutę.

Grali na czas, i robili to na tyle sku-
tecznie, że do końca spotkania utrzymali 
jednobramkową przewagę.

Pierwsza połowa spotkania to wyraźna 
przewaga Iskry. Już w 6 min. pada pierw-
sza bramka. Nierodzim cofnięty do obro-
ny sporadycznie wyprowadza niegroźne 
kontry. Piłkarze z Iskrzyczyna marnują 
natomiast kolejne okazje. Druga połowa 
rozpoczyna się atakami Iskry i w 51 min. 
po błędzie naszej obrony strzela drugą 
bramkę. W 55 min. odpowiada Niero-
dzim zdobywając gola po dośrodkowaniu 	
z rzutu wolnego. Strzelcem Krzysztof 

Folek. W końcówce zawodnikom Iskry 
brakuje sił i na boisku robi się więcej miej-
sca do rozgrywania akcji przez naszych 
piłkarzy. Jeszcze w doliczonym czasie 
gry dwukrotnie mogli strzelić, niestety 
zabrakło precyzji. 

Trener Iskry Tomasz Matuszek: – Cieszę 
się, że w końcu wygraliśmy mecz. Dzis 
mieliśmy sytuacje i gdybyśmy szybciej 
strzelili drugą bramkę, byłoby łatwiej. Gra-
tulacje dla młodego zespołu z Nierodzimia 
ambitnie walczącego. Być może brakło sił. 
Nasza kadra liczy 19 osób, ale sześciu dziś 
nie było, a w końcówce przydałyby się 
zmiany. Do drużyny dołączyło kilku cie-
kawych zawodników i celem jest miejsce 
w pierwszej czwórce, ale grzechem byłoby 
nie starać się o awans. Trener Nierodzimia 
Mateusz Tomala: - Mecz w wykonaniu obu 
drużyn na dobrym poziomie i efektem tyl-
ko trzy bramki w spotkaniu. W pierwszej 
połowie mieliśmy trochę szczęście, ale za-
brakło go nam po przerwie. Jednak widać, 
że brakuje doświadczenia. Kondycyjnie 
jesteśmy bardzo dobrze przygotowani jak 
na tak krótki okres treningów, ale czegoś 
brakuje, jakiegoś ogniwa mogącego po-
ciągnąć do gry młodą drużynę. Naszym 
mankamentem są szybko tracone bramki. 
Ciężko za każdym razem gonić wynik, 	
i jest to bardzo stresujące. 

																											Wojsław Suchta 


