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TEKSTY	W	MOWIE
OJCÓW

TENISIŚCI 
W	FINALE

TĘCZA

Bażant też wypatruje zimy.                                                                                                                                                                Fot. M. Niemiec

28 listopada odbyła się 38. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

INWESTYCJE
Przedstawiono informację o wykonaniu inwestycji i remontów 

w tym roku. W informacji wyszczególniono m.in.:
- Budowę mostu na ul. Krzywaniec wraz z korektą drogi – koszt 
727.390 zł.
- Budowę kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej – 149.723 zł.
- Budowę drogi lokalnej w Polanie – 532.917 zł.
- Remont ulic: Żwirowej, Wodnej i Łącznej – 451.094 zł.
- Remont Alei Lazarów – 94.571 zł.
- Remont ul. Beskidzkiej – 68.011 zł.
- Roboty wokół stawu kajakowego – 122.952 zł.
- Remont chodnika do Przedszkola nr 7 – 36.704 zł.
- Remont ul. Jaworowej – 75.637 zł.
- Remont ul. Myśliwskiej – 118.131 zł.
- Remont ul. Sikorskiego – 339.154 zł.
- Remont ul. Skoczowskiej – 342.807 zł.
- Remont ul. Cieszyńskiej – 33.900 zł.

Bardzo kontrowersyjny był finał programu „Mam Talent”, wielu 
nie podoba się zwycięstwo Tatiany Galicynej i II miejsce Tekli Kle-
betnicy. Mówi się, że Ukrainka zagrała na uczuciach, wykorzystała 
symbolikę świąt, sytuację polityczną. Mówi się też, że w regulaminie 
programu wyraźnie stoi, że występ powinien trwać 2 minuty i choć 
nasi muzycy z wielkim bólem cięli każdą nutę, żeby tylko się zmie-
ścić, Tatiana miała w półfinale 6 minut, w finale 5 minut. 

Jury po występie piaskowej malarki, stwierdziło, że nie było to 
mistrzostwo świata, natomiast występ Tekli, owszem. Jeden z in-
ternautów tak wyraził swoją opinię: Rewelacja – powinni wygrać. 
Wielki talent, wielcy muzycy i piękny głos wspaniałej dziewczyny. 
Wygrana Ukrainki jest nieporozumieniem. Na pewno jest zdolna  
i wrażliwa, ale nie umywa się do Tekli Klebetnicy. Czekam na płytę 
i serdecznie pozdrawiam. Prawdopodobnie wielu podpisałoby się 
pod tym komentarzem. Na wspomnianej płycie powinien znaleźć 
się wykonany w finale autorski utwór „Barok w Jeruzalem”, który 
artyści Tekli wykonali z gitarzystą Wojciechem Świerczyną z Rybnika 
i Lubomirem Gasparem, który zagrał na cymbałach węgierskich. 

Słychać też inne głosy, że takich kapel grających muzykę góralską 
jest mnóstwo. Tyle że Tekla Klebetnica nie gra muzyki góralskiej, gra 
Muzykę.                                                                Monika Niemiec

WYgrANI	NA	II	MIEJSCu

(cd. na str. 6)

ZMIANA  TErMINu
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Pogórze, Dębowiec, Kończyce 
Wielkie i Małe oraz Pruchna, 
Ochaby i Gołysz. Właśnie roz-
poczęły się odłowy... 

„Informator miasta Wisły” był 
jednym z pierwszych (po „Ga-
zecie Ustrońskiej”) pism wy-
dawanych przez samorządy lo-
kalne. Pierwszy numer ukazał 
się w maju 1993 roku. Pismo 
wychodziło w miesięcznym 
cyklu ponad pięć lat. Miesz-
kańcy otrzymywali je bezpłat-
nie. Informator zastąpiło „Echo 
Wisły”, które wydawane jest 
do dzisiaj.

Odsłonięto tablicę poświęconą 
majorowi pilotowi Pawłowi 
Niemcowi. W setną rocznicę 

jego urodzin tablica znalazła 
się na frontonie kamienicy przy 
ulicy Michejdy w Cieszynie. 
Paweł Niemiec dowodził czte-
rema różnymi dywizjonami 
myśliwskimi. Został odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari  
i trzykrotnie Krzyżem Walecz-
nych 

W sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Hażla-
chu, odbył się konkurs „Prze-
bój Pieśniczki Regionalnej 
2013”. Jury oceniało popisy 
czterech zespołów. Główną 
nagrodę zdobył Zespół Re-
gionalny „Wielkokończanie” 
za pieśniczkę „Tam na skraju 
przy Dunaju”. 

W sali sesyjnej Urzędu Gminy 
odbyła się promocja Albumu 
Biograficznego gminy Gole-
szów. Wydawnictwo omówili 
jego autorzy, Witold Pień-
kowski i Tomasz Jaszowski. 
Na 60 stronach pomieszczono 
biogramy 54 osób, które „two-
rzyły historię tej ziemi” oraz 
sylwetki 54 osób współcześnie 
działających w różnych dzie-
dzinach.

W okresie międzywojennym 
istniała w Cieszynie fabryka 
zegarów ściennych i budzików. 
Rocznie produkowano około 
16 tys. czasomierzy. Obecnie 
w nadolziańskim grodzie funk-
cjonuje kilka punktów zegar-
mistrzowskich.             (nik)

Rada Miejska uchwaliła po-
łączenie Zarządu Budyn-
ków Miejskich i Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Skoczowie. Zda-
niem władz miasta, ułatwi to 
prowadzenie inwestycji oraz 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych.

Coraz bliżej święta. Na stołach 
raczej nie zabraknie tradycyj-
nego karpia. Ryba ta hodowana 
jest w kilkudziesięciu stawach. 
Szczególnie „rybny” teren, to 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

23 listopada wraz z siedmioma osobami 
z „mojego” oddziału ZNP byłam w War-
szawie na Ogólnopolskiej Manifestacji 
Pracowników Oświaty. Wyjechaliśmy 
o 3.30 ze Skoczowa w grupie z powiatu 
cieszyńskiego. Już podczas drogi do 
stolicy widać było wzmożony ruch au-
tokarowy na krajowej „jedynce”. Jednak 
dopiero po dojechaniu na wyznaczone 
miejsce parkingowe przy Torwarze, liczba 
autokarów już zaparkowanych i wciąż 
dojeżdżających, zrobiła na mnie spore 
wrażenie, tym bardziej, że byłam już 
na kilku manifestacjach związkowych 
i euromanifestacjach w Budapeszcie  
i Wrocławiu. Jednak ta w Warszawie pod 
hasłem „Dość tego!” pokazała jak bardzo 
środowisko oświatowe jest zdetermino-
wane, przeciwne, zmęczone i zdegusto-
wane niektórymi poczynaniami rządu  

SolIdArNoŚć 
ZwIąZkowA I ZAwodowA

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do 
Warszawy przyjechało ponad 20 tysięcy 
pracowników oświaty, rodziców, samo-
rządowców, żeby dać temu wyraz. Na 
starcie manifestujących powitali: prezes 
ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG 
ZNP Jarosław Czarnowski oraz przewod-
niczący OPZZ Jan Guz.

 Manifestacja przebiegała bardzo poko-
jowo, bez ekscesów, bez wulgaryzmów, 
bez niszczenia wszystkiego co po drodze, 
ale była bardzo głośna. Mieliśmy ze sobą 
dzwonki, gwizdki, trąbki, bębenki i inne 
hałaśliwe instrumenty, flagi związkowe 
oraz transparenty z hasłami: „Stop eko-
nomii”, „MEN - najpierw myśleć, potem 
reformować”, „Duchu Święty – oświeć 
MEN, bo nie wie co czyni”, „Likwida-
cja szkół? A może urzędów?”, „Dość 
złych reform w oświacie” i wiele innych. 

Podczas marszu miały miejsce trzy pikie-
ty: pod Sejmem RP, pod siedzibą MEN  
i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
gdzie prezes ZNP Sławomir Broniarz wraz  
z wiceprezesami Jarosławem Czar-
nowskim, Krzysztofem Baszczyńskim  
i Grzegorzem Gruchlikiem złożyli petycję  
w Kancelarii Premiera. Odebrał ją wi-
ceminister Edukacji Maciej Jakubowski. 
Ustalono też, że we wtorek, 26 listopada 
dojdzie do rozmów kierownictwa ZNP  
z przedstawicielami MEN... to był już 
pierwszy dobry znak.

Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG 
ZNP odczytał list, który otrzymaliśmy 
od Europejskiego Komitetu Związków 
Zawodowych Oświaty i Nauki oraz Mię-
dzynarodówki Edukacyjnej z wyrazami 
poparcia dla manifestujących. – ETUCE 
wzywa polski rząd do zmiany swojego 
stanowiska, jeśli chodzi o teraźniejsze 
plany reform i oszczędności, a zamiast 
nich proponuje otwarty i konstruktywny, 
regularny dialog na temat problemów, 
które dotyczą   wszystkich. List podpisany 
został przez Martina Romera, dyrektora 
europejskich struktur EI-ETUCE.

Okazuje się, że nie jesteśmy pozosta-
wieni sami sobie w tym proteście, opty-
mizmem napawa fakt zainteresowania  
i solidarności europejskich oświatowych 
organizacji związkowych  z pracownika-
mi polskiej oświaty.  

Do domu wróciłam w sobotę o 22.00  
z przekonaniem, że czas spędzony w War-
szawie przyniesie oczekiwany rezultat.  
I tak też się stało. 27 listopada podkomisja 
nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego 
rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw przyjęła postulaty Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące 
przekazywania placówek oraz doprecy-
zowania zapisu dotyczącego zatrudniania  
w przedszkolach nauczycieli bez kwalifi-
kacji. Zgodnie z decyzją podkomisji Mini-
ster Edukacji Narodowej do 2 grudnia ma 
przedstawić nowe brzmienie projektu. 

Warto było 20 godzin spędzić poza 
domem. A jeśli będzie trzeba... znowu 
pojadę.                              Ewa Lankocz

    Prezes Oddziału ZNP w Ustroniu

delegacja z ustronia podczas demonstracji w warszawie. Trzecia z lewej stoi E. lankocz.
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Zakład POGrZEbOwy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn.-pt. 8.00-�5.00 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

�5 XI �0�� r.
Stałe kontrole pod kątem za-
chowania porządku publicznego 
prowadzone są w rejonie szkół, 
parków miejskich i w okolicach 
przystanków autobusowych.
�6 XI �0�� r.
Interweniowano przy ul. A. Brody, 
gdzie samochód ciężarowy stanął 
w poprzek chodnika, całkowicie 
go blokując. Kierowcę ukarano 
mandatem w wys. 100 zł.

Marek raszka  lat 43 ul. Podgórska
Marian wrężlewicz lat 78 ul. Wantuły
anna rapsztyn lat 67 os. Cieszyńskie
anna Cieślar  lat 86 ul. J. Sztwiertni

Ci, którZy Od Nas OdEsZLi:

27 Xi 2013 r.
Przy ul. Ogrodowej nastąpi-
ła zmiana w organizacji ruchu  
i obecnie zakaz zatrzymywania się 
obowiązuje po obu stronach ulicy. 
Strażnicy patrolowali okolicę  
i przez pierwszy tydzień po wpro-
wadzeniu zmian jedynie upomi-
nali kierowców. Teraz wyciągają 
już konsekwencje. Tego dnia za 
postój w miejscu niedozwolonym 
mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę z Goleszowa. 
29 Xi 2013 r.
Cotygodniowa kontrola osób han-
dlujących na targowisku oraz pra-
widłowego parkowania samocho-
dów wokół.                                        (mn) 
 
 

sZUkaMy  MłOdyCh  taLENtów
Estrada Regionalna „ Równica” z Ustronia poszukuje młodych 

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

*    *    *

*    *    *

sPOtkaNiE MiłOśNików kUźNi 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na przed-

świąteczne spotkanie, które odbędzie się w Muzeum Ustrońskim 
w poniedziałek 9 grudnia o godz. 10.00.

Elżbieta dziech z d. Nowak   lat 90  ul. Cieszyńska
henryk krzysztofczyk    lat 80  ul. Bernadka
helena Lipowczan z d. Wacławik  lat 90  ul. Grażyńskiego
Eugenia Mostowik z d. Rozmus   lat 85  ul. Konopnickiej
stanisława Nawrat z d. Hudeczek  lat 80  ul. Tartaczna
Emilia schab z d. Ciż     lat 94  ul. Wybickiego
stanisław stolarczyk     lat 85  ul. Daszyńskiego
Lucyna sztwiertnia z d. Grochowska lat 80  ul. Gałczyńskiego
Zuzanna śliwka z d. Śliwka   lat 91  ul. Słoneczna
bronisława tomiczek z d. Konderla  lat 80  ul. Graniczna

NajLEPsZE  żyCZENia  dLa  jUbiLatów:

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Marka raszki 
składają 

rodzinie Zmarłego 

Przewodniczący rady Miasta Ustroń,
radni oraz burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta.

rEGiONaLNy  kONkUrs  wyrObów  kULiNarNyCh 
13 grudnia od godz. 10 do 13 w MDK „Prażakówka” odbędzie 

się IV Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bo-
żego Narodzenia. Wejście na konkurs umożliwia nabycie cegiełki 
za min.10 zł (przed salą widowiskową „Prażakówki”). Cegiełki 
przeznaczone są na paczki świąteczne dla dzieci uczęszczających 
do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
w Ustroniu. Serdecznie zapraszamy. Przyjdź. Skosztuj. Pomóż. 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

śp. Marka raszki
Prezesa Zarządu towarzystwa budownictwa 

społecznego w Ustroniu 
rodzinie Zmarłego

składają 
pracownicy i członkowie rady Nadzorczej tbs Ustroń

Pani Małgorzacie raszce
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Męża

śp. Marka raszki
składa

społeczność
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

*    *    *

sZkOła  kręGOsłUPa
                                              mgr Anny Krąkowskiej

                               
                          ,,bezpieczny kręgosłup i stawy”
w programie 
ćwiczenia, nordic walking, wykłady, warsztaty wyjazdowe
zapisy
tel. 602573428  po 20.00,  mail: annakrakowska@op.pl

zaprasza na zajęcia

Ustroń - Hermanice    

oddam w dzierżawę:
Budynek z pokojami hotelowymi/biurowymi 
    - PU  190 m2 
Salę gimnastyczną o powierzchni 
    - PU  348 m2 
Budynek stołówki   - PU 399 m2 
Budynek biurowy z salą konferencyjną i kawiarnią

    - PU 434 m2

       telefon kontaktowy:  600 957 815



4   Gazeta Ustrońska                                                                                               5 grudnia 2013 r. 

J. Halama odbiera złotą statuetkę na uroczystej gali.

Jak poinformował nas Zbigniew Eysymontt, dyrektor Śląskiego 
Centrum Rehabilitacji i Prewencji, szpital, którym od lat zarządza, 
został po raz kolejny wyróżniony za wysoki poziom świadczonych 
usług. Placówka zajęła 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Perły Medycyny” w kategorii szpitale monospecjalistyczne. Lau-
reatem 1. miejsca zostało też Dolnośląskie Centrum Laryngologii 
„Medicus”, 2. miejsce zajął warszawski szpital ginekologiczno-
położniczy „Inflancka”, a 3. miejsce – Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 

Już po raz siódmy Kapituła Konkursu oraz organizatorzy – Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, Naczelna Rada 
Zrzeszeń i  Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., nagro-
dzili złotą statuetką „Perła Eskulapa” najlepsze zakłady opieki 
zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym. Statuetki 
zostały wręczone podczas wielkiej gali konkursu, która odbyła się 
23 listopada w hotelu „Gromada” w Warszawie. Nagrodę odebrała 
Joanna Halama wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych 
ŚCRiP. W gali uczestniczyło ponad 600 gości, a prowadzenie 
powierzono Annie Karna oraz Krzysztofowi Ibiszowi. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej goście bawili się przy muzyce Michała 
Wiśniewskiego, Pauli oraz zespołu cygańskiego „Roma”. 

Konkurs „Perły Medycyny”, realizowany w ramach Narodo-
wego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, stawia 
sobie za cel uhonorowanie tych placówek medycznych oraz firm 
działających na rynku medycznym, które poprzez efektywne 
zarządzanie, przy udziale kompetentnego personelu świadczą 
usługi i oferują produkty na wysokim poziomie. Działania jakie 
podejmują mają na celu ochronę tego, co najcenniejsze: ludz-
kiego życia i zdrowia. Kapituła konkursu, w której skład weszli 
przedstawiciele instytucji i organizacji patronujących konkur-
sowi, przedstawiciele uniwersytetów medycznych, środowiska 
lekarskiego i medycznego przyznała złote, srebrne i brązowe 
statuetki oraz wyróżnienia w postaci dyplomów w 19 kategoriach 
konkursowych.
– Otrzymana przez nas złota statuetka „Perła Eskulapa” po-
twierdza prestiż i renomę Śląskiego Centrum Rehabilitacji  
i Prewencji – stwierdza dyrektor Z. Eysymontt. – Jest uhono-
rowaniem ogromnego wkładu, starań wszystkich pracowników  
i kadry zarządzającej na rzecz rozwoju szpitala, naszej rzetelności  
i  profesjonalizmu, umacnia naszą pozycje na rynku oraz  po-
zytywny wizerunek. Nagroda ta jest dla nas powodem do dumy  
i zobowiązaniem do dalszego podnoszenia jakości świadczonych 
przez na usług. Jest to ogromny sukces całego zespołu pracowni-
ków ŚCRiP.                                                                             (mn) 

pErłA  MEdyCyNy

pIĘkNA  ANoMAlIA
Z okien Śląskiego Centrum rehabilitacji i prewencji zdjęcie tęczy 
zrobiła Magdalena kłoda-Suchoń.   

Wrzesień` 2011 minął bez deszczu, w październiku też było ciepło 
i sucho. 6 listopada odnotowano 18 stopni Celsjusza, a i podczas 
przedświątecznego strojenia rynku zimno nikomu nie dokuczało. 
Mówiło się o poważnej suszy i nie bez powodu, bo porządnych 
opadów nie odnotowano od połowy sierpnia. W połowie grudnia 
nawiedziły nas wichury, potem deszcz, a zima zaczęła się w po-
łowie stycznia.

Początkiem października ubiegłego roku można się było opalać. 
20 i 21 dnia tego miesiąca temperatura sięgała 22 stopni. Tydzień 
później spadł śnieg. Listopad znów cieszył słońcem. 2 grudnia za-
czął sypać śnieg, a Wisłę ściął lód. Zima przyszła trochę szybciej. 

Ciągle twierdzimy, że taka aura jest nienaturalna i najczęściej 
mówimy o anomaliach pogodowych. A może to już norma? Zwłasz-
cza że dokładnie 10 lat temu pisaliśmy w Gazecie Ustrońskiej (nr 
49/2003): Tak ciepłego końca listopada i początku grudnia dawno 
nie było. Temperatury sięgają kilkunastu stopni powyżej zera. Nic 
więc dziwnego, że przyroda zaczyna się ożywiać. 

W tym roku również długo czekaliśmy na śnieg, a to co spadło 
z nieba, szybko stopniało. Jeszcze w drugiej połowie października 
młodzież na boiskach grała w spodenkach i koszulkach z krótkim 
rękawem. Angielską pogodą przywitał nas listopad, a potem znowu 
się rozpogodziło. Tylko ranki i wieczory tonęły w mgłach. Pierw-
szym śniegiem przywitał na poniedziałek, 25 listopada. 

Na pewno piękną anomalią pogodową była tęcza, a właściwie tęcze, 
które można było obserwować tak późną jesienią na północnej stro-
nie nieba  w środę 21 listopada. Około godz. 7.30 wielu jest w drodze 
do pracy, do szkoły, nieodpowiedni to czas na kontemplacje przyro-
dy. Kto jednak mógł przystawał, żeby podziwiać ciemny błękit nieba  
i rozświetlające go kolorowe łuki. Widok niezapomniany. 

                                                                         Monika Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

o inflacji i podatkach mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Koniec roku to czas uchwalania po-

datków i opłat miejskich. Rada Miasta 
na listopadowej sesji podjęła uchwałę 
o stawkach podatków od nieruchomości, 
środków transportu i opłat za odprowadza-
nie ścieków komunalnych. Metodologia 
wyliczania ich wysokości uzależniona 
jest od wielu czynników. Najistotniejszym 
jest rozporządzenie Rady Ministrów okre-
ślające górne granice stawek podatków  
na dany rok, przy czym gmina nie może 
ich przekroczyć podejmując stosowne 
uchwały. Taryfy za wodę, ścieki czy wy-
wóz nieczystości uchwalane są w oparciu 
o rzeczywiste dane z okresu od trzeciego 
kwartału poprzedniego roku do trzeciego 
kwartału roku obecnego plus prognozo-
wane koszty. 

Podstawowym wskaźnikiem, w opar-
ciu o który szacuje się wysokości opłat  
i podatków jest inflacja i tu pojawiają się 
rozbieżności związane z różnymi metoda-
mi jej naliczania, a gospodarka rynkowa 
sprawia, że jest to wskaźnik ruchomy.  
W przypadku określania w rozporządzeniu 
górnych stawek podatków podstawą jest 
inflacja naliczana w stosunku czerwiec 
roku poprzedniego do czerwca roku po-
przedzającego obowiązywanie podatków. 
Stąd maksymalne wzrosty górnych stawek, 
przy zastosowaniu tej zasady, wyniosły  
w tym roku około jednego procenta. Tym-
czasem już obecnie słyszymy, że wysokość 
tegorocznej inflacji wyniesie około 2-3%, 
więc mamy rozbieżność. Wynika to z fak-
tu, że biorąc okres czerwiec do czerwca 
inflacja była niższa. Wskaźniki inflacji 
mają przełożenie na wiele innych spraw 
związanych z dochodami. Przykładowo 
podobnie określana jest waloryzacja rent 
i emerytur, więc prognozy na przyszły rok 
dla odbiorców tych świadczeń nie są zbyt 
optymistyczne. Pocieszeniem może być to, 
że tak niska prognoza inflacji ma rzeczywi-
sty wpływ na strukturę naszych wydatków, 
gdyż pieniądze, których nie wydamy na 
podatki, będziemy mogli przeznaczyć 
na inne cele. Wzrost cen wody i ścieków 
również delikatnie przekracza tylko jeden 
procent, co jest najniższą podwyżką od 
wielu lat i podobnie będzie miało pozytyw-
ny wpływ na nasze przyszłoroczne wydat-
ki. Nie wzrasta opłata za wywóz śmieci, 
utrzymujemy ją  na tym samym poziomie, 
nie rosną stawki czynszów, dzierżaw, więc 
i w tym obszarze nie narażamy mieszkań-
ców na wyższe koszty. 

Można stwierdzić, że prognozowana 
niższa inflacja skutecznie hamuje wzrost 
wysokości opłat i podatków uchwalanych 
przez samorządy. Pozostaje mieć nadzieję, 
że inne czynniki będą utrzymywały się  
w granicach wskaźników inflacji, co będzie 
skutkować bezpośrednim przełożeniem na 
poziom naszego życia.      Notował: (ws)

30 listopada przy dolnej stacji kolei linowej „Czantoria” odbyła się patriotyczna uroczystość 
poświęcona pamięci partyzantów z oddziału Ak Czantoria. 30 listopada 1943 r. oddział został 
osaczony przez Niemców. w nierównej walce  zginęło sześciu partyzantów: klemens Starzyk 
„Szpak”, Alojzy Badura „Tobiasz”, Jan Bujok „Jawor”, Jan polok „lis”, Jan pytel „Góra” 
paweł Śliż „Czarny”. w 70. rocznicę tych wydarzeń przy tablicy pamiątkowej poległych 
uczciła młodzież szkolna, rodziny partyzantów, kombatanci, władze samorządowe. Specjalny 
program przedstawili uczniowie z Gimnazjum nr 2: Tomasz krysta, Julia dominik, klaudia 
Husar, łukasz łojek,  Jan Barys. uczniów przygotowała katarzyna wojtyła. Na zakończenie 
pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów.                                         Fot. w. Suchta
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- Remont ul. Skoczowskiej – 342.807 zł.
- Remont ul. Cieszyńskiej – 33.900 zł.
- Kanalizację ul. Leśnej – 234.069 zł.
- Kanalizację ul. Długiej – 336.669 zł.
- Kanalizację ul. Folwarcznej – 425.772 zł.
- Kanalizację ul. Drozdów – 70.365 zł.
- Budowę wodociągu na ul. Folwarcznej – 69.798 zł.
- Budowę przyłącza wody do budynku OSP Centrum – 22.112 zł.
- Kanalizację ul. Wybickiego – 52.366 zł.
- Kanalizację ul. Mickiewicza – 24.370 zł.
- Wymianę przepon elastomerowych w oczyszczalni ścieków 
– 81.756 zł.
- Rozbudowę oświetlenia ulic Wiklinowej i Krótkiej – 90.018 zł.
- Budowę oświetlenia na bocznej drodze przy ul. Konopnickiej 
– 14.905 zł.
- Termomodernizację Przedszkola nr 4 – 402.735 zł.
- Elewację Przedszkola nr 5 – 47.048 zł.
- Budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 – 638.091 zł.
- Adaptację kotłowni na szatnie w Szkole Podstawowej nr 2 – 56.759 
zł.
- Termomodernizację Przedszkola nr 5 – 128.866 zł.
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 – 73.662 zł.
- Ogrodzenie Gimnazjum nr 1 – 42.907 zł.
- Odwodnienie boiska Kuźni Ustroń – 141.513 zł.

Realizowana jest przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 941 z ul. Skoczowską i z ul. Wiejską w Nierodzimiu.

ZMiaNy  w  bUdżECiE
Podjęto uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie miasta. 

Postanowiono zwiększyć dochody o kwotę 4.900 zł na co składają 
się wpływy w wysokości 4.000 zł z refundacji biletów autobusowych 
dla uczniów oraz 900 zł za sprzedaż używanego samochodu OSP.

Jednocześnie postanowiono zmniejszyć dochody o 3.082.036 zł 
na co składa się:

- 70.520 zł z tytułu rozliczenia czterech projektów UE realizowa-
nych przez Przedszkole nr 7,

- 927.342 zł z tytułu mniejszej ilości odpadów komunalnych,
- 1.827.600 zł z tytułu zmian finansowania i wydłużenia terminu 

realizacji zadania pod nazwą: „Nowy produkt turystyczny Ustronia 
– strefa sportu i rekreacji parku Kościuszki w rejonie bulwarów nad 
Wisłą”,

- 256.574 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów.
Plan wydatków zostaje zmniejszony o 3.099.744 zł:
- 927.342 zł na wywóz odpadów komunalnych,

- 2.149.850 zł na nowy produkt turystyczny w parku Kościuszki,
- 22.552 zł na programy UE w Przedszkolu nr 7.

POżyCZka  i  krEdyt
Jak wyjaśniał burmistrz Ireneusz Szarzec zdecydowano się  na 

uczestnictwo w piątym etapie programu „Ograniczenie niskiej 
emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”. Jeszcze 
w czerwcu wydawało się, że zainteresowanie mieszkańców tym 
programem jest znikome, jednak jesienią wpłynęły wnioski, tak 
że musiano nawet stworzyć listę rezerwową. Mieszkańcy mają 
świadomość warunków uczestnictwa w programie. Jak stwierdził 
burmistrz nie jest to pomoc biednym, a chodzi przede wszystkim 
o uzyskanie efektu ekologicznego. W związku z tym przedsta-
wiono projekt uchwały o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki 
w wysokości 150.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska z przeznaczeniem na ograniczenie niskiej emisji  
w budynkach jednorodzinnych. Radni podjęli stosowną uchwałę.

Zdecydowano też o zaciągnięciu kredytu w wysokości 
3.500.000 zł. Jak wyjaśniał I. Szarzec kredyt potrzebny jest na 
zabezpieczenie płatności za zadania inwestycyjne, a koniec roku 
to rozliczanie wielu z nich. Z drugiej strony trzeba zabezpieczyć 
wydatki na początku roku, gdy jeszcze nie ma wpływów do bu-
dżetu. Ponadto w końcu roku banki oferują korzystne warunki 
przyznawania kredytów.

POdatki  i  OPłaty
Uchwalono podatek na 2014 r. od środków transportu czyli od 

samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i na-
czep. Jak stwierdził S. Malina stawki podatku nie ulegają zmianie 
i są porównywalne ze stawkami w innych gminach powiatu. 

Uchwalono również podatek od nieruchomości, przy czym  dla 
budynków mieszkalnych wynosić on będzie w 2014 r. 0,66 zł od 
1 m2 powierzchni. Burmistrz I. Szarzec wyjaśniał przed podję-
ciem uchwały, że proponowane przez ministerstwo maksymalna 
stawka tego podatku wzrosła o 1%. W Ustroniu podatek wzrasta 
też o 1%, ale w stosunku do stawki obowiązującej w 2013 r., 
przy czym stawka 0,66 zł na rok 2014 dla budynków mieszkal-
nych jest niższa od obecnie obowiązujących w innych gminach 
powiatu w 2013 r. Jedynie Brenna ma w tym roku ten podatek 
w wysokości 0,66 zł.

W poprzednich latach korzystano z możliwości różnicowania 
wysokości stawek podatku od nieruchomości wyodrębniając 
ogrody zoologiczne, parki linowe, ośrodki kempingowe i hale 
tenisowe. W czasie podejmowania uchwały takie zróżnicowanie 
nie było możliwe, gdyż nie ma odpowiedniego rozporządzenia 
w tej sprawie. Gdy się tylko pojawi zaproponowana zostanie 
uchwała z korektą na korzyść tych podmiotów.

W sumie szacuje się wzrost wpływów z podatku od nierucho-
mości w 2014 r. o 165.000 zł.

Podjęto też uchwałę o zwolnieniach od podatku od nierucho-
mości i podatku rolnego w 2014 r.

Uchwalono taryfę za odprowadzanie ścieków w Ustroniu. 
Wysokość jej uzależniona jest od ilości zużytej wody i dla go-
spodarstw domowych oraz innych odbiorców usług w 2014 r. 
wynosić będzie 5,31 zł za m3 wraz z podatkiem VAT.

Nie ulega zmianie stawka podatku za wywóz odpadów komu-
nalnych, gdyż już dziś można stwierdzić, że firmy biorące udział 
w przetargu na wywóz śmieci zaproponowały ceny nieznacznie 
wyższe od obecnych. Zmienią się natomiast terminy płatności. 
Jak wyjaśniał burmistrz I. Szarzec jest to podatek, a jednocześnie 
opłata za usługę. I trudno pobierać ją z góry. Dlatego zapropo-
nował, by płacono za każdy kwartał do piątego dnia miesiąca 
następnego, więc za I kwartał do 5 kwietnia, II – 5 lipca, III – 5 
października, IV – 5 stycznia roku następnego. Radni przychylili 
się do propozycji.

skarGa
Radni ustosunkowali się do skargi na burmistrza złożonej przez 

mieszkankę Ustronia do Marszałka Województwa Śląskiego. 
Skarga dotyczy odmowy zamknięcia skrzyżowania ul. Kato-
wickiej z ul. Brody. Zdaniem mieszkanki jest to niewykonanie 
obowiązków związanych z ochroną środowiska, przede wszyst-
kim ochrony przez hałasem. Obecnie ul. Brody jest użytkowana 
niezgodnie z przeznaczeniem jako droga lokalna a nie dojazdowa. 
Brak jest zakazu wjazdu na tę ulice samochodów ciężarowych.  
W mieście nie zrealizowano połączeń drogowych umożliwiają-
cych zamknięcie skrzyżowania ul. Brody z ul. Katowicką II.

Radni podjęli uchwałę o bezzasadności skargi.                (ws)

ZMIANA  
TErMINu

(cd. ze str. 1)

roboty na ul. Strażackiej.                                            Fot. w. Suchta



5 grudnia 2013 r.   Gazeta Ustrońska   7

Powoli staje się to tradycją, że  
w ramach przygotowań do Ustrońskie-
go Kiermaszu Bożonarodzeniowego  
w Szkole Podstawowej nr 1 odbywają 
się warsztaty plastyczne, gdzie rodzi-
ce, dzieci oraz nauczyciele wspólnie 
wykonują ozdoby świąteczne. Jarmark 
już za pasem, więc wszyscy spotkali się 
28 listopada w świetlicy by stworzyć 
świąteczne cudeńka. Stoliki złączono  
i powstało w ten sposób kilka wysp, na 
których odbywały się działania - ponie-
waż uczestnicy wykazywali niezwy-
kłe zaangażowanie, więc można użyć 
sformułowania, że były to działania 
strategiczne, niemalże wojenne… Przy 
pierwszym stanowisku walczono, by 
równo wyciąć gwiazdy z kartonu, przy 
kolejnym tworzono wielkie bombki  
z dmuchanych baloników i włóczki, to-
czono walkę, by nie przebić balonu, i aby 
równo nakręcić wełnę, przy następnym 
powstawały bombki ze wstążek. Kolejna 
grupa walczyła z użyciem pistoletów 
na klej, tworząc niezwykłe świąteczne 
zawieszki, np. do okien.

Było też stanowisko, gdzie posługiwa-
no się igłami szyjąc ozdobne serduszka  
i woreczki z siankiem. Najmłodsi tłum-
nie obsiedli stoły, gdzie głównym na-
rzędziem okazał się pędzel – malowano 
gotowe elementy do dekoracji choinek. 

Każda z tych wysp posiadała nieformal-
nego kapitana – rodzica lub nauczyciela, 
który panował nad całością – doradzał, 
pokazywał i pilnował porządku. Powsta-
wały w ten sposób niezwykłe i zaskakujące 

świąteczne ozdoby! Na naszych warsz-
tatach spotkała się dziecięca wrażliwość 
i dorosłe dążenie do perfekcji. Mimo 
ogólnej walki z materią panowała bardzo 
ciepła atmosfera - tak to już jest w naszej 
Jedynkowej rodzinie!

kIErMASZ 
W	JEdYNCE

13.grudnia (piątek) o godz.17.00 w Mu-
zeum Zbiory Marii Skalickiej odbędzie się 
spotkanie na którym usłyszymy wiersze  
i piosenki Juliana Tuwima. Tą niezapomnia-
ną twórczość przedstawią w świątecznej 

Co NAM ZoSTAło Z TyCH lAT 

renata putzlacher.          Fot. E. przyczko

oprawie dr Renata Putzlacher polonistka, 
poetka, wykładowca na Uniwersytecie Ma-
saryka w Brnie oraz Halina Paseka aktorka 
Sceny Polskiej.

Renata Putzlacher-Buchtova to polska 
poetka, autorka opowiadań, tłumaczka, 
publicystka, autorka tekstów piosenek, ada-
ptacji sztuk teatralnych, polonistka, litera-
turoznawca. Ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W latach 1989-2001 była kierownikiem lite-
rackim Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie. W 2009 r. obroniła 
doktorat z literatury polskiej w Instytucie 
Slawistyki na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Od 2005 
r. prowadzi tam zajęcia z literatury polskiej 
i translatoryki.

Laureatka wielu nagród i odznaczeń, 
przyznano jej m.in.:

1996 Odznaka honorowa „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”

2001 Srebrny Krzyż Zasługi 
2010 Brązowy Medal „Zasłużony Kultu-

rze Gloria Artis”
2013 Wyróżnienie „Osobistość Roku 

2013” nadane przez Urząd Miasta w Cze-
skim Cieszynie.

Zapraszamy więc na stanowisko Szko-
ły Podstawowej nr 1 już w niedzielę 
15 grudnia, będzie można podziwiać 
i zakupić ręcznie wykonane ozdoby  
i skosztować pysznych domowych ciaste-
czek.                              dariusz Gierdal 

Już od 8 do 15 grudnia panować będzie 
na ustrońskim rynku świąteczna atmosfera. 
Na niedzielę zaplanowano spotkanie dzieci 
z Mikołajem. O godz. 12.00 będą mogły 
obejrzeć program pod tytułem: „Gdzie je-
steś Mikołaju?” i zaraz po nim Siwobrody 
pojawi się pod ratuszem. W tym samym 
czasie rodzice zostaną zaproszeni na inau-
gurację Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Sprzedawcy zaoferują im produkty świą-
teczne – ozdoby, słodycze, upominki, które 

ŚwIąTECZNy
JArMArK	
NA	rYNKu

będzie można kupować przez kolejnych 
8 dni w godz. od 12 do 18. Nie braknie 
muzycznych atrakcji. W piątek 13 grud-
nia o godz. 16 wystąpi kapela „Beskid”,  
a następnego dnia o godz. 16 Janusz Śliwka 
z zespołem „Gama 2” oraz o godz. 16.30 
„Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 
pod dyrekcja Marioli Dyki. W programie 
również wyjątkowa atrakcja – pokaz świą-
tecznych animacji laserowych.
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23 listopada panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lipowcu podsumowały 
kolejny rok pracy. Zebranie prowadzi-
ła przewodnicząca Olga Kisiała, która 
przywitała gości: Elżbietę Pruszkowską 
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cie-
szynie, Monikę Maksymczak, naczelnik 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Ustroń, Tadeusza Krystę, radnego 
i naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipowcu. Dzięki współpracy z OSP, 
gospodynie korzystają z sali w strażnicy. 
Żeby obrady przebiegały w miłej atmos-
ferze, rozpoczęto od obiadu, który jak 
zawsze smakował wyśmienicie. Szczegól-
nie zachwycano się panierowaną piersią  
z kurczaka, która po przekrojeniu ukazy-
wała warzywne nadzienie, ułożone w fan-
tazyjne wzory. Na stołach nie brakowało 
kołaczy, do których podano kawę i herbatę. 
Po takim posiłku aż miło słuchało się spra-
wozdania, które przedstawiła O. Kisiała. 
Przewodnicząca zaczęła od stwierdzenia, 
że rok 2013 był bardzo pracowity, a na-
stępnie mówiła: 
– Grudzień to tradycyjnie przygotowania 
do świąt, a więc czas pieczenia drobnych 
ciastek. Ciastka piekłyśmy dwukrotnie: raz 
na sprzedaż na jarmark bożonarodzeniowy 
i na konkurs kulinarny, a następnie trady-
cyjnie w cyklu dwudniowym dla siebie. 
Konkurs kulinarny potraw na święta Bo-
żego Narodzenia odbywał się po raz trzeci  
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 
w Ustroniu. Nasze stoisko prezentowało 
się bardzo okazale dzięki dużemu za-
angażowaniu Urszuli Maryanek i Marii 
Boryło. Stoisko reprezentowały Klaudia 
Kisiała i Adrianna Łabudek. Skosztować 
można było makowca, krupicznioka z ma-
słem domowym, domowego sera, sztrucli 
wigilijnej, kołacza, drobnych ciasteczek  
i ciastek ze szpyrek. Nie zabrakło również 
pysznych nalewek. 

Konkurs zakończył się sukcesem lipow-

czanek, a za udział otrzymały pamiątko-
wy dyplom i książkę kucharską. Drobne 
ciasteczka cieszyły się takim powodze-
niem, że wszystkie zostały sprzedane 
na zamówienie przez członkinie oraz na 
„Prażakówce”, więc na jarmark panie nie 
miały już z czym jechać. Wcześniej jednak 
odłożyły słodkie prezenty dla chorych 
członkiń.  Członkinie KGW pamiętają 
także o innych seniorach mieszkających w 
Lipowcu i od lat organizują dla nich wigi-
lijkę. Tegoroczną przygotowały wspólnie 
ze strażakami ochotnikami, a odbyła się 9 
stycznia w sali OSP. Spotkanie uświetnił 
występ dzieci ze SP-5 pod kierunkiem 
katechetki Michaliny Tschuk. W spotkaniu 
wzięło udział 40 osób. 

O. Kisiała mówiła też o tym, jak panie 
się ukulturalniają i świętują: 
– 20 stycznia udałyśmy się do Teatru Mu-
zycznego w Gliwicach na operetkę „Noc  
w Wenecji”. Marzec to nasze babskie świę-
to. 9 marca spotkałyśmy się w strażnicy 
OSP w Lipowcu, aby wspólnie świętować. 
W spotkaniu udział wzięła przedstawi-
cielka ODR, która omówiła zasady upraw  
i płodozmian. Część artystyczną prowadzi-
ła pani Krystyna Kukla, członkini Estrady 
Ludowej „Czantoria”. W dniu 23 marca 
2013 r. w Muzeum Ustrońskim odbyła się 
promocja portalu „Cieszyński smaki”. Na-
sze Koło reprezentowały Klaudia Kisiała 
i Adrianka Łabudek, które krótko przed-
stawiły nasze koło. Dla zebranych gości 
do degustacji przygotowałyśmy nasze 
ciasteczka ze szpyrek. W dniu 19 kwietnia 
w Brennej członkinie wszystkich kół go-
spodyń wiejskich z powiatu cieszyńskiego 
spotkały się na europejskim dniu kobiet  
w Brennej. Nasze KGW reprezentowały 
4 osoby: Maria Greń, Katarzyna Jaworska, 
Katarzyna Morkisz i Olga Kisiela. 

W życiu pań związanych z KGW Li-
powiec nie ma miesiąca, żeby coś się nie 
działo. 18 maja -  jednodniowa wyciecz-

dużo  prACy  I  roZrywEk
pokaz barmański w wykonaniu ucznia wiślańskiego "patelnioka". 

ka do Starego Bielska, na Szyndzielnię 
i na Święto Azalii w Pisarzowicach ze 
smażeniem jajecznicy w „Gazdówce”. 
22 czerwca – pierwszy występ w strojach  
z minionej epoki podczas Otwarcia Sezo-
nu Uzdrowiskowego. 22 lipca – konkurs 
wypieków w Wiśle w ramach festiwalu 
kuchni zbójnickiej. 5-27 lipca wizyta 
na Węgrzech w  Hajdunanas w ramach 
programu unijnego „Narody i Pokolenia 
Razem”. Sierpień zdominowały dożynki, 
a w związku z nimi przygotowanie blisko 
500 sztuk woniek dożynkowych i piecze-
nie kołaczy.  
– W piekarni w Brennej prace rozpoczę-
łyśmy o godz. 4.30. Piekłyśmy kołacze ze 
100 kg mąki. Wspólna praca była bardzo 
owocna i kołacze udały się wspaniale. 
W dzień dożynek sprzedawałyśmy je na 
dwóch stoiskach w amfiteatrze. Łącznie 
przy wońkach i przy kołaczach pracowa-
ło 40 osób, nie licząc panów kierowców 
– wspominała przewodnicząca KGW. 

Wrzesień rozpoczął się grzybobraniem 
i festynem w Kaletach oraz wizytą w sie-
dzibie zespołu Śląsk w Koszęcinie. Miał 
się zakończyć pokazem jesiennego przy-
cinania drzew i krzewów, organizowany 
przez ODR. Mocno padało, więc warsz-
taty odbyły się 2 października. Panie były 
bardzo zainteresowane i postanowiono 
powtórzyć szkolenie. W ostatnią sobotę 
października członkinie kola gotowały na 
zabawie podożynkowej. Szefową kuchni 
była Małgorzata Krysta. 

Przewodnicząca O. Kisiała dziękowała 
za zaangażowanie wszystkim paniom oraz 
osobno członkiniom zarządu. W finansach 
wszystko się zgadzało, więc można było 
przejść do rozrywkowej części walnego 
zebrania. Tym razem był to pokaz bar-
mański przygotowany przez nauczycielkę 
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich w Wiśle, Danutę Mendrek i dwójki 
jej uczniów. Członkinie KGW obejrzały 
najpierw prezentację multimedialną pt. 
„Drinki”, a potem pokaz. Prowadząca 
zapoznała panie z sprzętem barowym i 
przy użyciu różnych zmyślnych przy-
rządów wykonała takie napoje jak: Cuba 
libre, Kurczaczek, Screwdriver, Bana-
nowy Milk Shake. W shakerze bostoń-
skim M. Cieślar przygotował „Malibu”  
i „Niebieską Lagunę”. Napoje do degusta-
cji roznosiła M. Śliż. Odważne gospodynie 
miały możliwość przygotowania drinków 
wybraną przez siebie metodą. Zabawa, ale 
i nauka była przednia, za co dziękowano 
brawami.                      Monika Niemiec

prZykłAdowE  drINkI
Niebieska laguna
50 ml Malibu
50 ml mleczko skondensowane
25 ml Blue Curacao
 
Bananowy Milk Shake
2 banany
300 ml mleko 2%
80 ml sok pomarańczowy
1 łyżka cukru pudru
30 ml śmietanka 12%
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Na pierwszym planie karolina Gomola i łukasz korcz z Sp-3 w ustroniu z nauczycielką 
Magdaleną Herzyk. w tle dyrektor „prażakówki” Barbara Nawrotek-żmijewska oraz jury: 
l. richter, d. koenig, A. Cekiera, Cz. Stuchlik.      Fot. M. Niemiec	

19 i 20 listopada w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka” młodzi ludzie 
pokazywali, jak pięknie można mówić  
i recytować gwarą. Wszystko w ramach X 
Edycja Konkursu Gwary „Po cieszyńsku 
po obu stronach Olzy”.

Zgłoszono 232 uczestników, wystąpiło 
220. W kategorii 3-6 lat zaprezentowało 
się 31 osób, w kat. 7-13 lat – 54 osoby,  
w kat. 14-17 lat – 13 osób, w kat. pow. 17 
lat – 3 osoby. Jury obejrzało też występ 
22 grup, utworzonych w sumie przez 131 
osób.

Trudne zadanie wyłonienia najlepszych 
miała komisja, która obradowała w skła-
dzie: Danuta Koenig, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzę-
du Miasta Ustroń – przewodnicząca; Adam 
Cekiera, przedstawiciel Górnośląskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” z Katowic; Leszek Richter, pre-
zes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego z siedzibą w Czeskim 
Cieszynie; Czesław Stuchlik, regionalista, 
znawca gwar, poeta. Po wielogodzinnych 
przesłuchaniach wytypowano najlepszych 
recytatorów konkursu gwary. Przedstawia-
my ich poniżej. 

W kat. 3-6 lat – 1. Aleksander Szuścik 
z Zebrzydowic („Robotny ogrómnie”), 
2. Nadia Koterzyna („Goiczorki”); 2. 
Lena Jaworska („Cieszyńsko suknia”); 2. 
Martyna Armata („Świynto starzików”) 
– zdobywcy 2. miejsca chodzą do Przed-
szkola nr 6 w Ustroniu, 3. Zuzanna Don-
czew („Ustrónioczka”) – Przedszkole nr 
1 w Ustroniu. W tej kategorii wyróżniono 
Oskara Martynka („Starość”) oraz przy-
znano nagrodę specjalną dla najmłodszej 
uczestniczki konkursu trzyletniej Zosi 
Puzoń („Zygor”), oboje z Przedszkola nr 
1 w Ustroniu. 

W kat. 7-13 lat: 1. Adriana Szolona 
(„Podarzóne krzciny”) – Zespół Szkół  

z polskim językiem nauczania w Bukowcu; 
2. Anna Szurman („Moji dzieciństwo”), 2. 
Wiktoria Pszczółka („Rodzina”) – obie 
dziewczynki do Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ustroniu; 2. Adam Śliż („Chorowito 
baba”) – Gimnazjum nr 2 w Ustroniu; 3. 
Jakub Barański („Moc krawalu skyrs Mi-
kołoji”) – SP-6 w Pierśćcu. Wyróżnienie 
m.in.: Kamila Fober („Bliźnioki”) – SP-2 
w Ustroniu, Magdalena Grudzień („Kapu-
sta”) – SP-6 Ustroniu. 

W kat. 14-17 lat: 1. Magdalena Macha-
łowska („Utopcowy mores”) – Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w Cieszynie; 1. Karolina Rymorz („Dzi-
siejszo młodzież”) – Gimnazjum nr 2  
w Ustroniu; 1. Filip Tomanek („Jak Jozef 
Kóńczyna a Francek Noga se dali na 
ucho”) – Szkoła Podstawowa z polskim 
językiem nauczania w Karwinie; 2. Mar-
tyna Żyła („Świynto starzików”) – ZSE-G 
w Cieszynie; 2. Agnieszka Kozłowska 
(„Na pyndzyi”) - Szkoła Podstawowa  
z polskim językiem nauczania w Czeskim 
Cieszynie; 3. Natalia Olszar („Szczyńści 
je jyny jedno”) – Gimnazjum w Kończy-
cach Wielkich; 3. Pavla Mazurowá („Jako 
ujec stawioł na Girowej łodce”) – Zespół 
Szkół w Jabłonkowie; 3. Amadeusz Pajor 
(„Sceniczne kłopoty”) – Zespół Szkół im. 
Wł. Szybińskiego w Cieszynie. 

W kat. powyżej 17 lat: 1. Paweł Grzyb 
(„Zabijaczka”) – Zespół Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Wiśle; 2. Paulina 
Mysakowicz („O Hanusi Bułeczce”) – II 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Koper-
nika w Cieszynie; 3. Mirosław Cieślar 
(„Tómczok na wyrobkach”) – ZSG-H  
w Wiśle. 

W kat. grup (2 i więcej osób): 1. Liceum 
Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha  
w Wiśle – 23 osoby („Jako to kiesi we 
szkole bywało”); 2. Przedszkole w Karwi-
nie – 5 osób („Óndraszek w Czornym Le-
sie kole Frysztota”); 2. Dziecięcy Zespół 

NASI  AuTorZy  NASI  lAurEACI

Folklorystyczny „Skotniczka” z Orłowej 
Lutyni w Czechach – 9 osób („Jak to 
było w Lutyni”); 3. Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza z polskim językiem 
nauczania z Łomnej Dolnej w Czechach 
– 19 osób („Łomniańscy gorole” i „O On-
draszkowym skarbie na Kiczerze”). 

Jurorzy podkreślali dobre przygotowa-
nie uczestników konkursu, dziękowali wy-
konawcom, którzy w dzisiejszym świecie 
pełnym techniki chcą poświęcać czas na 
studiowanie i uczenie się tekstów napisa-
nych w mowie ojców. W przygotowaniach 
wspierali ich nauczyciele i opiekunowie, 
za co również należą im się podziękowa-
nia. Także autorom tekstów gwarowych, 
wśród których byli ustroniacy – Wanda 
Mider, Lidia Szkaradnik, Władysław Ma-
jętny. Zwracano uwagę, by w przyszłości 
szczególnie zadbać o poprawność języka 
gwarowego oraz o schludność wszystkich 
elementów stroju. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy za udział, a także zostali, wraz 
z opiekunami, poczęstowani pączkami 
herbatą. Nagrodzone i wyróżnione osoby 
otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, 
a zdobywcy pierwszych miejsc będą mo-
gli się zaprezentować podczas Koncertu 
Laureatów Konkursu. Odbędzie się on  
w poniedziałek, 9 grudnia o godz. 16.00 
w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” 
w Ustroniu. Wstęp wolny. Organizato-
rami konkursu są: Górnośląski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  
w Katowicach, Sekcja Ludoznawcza przy 
Zarządzie Głównym Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Republice Cze-
skiej, Miejski Dom Kultury „Prażakówka”  
w Ustroniu, Miasto Ustroń. 

Wśród najlepszych recytatorów zna-
lazło się kilka osób z naszego miasta, 
a wystąpiło ich znacznie więcej. Nasze 
miasto reprezentowały następujące pla-
cówki: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, 
Przedszkole nr 6,  Szkoła Podstawowa nr 
2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podsta-
wowa nr 6,  Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  Monika Niemiec 

„Aż tylu było konkurentów” - wylicza Maksy-
milian Zawiliński.     Fot. M. Niemiec	
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kAJTo  I  SZEJowIE
NA		KArOWEJ

2 i 3 grudnia w hali tenisowej w Ustroniu rozegrano finały 
regionalne mistrzostw Polski w tenisie do lat 16, w których 
wystąpiły drużyny chłopców i dziewcząt UKS Beskidy Ustroń. 
Region to województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie  
i podkarpackie.

W poniedziałek rywalkami dziewcząt była drużyna Sądeckiego 
Stowarzyszenia Tenisowego „Fakro”. W grze deblowej Karolina 
Silwanowicz i Beata Światłoń z UKS Beskidy pokonały po zacię-
tym pojedynku 2:1 Ewę Brzeską i Oliwię Nosal z Fakro. Nasze 
tenisistki zwyciężyły również w grze pojedynczej: Silwanowicz 
– Brzeska 2:1, Światłoń – Nosal 2:1.

Bardziej jednostronny przebieg miał pojedynek chłopców 
we wtorek. Para UKS Beskidy Łukasz Kozielski i Marcin Mok 
pewnie wygrała z reprezentantami BKT Advantage Bielsko-Biała 
Szymonem Bandurą i Mikołajem Wrzołem 3:0, nie tracąc więcej 
niż dwa gemy w secie.

Przed młodymi tenisistami UKS mistrzostwa Polski, w których 
wystąpi po osiem najlepszych par chłopców i dziewcząt.

- W mistrzostwach drużyny będą rozstawione, a grać będziemy 
systemem pucharowym – mówi trener UKS Aleksander Panfil. 
– Liczymy na medal, a będziemy rozstawieni. Faworyci to dru-
żyny z Poznania, Warszawy, Krakowa i Ustronia. W finałach 
regionalnych duża przewaga naszych chłopaków, a dziewczyny 
się męczyły, bo para z Nowego Sącza jest mocna i nie byłoby 
niespodzianki, gdyby nasze przegrały. Teraz pojedziemy na 
finały, a jest to możliwe dzięki sponsoringowi Grupy Zarmen. 
Cztery dni pobytu drużyny, np. w Sopocie, jednak kosztują.   (ws) 

debel uSk Beskidy.                                            Fot. w Suchta

P R Z Y G A R N I J  zw ie r zaka !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
 Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl. 

Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć 
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

LEDA
Codziennie do cieszyńskiego schroniska trafiają psy ze wszystkich gmin 

naszego powiatu. Często są ładne, zadbane, czyste i odkarmione. Widać, 
że miały dobrych właścicieli, więc tym bardziej niezrozumiałe jest, dla-
czego opiekunowie ich nie szukają. Taką właśnie suczką jest Leda, ładna, 
zadbana i bardzo grzeczna. Może jej właściciele nie wiedzą, gdzie szukać, 
dlatego zamieszczamy zdjęcie suczki z nadzieją, że się odnajdą. Leda 
została znaleziona 20 listopada w Ustroniu, ma około 3 lata. Jeżeli do 4 
grudnia nikt jej nie odbierze będzie można ją adoptować. W schronisku 
można pytać o nią pod numerem ewidencyjnym 620/2013. Zachęcamy 
też do adopcji innych wspaniałych psiaków z cieszyńskiego schroniska, 
idzie zim, warto jak najszybciej dać im ciepły, dobry dom!

Rada Rodziców wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 5  
w Ustroniu Lipowcu. serdecznie zapraszają wszystkich chętnych 
na Bal Karnawałowy, który odbędzie się o godz.19.00 18 stycznia 
2014 r. w Rezydencji DOLCE VITA, ul. Lipowska 37 A.

Bilety w cenie 80,00 zł od osoby, do nabycia u Pani Agnieszki 
w sekretariacie SP-5 oraz u Pani Haliny Wilczek zamieszkałej 
przy ul. Lipowskiej 78, w terminie do 10 stycznia 2014 r. Dochód 
z balu przeznaczany jest na cele szkoły, dodatkowe lekcje języka 
angielskiego, sprzęt poprawiający warunki i jakość nauki.

bAL	W	LIpOWCu

uKS	W	FINALE

7 grudnia Rajd Barbórka w Warszawie po raz kolejny zakończy 
sezon zmagań w sportach motorowych w Polsce. Wystąpią najlepsi 
polscy kierowcy, nie tylko rajdowi. Zgłosiło się 96 załóg, a do po-
konania 6 odcinków specjalnych. Wieczorem finał na ul. Karowej  
z udziałem najlepszych rajdu, ale także z całorocznej rywalizacji. 
Już dziś udział w karowej mają zagwarantowany rajdowcy z Ustro-
nia – czterokrotny mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz i po raz 
pierwszy zdobywcy Rajdowego Pucharu Polski bracia Szejowie. 

Kajetan Kajetanowicz: – Jako facet podchodzę do Barbórki 
zadaniowo. Start ważny jak wszystkie, cel także taki jak zwykle 
- dać z siebie jak najwięcej. To już koniec sportowych emocji  
w tym roku… ale za to jaki! Kryterium Karowa to nie taki po prostu 
odcinek w centrum stolicy. To niezwykle wymagająca próba, ze 
zmienną przyczepnością, gdzie z dużą presją na karku, trzeba utrzy-
mać koncentrację od startu, przez pierwszą beczkę, szybkie łuki, 
przejście na śliską i nieprzewidywalną kostkę, pokonanie wiaduktu 
z nawrotem na szczycie i niezwykłe „spadanie”, które nie wybacza 
błędu, aż po beczkę przed metą, gdzie opony pracują już zupełnie 
inaczej niż podczas objeżdżania jej tuż po starcie. I to wszystko na 
oczach tysięcy wspaniałych kibiców! Dwa razy przekonałem się na 
własnej skórze jakie to niezwykłe uczucie wykręcić tam najlepszy 
czas i unieść mającą swoją wagę statuetkę Pani Karowej.

Marcin Szeja: – W jednym miejscu spotykają się najlepsi kie-
rowcy i auta zazwyczaj z górnej półki we wszystkich klasach, a jest 
ich tylko trzy. My wystartujemy w klasie o pojemności do 1,6, ale  
w najwyższej będą samochody o mocy kilkuset koni. Liczymy na 
ostrą rywalizację. Po awarii w Cieszyńskiej Barbórce wszystko 
zostało naprawione i chcemy się dobrze pokazać. W piątek na 
odcinku kwalifikacyjnym moje miejsce pilota zajmie osoba, która 
je wylicytuje. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie chłopca 
chorego na autyzm.                                                                   (ws) 
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krZyżówkA   krZyżówkA   krZyżówkA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

POZiOMO: 1) biała pora roku, 4) otoczenie króla,  
6) uzdrowisko w skrócie, 8) Gabriela dla znajomych,  
9) cztery w pokoju, 10) na szyi psa, 11) baśniowy skarbiec, 
12) efekt braku chęci, 13) szkolna godzina, 14) glony mor-
skie, 15) na łasce ZUS-u, 16) Wacław – mistrz szybowcowy 
rodem z Bielska, 17) z nibynóżką, 18) wierzba płacząca, 
19) korab Noego, 20) odgłos opon podczas hamowania.
PiONOwO: 1) zaułki, 2) kuzynka motocykla, 3) wiele 
żon i nałożnic, 4) zwierzchnik kościoła tybetańskiego,  
5) rosyjskie złotówki, 6) chronione kwiaty leśne, 7) droga 
jedwabna tkanina, 11) czołówka wyścigu, 13) drzewo 
wysokogórskie, 14) formacja piłkarska.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 grudnia.

rozwiązanie krzyżówki z nr. 47

ListOPadOwE  MGły
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Maria 

Madzia z Ustronia, ul. Cieszyńska. Zapraszamy do 
redakcji. 

 

NOwE ksiĄżki:
Mateusz wyrwich – „łagier jaworzno”
Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców taką 

oficjalną nazwę nosił jedyny w Polsce obóz reedukacyjny dla 
młodocianych więźniów politycznych . Katowano ich równie 
brutalnie jak dorosłych, panowała bowiem zasada, że przeciwni-
ków politycznych należy traktować jednakowo bez względu na 
wiek. Ta planowa i metodyczna "resocjalizacja" miała po wyjściu 
z obozu tworzyć z nich donosicieli i współpracowników bezpieki. 
W tej reporterskiej książce można znaleźć relacje byłych więźniów 
obozu w Jaworznie, dokumenty archiwalne oraz wypowiedzi 
pracowników organów bezpieczeństwa.

Fabio Palma – „soliści czyli góry na dwie ręce”
Kilkanaście historii wspinaczy i grotołazów, którzy w imię pasji 

podejmują ryzyko samotnych wypraw w najtrudniejsze części gór 
i jaskiń. Palma wprowadza większość postaci własnymi,  krótkimi 
tekstami, a następnie oddaje głos samym bohaterom książki.

LATO	2014 - CZAS ZACZąć lETNIE SZAlEńSTwo!
NowE  kIEruNkI  I  proGrAMy  ZwIEdZANIA

najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!
wCZESNA rEZErwACJA – pulA MIEJSC oGrANICZoNA

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

Podziwejmy sie, dyć jutro już je Mikołaja! Dziecka sie już ju-
tra ni mogóm doczkać, co też jim Mikołoj prziniesie w miyszku. 
Niekiere dziecka, to aji list napisały do Mikołaja i pieknie go 
pytały, żeby jim prziniósł to abo tamto. Niekiedy jakisi dziecko 
chciało, coby im Mikołoj przyniós jaki drogi prezynt, dejmy na to 
kómputer abo rower, a przeca wiymy, że Mikołoj tych prezentów 
nie kupuje, jyny przinosi to, co tata z mamóm kupili. A jak tatulek 
je bez roboty, abo mało zarobio, to skónd majóm pimióndze brać 
na drogi prezynty?

Nikiedy też jakisi łujec abo ciotka dochynóm cosi na ty prezynty 
do dziecka, toż idzie kupić cosi wiyncyj. Małym dzieckóm to się lepij 
kupuje, bo óny se tak nie wymyślajóm. Jak dziecko dostanie fajnych 
bómbónów abo ciastek, a ku tymu jaki bawidełko, toż je strasznie 
rade. Ale starszych dziecek to tam byle czym nie zatkómy.

Małe dziecka, to sie Mikołaja bojóm, nikiere aji płaczóm, jak 
jich chce Mikołoj pogłoskać. Ale starsze już sie domyślajóm, że to 
jisto ni ma taki Mikołoj z nieba, jyny jakisi przebiyrany. Jeszcze, jak 
bajtel łuwidzi, że Mikołoj mo tatowe bóty na nogach, abo zygarek 
na rynce, tóż już je po ptokach. Bajtel przestanie wierzyć, że to 
je prawdziwy Mikołoj. Niekiedy sie dziecku tłómaczy, że Mikołoj 
se pojczoł łod taty bóty abo zegarek, ale to już wiela nie pumoże. 
Niekierzi łojcowie pytajóm sómsiadek abo kogosi z rodziny, coby 
do jego dziecek prziszeł po Mikołaju, toż jeszcze jakosi sie łudowo 
dziecka bałuszyć. Ale dajmy na to w szkole - dziecka jedyn drugimu 
powiedzóm, że tak po prowdzie takiego Mikołaja z nieba ni ma. 
Chwolóm sie też dziecka jedym przed drugim, jaki prezynty dostali. 
Przi tym niekeidy je kapke płaczu, jak bajtel widzi, że kierysi dostoł 
taki fajny prezynt, a łón jyny jakómsi gupotkę.

Pamiyntom, jak żech była dziywczyncim, to w Mikołaja wie-
czór trzeja sie było boć przynś ulicóm abo z chałupy do chałupy. 
Chłopczyska na błozna sie przebiyrali za Mikołaji, nikierzi za 
jakisi straszydła i gonili. Jak szła jako dziełucha, abo bajtel, to 
jich straszyli, a jak był śniyg, to jich wyzolali w śniegu. Rozmajite 
błozna se robili.

Był czas, co chłapcóm na miano Mikołoj nie dawali. Kiesi dawno 
dowali, przeca nasz kopernik teź mioł na miano Mikołoj. Wiela 
możnych panów też mieli Mikołoj na miano. Ale teraz łostatnio 
jakosi sie to miano wraco. Moja kamratka też mo wnuka, co mo na 
miano Mikołoj; Mikuś na niego wołajóm, bo je jeszcze mały.

Tóż wszystckim Mikołojom chcym szumnie powinszować 
wszyckiego, co najlepsze i wszelijakiego szczynścio, dobrego 
zdrowieczka, nó, wszysckiego, co najlepsze. A małym Mikołajóm 
winszujym też szumnych prezyntów na Mikołaja. Nó szkoda, że już 
na miano prezyntów nie dostanóm. Chyba, że na miano łojcowie 

jim dajóm cosikej do połednia, a na Mikołaja jim Mikołoj przi-
niesie wieczór.

Nó, jeszcze powiym, że jak jaki dziecko było spórne, nie chciało 
łojca ani matki posłóchać, to takiego kluka straszyli, że jim Mikołoj 
prziniesie łoszkrabin, a nie żadyn prezynt.

A Mikołoj kiesi naprowde żył, był biskupym w jednym mieście 
na wschodzie. Łón był strasznie dobry i mioł litość nad biydnymi. 
Jak jako biydno dziełucha sie wydowała i ni miała piyniyndzy na 
posag, to łón ji podchybowoł miyszek z piniondzami, coby nie 
wiedziała, że to łón ji doł. Toż tymu sie taki łobyczoj zrobił, że na 
Mikołaja sie dowo prezynty, ale jyny dzieckóm.

Toż wszyckim dzieckóm winszujym szumnych prezyntów na 
Mikołaja.                                                       Hanka 

Roztomili  ludeczkowie!
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skami po bokach głowy (u żółwia żółtolicego paski są tylko żółte). 
Palce ich stóp łączy błona pławna, gdyż są to zwierzęta typowo 
wodno-lądowe, zarówno sprawnie pływające, jak i – wbrew temu, 
co powszechnie sądzi się o żółwiach – szybko poruszające się po 
lądzie. Samce są zazwyczaj mniejsze od samic i mają dłuższe  
i grubsze ogony oraz długie pazury w przednich łapach. Jednak 
małe żółwiki – których pancerz na grzbiecie (karapaks) mierzy  
w chwili kupna jakieś 4-5 cm – szybko rosną i ze zwierzątek-
maskotek wyrastają żółwiska ze skorupą osiągającą do 30 cm 
długości, a ich barwy ciemnieją (niektóre starsze samce mogą być 
wręcz czarne). Jak na możliwości przeciętnego mieszkalnia bądź 
domu są to już sporych rozmiarów zwierzęta, wymagające odpo-

wiednich warunków – przyj-
muje się, że żółw czerwonoli-
cy powinien mieć akwarium 
o długości wynoszącej co 
najmniej pięciokrotność dłu-
gości karapaksu, szerokości 
równej trzykrotności długość 
karapaksu, a poziom wody 
musi sięgać minimum 1,5 
razy długości karapaksu. Do 
tego dodajmy grzałkę (woda 
musi być ciepła), filtr, kawa-
łek suchego lądu i żarówkę 
grzewczą, gdyż żółwie lubią 
się wygrzewać „na słońcu”... 
Jednym słowem sporo wydat-
ków i kłopotów jak na mało 
towarzyskie zwierzę, które-
go w zasadzie ani nie można 
przytulić, ani pogłaskać. Żół-
wie czerwonolice są więc wy-
puszczane na wolność (czytaj: 
wyrzucane), a Internet pełen 
jest ogłoszeń o niechcianych 
lub znalezionych błąkających 
się żółwiach, eksmitowanych 
z domowych akwariów.

Okazuje się niestety, że w naszych warunkach klimatycznych żół-
wie czerwonolice i żółtolice świetnie sobie radzą na wolności. Polują 
na ryby i bezkręgowce, zjadają różne rośliny, zimują zagrzebane 
w mule na dnie zbiorników wodnych. Aklimatyzują się na tyle sku-
tecznie i szybko, że zostały uznane za zagrożenie (konkurencję) dla 
naszych rodzimych żółwi błotnych! Nic więc dziwnego, że żółwiami 
ozdobnymi zainteresowali się europejscy i krajowi prawodawcy,  
a kwestie hodowli i przewozu tych zwierząt przez granice Wspólnoty 
Europejskiej (i Polski oczywiście), regulują stosowne dyrektywy 
i ustawy. W naszym kraju żółwie czerwonolice zostały uznane 
za gatunek inwazyjny i zostały ujęte na „liście roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 
przyrodniczym”, obok np. barszczu kaukaskiego i barszczu Sosnow-
skiego. Może dla laika brzmi to trochę śmiesznie – sympatyczny 
żółwik zagrożeniem dla środowiska? – ale dla przyrodników jest 
raczej smutnym dowodem lekkomyślności, która odbija się na naszej 
rodzimej przyrodzie. Lekkomyślności, która może sporo koszto-
wać chwilowego miłośnika akwariowych żółwi – w myśl ustawy  
o ochronie przyrody hodowanie i przetrzymywanie w domu żółwia 
czerwonolicego bez wcześniejszego zarejestrowania w starostwie 
powiatowym, wypuszczanie takiego żółwia do środowiska, a nawet 
dopuszczenie do jego ucieczki (np. z ogrodowego oczka wodnego), 
grozi kara aresztu lub grzywny.

Zanim więc kupimy pod choinkę małego i sympatycznego żół-
wia, zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to zwierzątko, z którym 
gotowiśmy żyć pod jednym dachem. To wybór na długie lata, gdyż 
żółwie czerwonolice mogą przeżyć niejednego swego właściciela. 
Czy pamiętacie Państwo, jak lisek tłumaczył Małemu Księciu, że 
musi być odpowiedzialny za to, co oswoił? Warto o tym pamiętać 
kupując pod wpływem impulsu i w przedświątecznej gorączce tak 
żółwia czerwonolicego, jak i każde inne zwierzę, które ma się stać 
prezentem. Przecież zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu-
wania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszano-
wanie, ochronę i opiekę (ustawa o ochronie zwierząt).  

   Tekst i zdjęcie: aleksander dorda 

 

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej i zapewne coraz częściej 
będziemy zastanawiać się nad odwiecznym i chyba nigdy nie 
rozstrzygniętym problemem wyższości tychże świat nad Świętami 
Wielkanocnymi (lub odwrotnie). Moim zdaniem, z przyrodniczego 
punktu widzenia, sprawa wydaje się jednak dość oczywista – Święta 
Bożego Narodzenia mają zdecydowanie większy wpływ na naszą 
przyrodę, niż „konkurencyjne” święta wielkanocne. Dlaczego? Już 
śpieszę z wyjaśnieniami.

Źródło i praprzyczyna negatywnego wpływu bożonarodzenio-
wych świąt na rodzimą przyrodę tkwi w komercjalizacji pamiąt-
ki Bożego Narodzenia. Zdaje się, że wszyscy dostrzegamy ten 
problem, narzekamy, utyskujemy, piętnujemy i… poddajemy się 
szałowi przedświątecznych 
zakupów. Sporo w tym winy 
naszych milusińskich, któ-
rych przyzwyczailiśmy do 
patrzenia na Boże Naro-
dzenie przez pryzmat coraz 
droższych i wymyślniejszych 
prezentów, jakie koniecznie 
muszą znaleźć pod bożona-
rodzeniowym drzewkiem. 
No i mamy to, cośmy so-
bie wychowali, czyli wraz 
z pierwszymi świątecznie 
przystrojonymi sklepowymi 
witrynami i reklamami (które 
pojawiają się już bodaj w po-
łowie listopada!), zaczyna się 
równie tradycyjne „zamęcza-
nie” rodziców dziecięcymi 
Kupcie mi pod choinkę… 
albo W tym roku Aniołek ma 
mi przynieść… Niestety, na 
zdającej się nie mieć końca 
prezentowej liście życzeń 
poczesne miejsce zajmują 
zwierzęta. 

Chęć posiadania zwierząt-
ka jest jak choroba wieku dziecięcego – każdy rodzic przez to przejść 
musi, a doświadczenie uczy, że z tej choroby zawsze wychodzi  
z mniejszymi lub większymi stratami. Kupujemy więc w chwili 
umysłowego zaćmienia rybki, papużki, chomiki, króliki, pieski, 
kotki, szynszyle, żółwie i co tam jeszcze nasi najmłodsi sobie 
wymyślą (w ostatnich latach sporą popularnością cieszyły się jeże 
białobrzuche zwane także  pigmejskimi lub afrykańskimi). Niestety, 
z żywym prezentem jest dokładnie tak samo, jak z każdym innym: 
szybko się nudzi albo – co najczęstsze – zostaje odtrącone, gdyż 
okazuje się, że zwierzątko to nie tylko zabawa i same przyjemności, 
ale obowiązki i odpowiedzialność. Mówiąc wprost, to także niemiłe 
zapaszki i odchody, które trzeba posprzątać, akwaria i kuwety, które 
trzeba umyć i tak dalej. O ile inny prezent można rzucić gdzieś w kąt 
i o nim zapomnieć, to ze zwierzakami postąpić tak, z oczywistych 
chyba dla wszystkich względów nie można – przecież to żywa isto-
ta! Ale jednak tak się dzieje, a wiele o losie zwierzątek-prezentów 
powiedzieć mogą pracownicy schronisk dla zwierząt i wolontariu-
sze z organizacji zajmujących się niesieniem pomocy porzucanym  
i podrzucanym zwierzakom. Pół biedy, jeśli nietrafione prezenty, 
czyli niechciane psy i koty trafią do schroniska, do domu zastępcze-
go, do dobrych ludzi, skorych do ich przygarnięcia; gorzej, kiedy są 
po prostu wypuszczane luzem i pozostawione samym sobie gdzieś  
w lesie, na przydrożnym parkingu. Bywa, że akwariowe rybki wyrzu-
cane są po prostu do kanalizacji, a żółwie – do najbliższego jeziora, 
stawu lub rzeki („przecież sobie same poradzą”). Wypuszczanie 
na wolność akwariowych żółwi tylko z pozoru wydaje się  błahym 
problem i zupełnie pomijam w tym momencie kwestie etyczne, czyli 
odpowiedzialności za hodowane przez siebie zwierzę. 

W domowych akwariach najczęściej spotyka się żółwia ozdob-
nego, a konkretnie różne jego podgatunki, z których najpopular-
niejszymi są żółw czerwonolicy (czerwonouchy) oraz żółw żółtolicy 
(żółtouchy). Ojczyzną tych żółwi jest obszar obejmujący Amerykę 
Północną (na południe od Wielkich Jezior), Amerykę Środkową 
i północną część Ameryki Południowej. Małe żółwiki ślicznie 
prezentują się w akwariach, kiedy ich skorupa i skóra są w różnych 
odcieniach zieleni, z wyraźnymi, czerwonymi i jasnożółtymi pa-

żółw czerwonolicy
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Bez trudu juniorzy młodsi MKS Ustroń 
wygrali wyjazdowy mecz w Siemiano-
wicach. Przeważali od początku do koń-
ca spotkania. Praktycznie od 10 minuty  
MKS utrzymuje przewagę na poziomie 
pięciu bramek. Potem powoli przewaga 
się zwiększa.

Trener Piotr Bejnar: - Graliśmy z nimi 
pierwszy raz, wiec jechaliśmy tam trochę 
w ciemno. Mecz przeciętny, dużo błędów. 
Na pochwałę zasługują nasi bramkarze. 
W drugiej połowie zagrali rezerwowi  
i wnieśli dużo dobrego do gry.

Skład MKS Ustroń (w nawiasach sku-
teczność bramkarzy i zdobyte bramki): Ka-
mil Kopieczek (11/22), Damian Kurowski 
(7/14), Witold Chwastek – Michał Jopek 
(4), Mateusz Turoń (6), Krzysztof Bielesz, 
Marek Cholewa (3), Dawid Jenkner (7), 
Adrian Miśkiewicz (3), Arkadiusz Czapek 
(1), Szymon Gogółka (3), Krzysztof Kote-
la, Damian Bujok (1).                        (ws)

łATwy  MECZ

MIMo  dopINGu  prEZESA
Był to mecz o pierwsze miejsce w grupie 

rozgrywek wojewódzkich w siatkówce 
kadetek. Drużyna Siły walcząca o miejsca 
18-24 podejmowała 27 listopada Jedynkę 

1	 MOSiR	I	Mysłowice	 10	 20
2	 MKS	Ustroń	 10	 18
3	 GKS	Olimpia	I	Piekary	Śl.	 10	 17
4	 KS	Viret	CMC	Zawiercie	 9	 12
5	 MKS	Siemianowice	 10	 12
6	 MKS	Zryw	Chorzów	 9	 11
7	 UKS	MOSM	Bytom	 10	 8
8	 SPR	Zagłębie	Sosnowiec	 9	 6
9	 GKS	Olimpia	II	Piekary	Śl.	 10	 4
10	 SPR	Pogoń	1945	Zabrze	 9	 3
11	 SPR	Grunwald	Ruda	Śl.	 9	 3
12	 MOSiR	II	Mysłowice	 9	 1

Mks siemianowiczanka
 - Mks Ustroń 18-28 (7-13)

w rozgrywkach wojewódzkich w piłce ręcznej występuje drużyna MkS ustroń w kategorii 
chłopców. 28 listopada w sali Sp-1 wygrali z Mdk Bytom 24:16. Stoją od lewej: leonard pikul, 
Szymon Mende, Bartłomiej Grzyb, Nikodem Marszałek,Mateusz Cieślar, Bartosz Głowacki, 
Szymon Seklecki, przemysław Szary, rajmund raszyk - trener, klęczą od lewej: Sebastian 
Maj, dawid Skwarło, kamil Szkudławski, kamil Bujok, oskar Sztwiertnia, robert dudzik, 
łukasz Miklusiak.                                                                                                 Fot. w. Suchta

z Rybnika. Po pierwszym secie wyda-
wało się, że będzie to łatwe zwycięstwo. 
Niestety, naszym siatkarkom wszystko 
przestało wychodzić i przegrały mecz. 

Nawet w czwartym secie prowadząc na 
początku 5:0, w ciągu dwóch minut stra-
ciły przewagę. Mecz z zainteresowaniem, 
od drugiego seta, obserwował prezes TRS 
„Siła” Andrzej Georg.

Po meczu powiedzieli:
Trener Rybnika Antoni Adamczyk : – To 

zwycięstwo nie było takie pewne, a wynik 
nie odzwierciedla gry. Obie drużyny zagra-
ły poprawnie i trzeba było podejść dobrze 
taktycznie. Były momenty, że potrafiliśmy 
odskoczyć, utrzymać przewagę i to zawa-
żyło na wyniku spotkania. 

Trener Siły Zbigniew Gruszczyk: –
Pierwszy set dziewczyny zagrały w miarę 
poprawnie i to wystarczyło na pewną 
wygraną. Nie było błędów, funkcjono-
wała obrona. Kolejne trzy sety to zupełna 
odwrotność. Moje dziewczyny stanęły 
sparaliżowane, psychicznie nie wytrzy-
mały obciążenia. Nie da się grać bez ataku  
i obrony z przebijaniem piłek dołem. A one 
jakby bały się grać, tak jakby pierwszy raz 
się spotkały na boisku. Nie wiem dlaczego 
tak się stało, bo przeciwnik był do ogrania. 
Przegraliśmy obroną i brakiem komunika-
cji. Żadna moja zawodniczka nie potrafiła 
wziąć odpowiedzialności za grę        (ws)

dziewczyny zagrały ambitnie, ale nieskutecznie.                                              Fot. w. Suchta
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Tak ciepłego końca listopada i początku grudnia dawno nie było. 
Temperatury sięgają kilkunastu stopni powyżej zera. Nic więc 
dziwnego, że przyroda zaczyna się ożywiać.

Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec od 1 grudnia 2003 r. zorgani-
zował przewóz dzieci z osiedla do szkoły i przedszkola na trasie 
osiedle Poniwiec – Ustroń. Mieszkańców osiedla zainteresowanych 
dowozem dzieci prosimy o kontakt telefoniczny z przewodniczącym 
Zarządu Osiedla. 

Po spuszczeniu wody ze stawu kajakowego wędkarze z koła PZW 
Ustroń-Wisła wybierali ryby leżące w mule. Pstrągi z powrotem 
wpuszczano do Młynówki, amury, liny, okonie przewożono do stawu 
w Polanie. W sumie było to blisko 100 kg ryb. Wędkarze mówią, że 
nie chcą dopuścić do tego, żeby te ryby gniły w mule w stawie ka-
jakowym. A mułu zmieszanego z glonami jest tam faktycznie sporo. 
Wędkarze brnęli w brunatnozielonej mazi i pomagali rybom. 

Po odejściu poprzedniego proboszcza o. Józefa Bakalarza, ks. bp 
T. Rakoczy mianował nowym proboszczem w Ustroniu Hermani-
cach o. Roberta Regułę. 29 listopada (…) mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył nowy ojciec proboszcz a współkoncelebransami 
– oprócz ks. dziekana – byli: prowincjał ojców Dominikanów o. 
Maciej Zięba, ustępujący proboszcz o. Józef Bakalarz, ks. kan. An-
toni Sapota proboszcz parafii św. Klemensa w Ustroniu, o. Tomasz 
Kwiecień, przeor dominikanów w Poznaniu oraz ojcowie Zdzisław 
i January z hermanickiego klasztoru.

– Złożyliśmy  list intencyjny do prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia, że chcemy kontynuować świadczenia medyczne dla 
pacjentów w Ustroniu w 2004 r., lecz na innych warunkach niż 
zaproponował NFZ. Zaproponowane nam warunki są nie do przy-
jęcia. Nawet gdy ktoś podpisze obecnie umowę, nie jest w stanie 
przetrwać kilku miesięcy. (…) – mówi lekarz, dyrektor Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 
Walter Piatek. (…) – Podpisałem umowę i w pewnym sensie jestem 
łamistrajkiem – stwierdził podczas zebrania w Lipowcu kierujący 
przychodnią zdrowia w Nierodzimiu dr Tadeusz Recman. – Nie je-
stem w stanie nerwowo wytrzymać takich przepychanek jak w roku 
ubiegłym. (…) Może będę musiał dziękować tym lekarzom, którzy 
obecnie walczą w moim imieniu.           Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

8 XII. 12.00      Spotkanie z Mikołajem, Rynek
8-15 XII 
      12-18       Jarmark Bożonarodzeniowy - handel świątecz 
             ny, Rynek 
9 XII  16.00      Finał X Konkursu Gwary: „Po cieszyńsku po  
             obu stronach Olzy”, MDK „Prażakówka”
9 XII  16.00      Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum 
             Ustrońskie
11 XII 16.30      Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia: „Serce – daj  
             mu szansę”, MDK „Prażakówka”
12 XII 12.00      Miejski Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą  
             bombkę choinkową, MDK „Prażakówka”
13 XII 11.30      IV Konkurs Wyrobów Kulinarnych na św. 
             Bożego Narodzenia, MDK „Prażakówka”
13 XII 17.00      Spotkanie z twórczością Juliana Tuwima,  
             Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.
16 XII 12.00      Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia „Serce – daj 
             mu szansę” – spotkanie dla młodzieży, MDK  
             „Prażakówka”

*    *    *

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 kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

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

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

Kupię zbiornik hydroforowy 
około 400l. w dobrym stanie. 
505-168-217.

Lokal Użytkowy do wynajęcia 
obok sanatorium "Równica". 505-
168-2175.

Wynajmę garaż w centrum Ustro-
nia. Niezależny wjazd. 608-480-
683.

Pokój do wynajęcia z łazienką. 
503-814-876.

Choinki świąteczne - świerk, 
jodła, rózne gatunki. Ustroń, ul. 
Komunlna 3 (obok Tesco). 606-
884-820, (33) 823-01-14.

Pokój do wyanjęcia. (33) 854-
51-97).

Przyjmuję zapisy na ŚWIĄTECZ-
NE GĘSI, KACZKI, KRÓLIKI, 
wszystko z domowego chowu, 
oraz na SWOJSKIE WYROBY 
WEDLINIARSKIE. 510-334-
100.

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564.

5-7.12    Centrum     ul. daszyńskiego 8      tel. 854-57-76
8-9.12    Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7     tel. 854-46-58
10-11.12  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
12-13.12  w Nierodzimiu  ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76

Ne lejem ne lejem...                                                                 Fot. w. Suchta	

*    *    *

*    *    *

                             Nowo otwarty sklep HURT - DETAL 
POrCELaNa, sZkłO, sZtUćCE 

w grudniu sprzedaż sztucznych choinek, ozdób i lampek świątecznych. 
Ustroń, ul. Rynek 3A                Pon-pt 9-17, Sob 9-13

CENy PrOdUCENta!

*    *    *
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felieton

felieton
tak sobie myślę

kalendarze

w kręgu filozoficznej 
refleksji (162)

Skończył się listopad. Ze ściennych 
kalendarzy zdjąłem kolejne kartki. Po-
została mi już tylko jedna, oznaczająca 
ostatni miesiąc roku grudzień. Niedługo 
przyjdzie czas na nowe kalendarze. A jest 
ich wiele do wyboru. Tak ściennych, jak  
i książkowych. W nowych rocznych ter-
minarzach zapisujemy już pierwsze ter-
miny wydarzeń, które mają mieć miejsce  
w następnym roku. Jeszcze trochę a znowu 
zaczniemy odliczać kolejne dni, zmienia-
jąc codziennie daty; od 1 stycznia do 31 
grudnia. Tak jak to robiliśmy w minionych 
latach.

Zanim jednak ruszymy w nieznaną 
przyszłość nowego roku, spoglądamy  
w tył i przypominamy sobie wydarzenia 
z minionego roku i z dalszej przeszłości. 
Skłaniają do tego kalendarze książko-
we, zawierające zazwyczaj sprawozdania  
z minionego roku i przypomnienie zdarzeń  

z czasów mniej czy bardziej odległych. 
Sam kiedyś przez wiele lat pisałem do 
kalendarza artykuły z cyklu „W biegu 
stuleci”, w których wspominałem ważne 
wydarzenia sprzed wieków. Robiłem też 
kalendarium, w którym przy każdej dzien-
nej dacie, podawałem wydarzenie, które 
właśnie tego dnia miało miejsce. Okazało 
się przy tym, że zrobienie takiego zesta-
wienia wcale nie jest łatwe. Jest bowiem 
tak, że pod jedna datą można było wypisać 
długą listę wydarzeń, a zdarzały się też 
dni, w których trudno mi było znaleźć 
w przeszłości coś, co wydawało mi się 
dostatecznie godne odnotowania.

Zbliżający się koniec roku skłania do 
spoglądania wstecz. I to nie tylko na wy-
darzenia historyczne, ale także na minione 
dni i lata własnego życia. Pomyślałem  
o tym, czy możliwe jest ułożenie takiego 
kalendarium mojego życia, w którym pod 
każda datą znalazłoby się coś, co zdarzyło 
mi się w ciągu minionych lat. Teoretycz-
nie jest z czego wybierać. Przecież już 
siedemdziesiąt dwa razy powtarzały się 
w moim życiu te same daty. I coś w tych 
dniach się wydarzyło, mniej czy bardziej 
ważnego. Są jednak takie daty, w których 
często działo się coś ważnego, ale są  
i takie, które przeminęły nie zostawiając 
żadnego śladu. A pamięć jest zawodna. 

Właściwie należałoby pisać kroniki swe-
go życia i wtedy można by odtworzyć co  
i kiedy się zdarzyło. A bez tego pozostają 
tylko w pamięci niektóre wydarzenia  
i przeżycia. Te, do których wracamy we 
wspomnieniach. Zaś te, których nie wspo-
minamy, ulegają zapomnieniu. I jest tak, 
jakby ich wcale nie było. Tylko czasem 
ktoś przypomni nam jakieś wydarzenie czy 
przeżycie. Bywa też, że przypomni słowa, 
które kiedyś wypowiedzieliśmy i poglądy, 
które głosiliśmy.

Ale to wszystko nie daje pełnego obrazu 
minionego czasu. Nie unikniemy tego, że ko-
lejne daty przypomną niektóre wydarzenia. 
Jedne pobudzą do radości, a inne zasmucą  
i wycisną łzy z naszych oczu. Tak już jest, 
że przeszłość wciąż jest obecna w naszym 
życiu. I czy tego chcemy, czy nie chcemy, 
pójdzie z nami i w tym kolejnym roku. 
A ta przeszłość to nie tylko wydarzenia  
i przeżycia minionych dni, ale także ludzie, 
z którymi te dni przeżyliśmy. Nawet ci, 
których już nie ma wśród nas. To brzmi 
paradoksalnie, ale chociaż ich nie ma, to 
jednak są obecni w tym wszystkim, co 
pozostawili po sobie, wokół nas i w nas. 
Sam łapię się nieraz na tym, że postępuję 
tak, jak to sobie życzyła moja Ukochana 
Żona. I wiem, że i Ona podpisałaby się 
pod tym, co napisałem.       jerzy bór 

1. Honorowym Ślązakiem Roku został 
prof. Daniel Kadłubiec (ur. 1937). Laureat 
podczas uroczystości finału konkursu „Po 
naszymu, czyli po śląsku” (24 XI 2013), 
stwierdził, iż przyznanie mu tego tytułu 
to zaszczyt i honor: „Bycie honorowym 
obywatelem tej ziemi, jest honorem nad 
honorami, zaszczytem nad zaszczytami”. 
Zwracając się do organizatorki konkursu 
„Po naszymu, czyli po śląsku”, D. Ka-
dłubiec nawiązał do metaforyki światła 
ukazującej moc rozjaśniającą słowa: „Ze 
Śląska płynęło światło, a światło to słowo, 
również gwarowe, tutaj doceniane i pie-
lęgnowane, także dzięki Marii Pańczyk”. 
Nadmienić należy, iż prof. Kadłubiec jest 
Honorowym Obywatelem Ustronia i uho-
norowany został najwyższymi zbójnickimi 
tytułami przez Gromadę Górali na Śląsku 
Cieszyńskim, jest też laureatem Nagrody 
im. Wojciecha Korfantego (2002), Nagrody 
„Polityki” (2010), „Śląskiego Szmaragdu” 
(2012), nagrody Diecezji Katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
dla wybitnych przedstawicieli Ziemi Ślą-
skiej. 

2. Nagroda „Honorowego Ślązaka 
Roku” dla Daniela Kadłubca to okazja, 
aby ponownie sięgnąć do pieczołowicie 
odczytanych i zredagowanych przez niego 
„Dzienników” Jana Szczepańskiego (1913-
2004) i zwrócić uwagę na dwa wątki: wątek 
śląskich postaw i śląskich wartości oraz 

wątek „rachunku sumienia” z dokonań  
i zaniedbań. 

2.1. Po przyjeździe z przymusowych 
robót we Wiedniu, J. Szczepański zapi-
suje (17 XI 1945) budzące jego niepokój 
spostrzeżenia, także dotyczące stosunku 
„ludowej władzy” do Ślązaków: „Przede 
wszystkim rabunkowa gospodarka, nieład, 
bałagan, idiotyczne represje wobec Śląza-
ków, nędza i drożyzna – wyrżnęło mnie  
w łeb jak obuchem”.

2.2. Wspominając uroczysty pogrzeb 
Jana Wantuły w Ustroniu, J. Szczepań-
ski zwraca uwagę na kulturowy awans 
na Śląsku Cieszyńskim: „Trumnę Jana 
Wantuły, chłopa hutnika i samouka pisa-
rza, wynieśli z domu syn – profesor UW  
i chrześniak – rektor UŁ, symbol stosun-
ków kulturalnych na Śląsku Cieszyńskim” 
(31 VII 1953). Komplementując dokonania 
swego kolegi, Jana Kowalika, który działał  
w USA, eksponuje walor śląskości: „Kowa-
lik jest nieprawdopodobnym zjawiskiem. 
Ma on ten śląski upór i przywiązanie do 
polskości, jakie miał Jan Wantuła i to 
cholerne poczucie obowiązku narodowe-
go, i pcha nadludzkim wysiłkiem pracę 
ogromną, którą w kraju wykonywałby cały 
instytut” (6 I 1968). 

2.3. Wątek śląskiej tradycji zawiera też 
zapis z 22 IX 1962, dotyczący spotkania 
w 30-lecie matury zdawanej w Cieszynie. 
J. Szczepański wspomina „zebraliśmy się 
w sali, w której zdawaliśmy egzaminy”,  
a następnie zwięźle opisuje spotkanie: 
„Ciało profesorskie reprezentowali dyr. K. 
Grycz i ks. A. Buzek. Uczciliśmy pamięć 
zmarłych. Każdy powiedział, co się z nim 
dzieje. Potem poszliśmy „Pod Jelenia”, 
gdzie zjedliśmy kolację. Wygłoszono toa-
sty. Trochę wypili. Mówiliśmy, oczywiście, 
po śląsku. Śpiewali śląskie pieśniczki”.

2.4. Wpis J. Szczepańskiego w „Dzien-
nikach”, będący jego rachunkiem sumienia 
z dokonań i zaniedbań, znajdujemy pod 
datą 29 V 1960: „Przeczytałem kilka kart 
z tego pamiętnika. Czasami nawiedza-
ją mnie przelotne wspomnienia – nagle 
wyraźnie widzę siebie w Ustroniu czy  
w Cieszynie w wieku lat 15 czy 17, wspo-
minam wyraźnie swoje ówczesne marzenia 
i zamierzenia, wielkie nadzieje i dziecinne 
ambicje, rozmowy z Wantułą, z mamą,  
z Przybosiem. Porównuję i stwierdzam, że 
brakuje mi konsekwencji i uporu w dopro-
wadzaniu spraw do końca, publikowania 
prac, pchania prac asystentów, pisania 
własnych dzieł”. Podobny samokrytyczny 
rachunek sumienia znajduje się m.in. pod 
datą 30 XII 1958: „Na rok 1959 pozostaje 
mi jeden obrachunek generalny: z moją 
wytrwałością w pracy, wykorzystywania 
czasu na pracę pisarską. Od szeregu mie-
sięcy nie mogę się zdobyć na napisanie 
zakończenia do studiów o inteligencji. Nie 
mogę się zabrać do pisania. Co to jest? 
Lenistwo, apatia, przemęczenie, wynik 
ciągłego odrywania od pracy? Wszystko 
jedno, co to jest – skutek jest jeden: góra 
niezałatwionych spraw, mnóstwo niezreali-
zowanych pomysłów”. Może zaskakiwać 
wyrzut braku konsekwencji kierowany pod 
własnym adresem, jeśli zna się dokonania 
prof. Szczepańskiego. Wszakże dzięki roz-
liczaniu się z własnymi niedociągnięciami, 
które ponawiane jest w „Dziennikach”, ich 
autor mobilizuje się do dalszej pracy.

3. Nagroda „Honorowego Ślązaka Roku” 
dla prof. Kadłubca wzmacnia też motywa-
cję do urzeczywistnienia podjętej przez 
niego inicjatywy prof. Szczepańskiego, aby 
w Ustroniu powołać Letnią Szkołę Nauk 
Filozoficznych i Społecznych. 

                                 Marek rembierz
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Zwycięstwem 3:1 nad drużyną UKS Mak-
symilian Cisiec zakończyli jesienne rozgryw-
ki ligi okręgowej piłkarze Kuźni Ustroń. Ten 
zwycięski mecz rozegrany został awansem z 
rundy wiosennej. W sumie jesienią Kuźnia 
8 razy wygrywała i 8 przegrywała i zajęła  
7 miejsce w tabeli. Na własnym boisku 
odniosła cztery zwycięstwa.
– Moim zdaniem runda jesienna udana,  
a nasza pozycja w tabeli odzwierciedla grę 
drużyny – mówi kapitan Kuźni Damian Ma-
dzia. - Mamy bardzo młody, zgrany zespół  
i w każdym meczu staramy się walczyć  
o trzy punkty. Były jednak mecze źle zagrane 
jak z Czechowicami, gdzie przy prowadzeniu 
w ostatnich minutach daliśmy sobie strzelić 
dwie bramki i ostatecznie przegrać spotka-
nie. Zapamiętam ten mecz i sposób w jaki 
daliśmy sobie odebrać zwycięstwo. 

Bardziej krytyczny wobec drużyny jest 
trener Mateusz Żebrowski mówiąc:
- Zakładałem, że w rundzie jesiennej powin-
niśmy wygrać dziesięć spotkań i nie udało 
się, więc pozostaje niedosyt. Kilka porażek 
powinno zakończyć się naszymi wygra-
nymi, a trzy mecze remisami. Wówczas 
zdobycz punktowa odzwierciedlałaby to, 
na co nas stać. Popełniliśmy dużo błędów 
wynikających z tego, że nie jest to drużyna 
doświadczona. Wielu zawodników zaliczyło 
pierwszy, bądź drugi sezon na poziomie 
ligi okręgowej. Nie mamy też zawodników 
grających wcześniej gdzieś wyżej. Stąd zda-
rzają się proste błędy. Obserwując statystyki, 
powinniśmy strzelić więcej bramek. Sytuacji  
mieliśmy dużo, ale był problem z wykań-
czaniem akcji. Tłumaczę to sobie brakiem 
doświadczenia. A gdy trudno zdobywa się 
bramki, to paraliżuje zawodników i gubią 
się w sytuacjach bramkowych. Na pewno 
będziemy chcieli poprawić skuteczność. 
Po drugie, przy prowadzeniu nie potrafimy 
pójść za ciosem i znokautować rywala. 

wIoSNA  BĘdZIE  NASZA
przy piłce kapitan kuźni.                                                                                     Fot. w. Suchta

Moim zdaniem z każdym meczem będzie 
coraz lepiej.

Kuźnia jest dość młodą drużyną, więc 
nie powinno być kłopotu z poprawą jako-
ści gry, bo ambicji nikt im nie odmawia. 
Optymistycznie brzmią zapewnienia trenera  
o frekwencji na treningach. Większość za-
wodników uczestniczy w 80-90% zajęć. Do 
tego w zespole panuje dobra atmosfera.
– Młodsi koledzy to bardzo ciekawa grupa, 
szybko się adaptują – mówi D. Madzia. 
- Przede wszystkim staramy się dobrze  
w drużynie przyjmować juniorów. Bardzo 
dobrze zapowiadają się Zbyszek Krysta 
i Piotrek Zawada. Współpraca z juniorami 
zaczyna przynosić efekty, a jest to ważne, 
gdyż drużynę opuścili tacy zawodnicy jak 
Mietek Sikora, Marcin Marianek i Tomek 
Jaworski. Szczególnie po odejściu zdecy-
dowanego lidera Mietka Sikory dało się 
słyszeć głosy, że nie damy sobie rady. Był 
niesamowitym wzmocnieniem, czuliśmy się 
przy nim pewniej. Jednak po jego odejściu 
wszyscy staramy się pracować dla drużyny. 
Każdy jest liderem i razem ciągniemy ten 
wózek.

Na pewno Kuźnia z trudem zdobywa 
bramki. W rundzie jesiennej trafiła do bramki 
przeciwników 23 razy. Przed rokiem po jesie-
ni tych bramek było 42. W minionej rundzie 
gole strzelali: Konrad Pala – 5, Robert Madzia 
– 4, Rafał Podżorski – 4, Łukasz Tomala – 3, 
Marek Szymakla – 2, Damian Madzia – 1, 
Jacek Juroszek – 1, Piotr Husar – 1, Dawid 
Kocot – 1, Arkadiusz Brachaczek – 1.
– Chciałbym podziękować chłopakom, za 
wypracowanie tylu karnych. Jestem młodym 
zawodnikiem, ale powierzono mi ich strzela-
nie i na razie się nie pomyliłem, zobaczymy, 
jak długo – mówi K. Pala. – Teraz przed nami 
bardzo ważny okres przerwy zimowej, ale 
z trenerem Żebrowskim nie powinno być 
problemów z dobrym przygotowaniem do 

wiosny. Myślę, że popracujemy nad kondy-
cją, pobiegamy po Ustroniu i będzie tak jak 
trzeba. W Kuźni gram drugi sezon i jestem 
bardzo zadowolony, że tu trafiłem. Jestem 
już zawodnikiem Kuźni i o klubie mogę 
mówić w samych superlatywach. Mieszkam 
w Kończycach i muszę dojeżdżać 35 k m  
w jedną stronę i jest to kłopot. Ale trzeba so-
bie radzić i staram się być na każdym trenin-
gu. Z rundy zapamiętam mecz z liderem, bo 
mieliśmy już pewny remis, ale niepotrzebnie 
się podpaliliśmy. W efekcie nie zdobyliśmy 
trzech punktów, a straciliśmy jeden. Chyba 
brakuje nam zimnej krwi w okolicach pola 
karnego. W końcówce sezonu Łukasz To-
mala strzelał z dystansu i zdobywał bramki,  
a to najważniejsze. A takich strzałów wszy-
scy powinniśmy oddawać zdecydowanie 
więcej. Z Maksymilanem też odnieśliśmy 
zwycięstwo, bo nie obawiał się strzelać Rafał 
Podżorski. Naszą mocną stroną jest zgrany 
kolektyw, bo trener bardzo fajnie nas scalił. 
Nie ma tarć, a kapitan Damian Madzia odpo-
wiada za młodszych zawodników. Wszystko 
pozytywnie poukładane. Jest oczywiście hie-
rarchia i młodsi trochę mniej się odzywają, 
ale tak powinno być. A kibicom chciałbym 
podziękować za to, że nas dopingują i tak 
licznie przychodzą na nasze mecze.

Jesienią najdłużej przebywali na boisku  
(w nawiasach suma minut ze wszystkich 
meczów ligowych): Rafał Podżorski (1401), 
Jacek Juroszek (1369), Konrad Pala (1273), 
Damian Madzia (1245), Robert Madzia 
(1058).

Przed rozgrywkami trener M. Żebrowski 
obejmował drużynę z marszu, wiec nikt go 
surowo nie oceniał. Teraz ma do dyspozycji 
młodą drużynę i trzy miesiące na przygoto-
wanie do rozgrywek. Sam potwierdza, że 
zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiada za 
wyniki wiosną.
– Okres przygotowawczy mamy już za-
planowany. Rozpoczynamy 20 stycznia  
i tradycyjnie weźmiemy udział w rozgryw-
kach w Trzyńcu – mówi M. Żebrowski. 
- Zakontraktowaliśmy siedem gier kontro-
lnych, oprócz tego prawdopodobnie przed 
rozpoczęciem ligi odbędzie się finał Pucha-
ru Polski na szczeblu podokręgu. Jeżeli nie, 
to będziemy chcieli rozegrać mecz towarzy-
ski. Odbywać się będą trzy treningi tygo-
dniowo. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą 
nas nękać kontuzje, Nie wiem jeszcze czy 
kadra pozostanie bez zmian, czy też dojdzie 
do roszad. Pojawiło się kilka znaków zapy-
tania, bardziej po stronie ubytków. Jeżeli 
jacyś zawodnicy odejdą, chciałbym tylu do-
kooptować. Myślę, że sytuacja wyjaśni się 
do 20 stycznia. Poza tym do drużyny wejdą 
dwaj juniorzy Łukasz Stoszek i Grzegorz 
Dziadek. Ubolewam, że poważnej kon-
tuzji nabawił się junior Mateusz Chmiel, 
a jest obiecującym napastnikiem. Ja mu 
życzę, by wrócił do treningów i wzmocnił 
zespół. Oczywiście jak cała drużyna ży-
czyłbym sobie, by powstał nowy stadion 
z warunkami do porządnego treningu.  
                                   wojsław suchta 


