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25	000	lampek

w różnych
zawodach

Przez trzy wieczory mogliśmy słuchać kolęd w mistrzowskim wykonaniu.                                                                                   Fot. w. Suchta

Przed czterema wiekami, w 1630 r., Jan Żabczyc napisał „Sym-
fonię anielską”, a w niej utwór pt. „Przybierzeli do Betlejem 
pasterze”. Tak więc od czterystu lat śpiewają Polacy tę kolędę 
bez względu na okoliczności zewnętrzne, a czasami nawet we-
wnętrzne, co świeżo mamy w pamięci. Trudno sobie wyobrazić 
kolędowanie bez sławiących nadejście Pana grających skocznie na 
lirze pastuszków. Przyłączają się mędrcy świata, monarchowie. 

„Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.”
Przyłącza się Tekla Klebetnica, zespół zbierający ostatnio 

zasłużone laury. Następnie ustrońskie chóry, muzycy, soliści  
i solistki. Bo były to trzy dni kolędowania w Ustroniu, trzy dni  
w wypełnionych kościołach i sali Prażakówki, bo tam w sobotę  
4 stycznia odbył się pierwszy Ekumeniczny Wieczór Kolęd.
– Efekt w postaci trzech przepięknych koncertów został poprzedzo-
ny dużym wysiłkiem wszystkich wykonawców i przygotowujących 
to artystyczne wydarzenie – mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. - 

Czy w nowy rok Spółdzielnia wchodzi z długami?
Nie posiadamy żadnych zobowiązań finansowych wynikających 
z kredytów komercyjnych. Mamy pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, które po spłaceniu 50% są uma-
rzane, a my możemy rozpocząć kolejne zadanie proekologiczne. 
To bardzo korzystne, a z tablicy przed naszym budynkiem można 
się dowiedzieć, że w ubiegłym roku były to inwestycje za ponad 
milion złotych przy naszych spółdzielczych środkach w wysoko-
ści około 200.000 zł. Pozostałe to pożyczki i umorzenia. Mamy 
linię debetową w banku, ale z niej nie korzystamy.
Na co Spółdzielnia zaciąga pożyczki w WFOŚ?
Na termomodernizację i kotłownie. Na dzień dzisiejszy mamy 
siedem zmodernizowanych kotłowni i jesteśmy po przetargu 
na ósmą. Dodam, że od pięciu lat nie podnieśliśmy zaliczek za 
ciepło, a w niektórych przypadkach zaliczki zostały obniżone. 
Warto inwestować w nowe technologie w systemach grzewczych. 

czySte  i  radoSne

(cd. na str. 2) (cd. na str. 8)

bez kredytu
Rozmowa z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zacisze” Tadeuszem Dybkiem 
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uznali, że spokojnie poczekają 
do jesiennych wyborów samo-
rządowych.

Gimnazjum Polskie w Cze-
skim Cieszynie działa od 1949 
roku. Przed obchodami „złote-
go jubileuszu” szkoła wzboga-
ciła się o nowe funkcjonalne 
skrzydło. Uwagę zwraca jego 
ponadczasowy wygląd. Za parę 
miesięcy tej zasłużonej placów-
ce oświatowej stuknie 65 lat.

Zegar na skoczowskiej wieży 
ratuszowej ma 120 lat! Czas od-
mierza od 1894 roku. To jeden 
z najstarszych zegarów wieżo-
wych na Śląsku. Z okazji jubi-
leuszowego roku o północy w 

sylwestrową noc zabrzmiał hej-
nał, czyli melodia „Przez wodę 
koniczki”, grana codziennie  
w południe. 

W Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego jest sala poświęcona 
twórczości Andrzeja Szewczy-
ka – miejscowego artysty, zmar-
łego 12 lat temu. Prezentowa-
nych jest kilkadziesiąt różnych 
kompozycji: od płaskorzeźb po 
malarstwo akrylowe.

Mieszkańcy Cieszyna, jeżeli 
wyrażą takie zainteresowanie, 
będą za pomocą SMS-a infor-
mowani o wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych, ostrzega-
ni o zagrożeniach czy utrudnie-

niach w ruchu na terenie miasta. 
System ruszy w styczniu.

Od począ tku  s tyczn ia  
w powiecie cieszyńskim poszły  
w górę koszty usunięcia pojazdu 
z drogi publicznej i „opieki” 
na płatnym parkingu. Zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu Cie-
szyńskiego wzrost wynosi 1 
procent. 

Na ulicach i rynkach miast 
(również niektórych gmin)  
w powiecie cieszyńskim wciąż 
jest świątecznie. Klimatu dodają 
przystrojone choinki i kolorowe 
iluminacje. Ale przepychu nie 
ma, bo samorządy oszczędza-
ją...              (nik)

    
  

Dochody na poziomie 149 
mln zł i wydatki sięgające 147 
mln zł zaplanowano w budżecie 
powiatu cieszyńskiego na 2014 
rok. Około 43 proc. wydatków 
pójdzie na szkolnictwo, a 20 
proc. wydanych zostanie na 
pomoc społeczną. 

Nie będzie referendum  
w sprawie odwołania burmi-
strza Cieszyna, Mieczysława 
Szczurka. Organizatorom nie 
udało się zebrać wymaganej 
liczby podpisów. Mieszkańcy 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  * *  *  *

t. dybek.                                                                         Fot. w. Suchta

*  *  *

Na os. Centrum jest system solarny dogrzewający wodę i można 
dużo zaoszczędzić. Na solary była dotacja z WFOŚ. 
A mieszkańcy mają długi za niezapłacone czynsze?
Generalnie długotrwale nie płacący mieszkańcy i najemcy to ok. 
4%. Każda spółdzielnia życzyłaby sobie takiego stanu, bo na 
Śląsku jest to nawet 30%.
Mieszkańcy mówią o wiecznym remoncie os. Manhatan. 
Kiedy się skończy?
Powiem, że do 2009 r. to osiedle wiecznie nie było remontowane. 
Inwestycje prowadzimy od dwóch i pół roku, a jest to dziesięć 
wieżowców. Proszę spojrzeć na spółdzielnie w okolicy. Gdzie 
realizowana jest inwestycja na dziesięciu wieżowcach równocze-
śnie? A my w 2014 r. skończymy os. Manhatan, też bez zaciągania 
kredytu. Wszystko można zrobić szybciej, tylko pozostaje pytanie, 
czy warto zaciągać kredyt i płacić kilkanaście procent odsetek. 
Nie jest sztuką szybko zrobić i koszty przerzucić na mieszkańców. 
Sztuką jest utrzymać poziom czynszu, a skończyć zadanie.
Nie macie zastrzeżeń do ogrzewania os. Cieszyńskiego z ko-
tłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego?
Jest drogo. Nasze nowe kotłownie taniej produkują ciepło  
z gazu niż Przedsiębiorstwo Komunalne z węgla. Obecnie pojawia 
się więcej odbiorców ciepła z tej kotłowni i powinny zaistnieć 
ruchy cenowe w dół. Nowe zakłady w byłej Kuźni pobierają 
ciepło, więc koszty stałe powinny się obniżyć. Jeżeli nie, to 
będziemy rozważać budowę własnej kotłowni. Muszę dbać o 
interes mieszkańców.
Czy nie byłoby opłacalne przekazanie części własności miastu, 
by utrzymywało drogi na osiedlach, zieleń?
Nie jest to takie proste, bo jest wielu współwłaścicieli.

(cd. ze str. 1)

A gdy wszyscy się zgodzą?
To pomysł utopijny. Stracimy też kontrolę nad tym terenem.
To niech miasto kontroluje i odśnieża!
W skali całej Spółdzielni w 2013 r. koszty odśnieżania to 26.000 
zł. W obecnej sytuacji naszej Spółdzielni nie martwiłbym się ta-
kim problemem. Jeżeli na os. Manhatan prowadzimy inwestycję  
z 4 mln zł i nie zaciągamy kredytu, w międzyczasie modernizuje-
my cztery kotłownie, też bez kredytu komercyjnego, prowadzimy 
bieżące remonty, to tak bardzo bym się nie obawiał koniecznością 
remontu drogi.
Są tereny nieestetyczne przyległe do osiedli Spółdzielni, mó-
wiąc wprost zaśmiecone. Czy można temu zaradzić?
Nasze tereny są utrzymywane w dobrych standardach. Jednak 
nie będziemy sprzątać za kogoś. To rola miasta, by egzekwowało 
uporządkowanie terenu od właściciela. Jest przypadek nieeste-
tycznej starej piekarni w środku os. Manhatan. Ona też nie jest 
własnością Spółdzielni.
To może trzeba ją kupić.
Jak będzie dobra oferta. Na razie jest to oferta abstrakcyjna.
A przejście z os. Centrum na przystanek na ul. Cieszyń-
skiej?
To też nie jest nasza własność, ale pierwszy odcinek został przy 
udziale miasta zrobiony. Mostek został naprawiony. Temat zo-
stanie zamknięty w tym roku. Dodam, że miasto wyremontowało 
chodnik na ul. Brody, więc współpraca jest i bardzo dobrze ją 
oceniamy, natomiast nie zawsze są to tematy do załatwienia  
w jednym roku.
Na osiedlach nie ma placów zabaw dla dzieci i boisk dla mło-
dzieży. Dlaczego?
Jest pewna kolejności rzeczy. Najpierw musimy zadbać o stan 
techniczny obiektów. Co z pięknego boiska, gdy będą spadać 
balkony. Ustaliliśmy priorytety: po pierwsze bezpieczeństwo  
i komfort zamieszkania, a przyjdzie czas na boisko. Nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego zrealizować naraz. Możemy co roku wyda-
wać na utrzymanie boiska 3.000 zł, tylko czy to ma sens. Moim 
zdaniem warto poczekać i zrobić to kompleksowo. Spółdzielnia 
w ramach rewitalizacji centrum Ustronia złożyła wniosek, gdzie 
zostało ujęte boisko sportowe, nadbudowa pawilonu, nowy plac 
zabaw, ścieżki. Ładne rozwiązanie koncepcyjne, niestety nie zo-
stało przyjęte do finansowania ze środków unijnych. A byłaby to 
inwestycja na ponad 2 mln zł i mamy pieniądze na wkład własny. 
Będziemy nadal wnioskować o unijne pieniądze, tym bardziej, 
że w nowym okresie budżetowym UE, przewidziano możliwość 
finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych.
Co prezesowi SM „Zacisze” spędza sen z powiek?
Zawsze coś się znajdzie. Na pewno jest to kotłownia na os. Man-
hatan z lat 70. i najwyższy czas zmienić tam system grzania, co 
zagwarantuje 40% oszczędności. Jest koncepcja rozwoju spół-
dzielni i chciałbym dodatkowo pozyskiwać pieniądze np. z lokali 
użytkowych i poważnie rozważamy możliwość budowy obiektu 
handlowego w centrum Wisły, gdyż dochody z wynajmu dadzą 
gwarancję, że nie będziemy podnosić czynszu.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

*  *  *

bez kredytu
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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

30 XII 2013 r.
Interwencja w sprawie bezpań-
skiego psa na ul. Skoczowskiej. 
Wezwano pracowników schro-
niska i pies został zabrany do 
Cieszyna.
30 XII 2013 r.
W dalszym ciągu informowano 
odpowiednie służby i właścicieli 
firm o uszkodzonych przez silny 
wiatr znakach i tablicach rekla-
mowych. Ustalono, że zerwane 
zostały także trzy lustra ułatwia-
jące widoczność. 
30 XII 2013 r.
Interwencja na ul. A. Brody  
w sprawie martwego lisa. Wezwa-
no pracowników pogotowia sani-
tarnego i zwierzę zostało zabrane 
do utylizacji.
31 XII 2013 r.
Interwencja w sprawie padniętej 
sarny przy ul. Potokowej. Została 
zabrana do utylizacji. 
31 XII 2013 r.
Wspólnie z pracownikiem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej patrolowano miejsca, w któ-
rych mogli przebywać bezdomni.
31 XII 2013 r.
Pomoc w zabezpieczeniu miejsca 
wypadku przy ul. Grażyńskie-
go, przed skrzyżowaniem z ul. 
Szpitalną.
31 XII 2013 r.
Zabezpieczenie imprezy syl-
westrowej odbywającej się na 
rynku.
2 I 2014 r.
Kolejne wezwanie w sprawie 
padniętej sarny, tym razem przy 
ul. Katowickiej.
2 I 2014 r.
Interwencja w rejonie budynku 
poczty przy ul. Daszyńskiego, 
gdzie błąkał się bezpański pies. 
Był to wilczur i został zabrany do 
schroniska w Cieszynie.
3 I 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukara-
no kierowcę, który zaparkował 
samochód na ul. Ogrodowej, nie 
stosując się do nowo obowiązują-
cych znaków. 
3 I 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukara-
no kierowcę, który zaparkował 
samochód przy ul. Leczniczej, 
mimo iż obowiązuje tam zakaz 
zatrzymywania się.       (mn) 

*  *  *

Jerzy Przeczek lat 80 ul. Polańska
Maria Grelowska lat 66 ul. Kasztanowa
Franciszek brandys lat 67 ul. Daszyńskiego
Franciszek Zawada lat 89 ul. Jelenica
Anna Myrczik  lat 66 os. Centrum
Dominik Kudela lat 46 ul. Sikorskiego
Mirosława Podżorska lat 64 os. Manhatan

CI, KTóRZy OD NAS ODeSZLI:

*  *  *

KONCeRT KOLĘD TKA
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie 

zaprasza na Wieczór Kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Mu-
zycznego, który odbędzie się 14 stycznia 2014 r. (wtorek) o godz. 
16.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.             

*  *  *

*  *  *

NAJLePSZe żyCZeNIA DLA JUbILATóW: 
Anna balcarek zd. Broda    lat 80  ul. Górna
Wanda Kluz zd. Sztwiertnia   lat 80  ul. Jelenica
Jan Kurzok     lat 95  ul. Wspólna
Karol Kurzok     lat 93  ul. Skoczowska
bronisława Matuszewska zd. Sipajło  lat 93  ul. Brody
Karol Matuszyński    lat 80  ul. Skoczowska
Marta Pohludka zd. Marekwica   lat 80  ul. Cieszyńska
Józef Przeźmiński    lat 80  os. Manhatan
Anna Raszka zd. Lazar    lat 80  ul. Nad Bładnicą
ewa Raszka zd. Zwierniak   lat 80  ul. Porzeczkowa
Ryszard Słaboszewski    lat 85  ul. Spacerowa
Janina Sobieraj zd. Różycka   lat 85  ul. Kuźnicza
Józef Stec     lat 80  ul. Brody
Anna Szachowicz zd. Kamińska   lat 91  ul. Asnyka
Maria Zagała     lat 80  ul. Polańska
Maria żywczok zd. Chrobok   lat 95  ul. Grażyny

WIeCZóR KOLĘD FRANCUSKICh
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, Gimnazjum nr 2 w Skoczowie, 

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają 
na Koncert Kolęd w Języku Francuskim, który odbędzie się 9 
stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. W Koncercie Kolęd biorą 
udział zainteresowane szkoły województwa śląskiego. Koncert 
jest doskonałą okazją do zapoznania się z francuskimi kolędami 
oraz tradycjami bożonarodzeniowymi. Wstęp wolny.

ROWeRZySTA POTRąCIł DZIeWCZyNKĘ
W Nowy Rok około godz. 12 w Wiśle na deptaku przy ulicy 

Bulwar Słoneczny funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego 
zostali wezwani, gdyż 4-letnią dziewczynkę potrącił rowerzysta. 
Dziecku została udzielona pomoc medyczna i jeszcze tego samego 
dnia zostało wypisane ze szpitala. Kierujący rowerem 37-letni 
mieszkaniec Ustronia został poddany badaniu trzeźwości. Miał 
prawie 1 promil alkoholu w organizmie. Przyczyny i okoliczności 
wyjaśniają policjanci drogówki. 

SPOTKANIe MIłOŚNIKóW KUźNI
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie w Muzeum Ustrońskim, które odbędzie się  
w poniedziałek, 13 stycznia o godz. 10.00. W programie pra-
premiera filmu pt. „Od huty do kuźni – dzieje największego  
i najdłużej działającego ustrońskiego zakładu”. 

*  *  *

RADOŚĆ Z UZDROWIeNIA
Otwarte spotkania grupy wsparcia dla osób potrzebujących 

pomocy. 
Jest to program prowadzący do pełni uzdrowienia, oparty na 

Ośmiu Zasadach wypływających z błogosławieństwa Jezusa 
Chrystusa. Program ten ma na celu niesienie pomocy osobom 
zmagającym się z uzależnieniami, zranieniami z przeszłości oraz 
trudnymi sytuacjami życiowymi np. nieprzebaczenie, alkoholizm, 
rozwód, nadużycia seksualne, przemoc domowa, uzależnienia od 
narkotyków, uzależnienia seksualne, zaburzenia w odżywianiu, 
hazard. Cykl ośmiu spotkań rozpoczyna się we wtorek, 14 stycznia 
2014, g. 18.00 w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja 
w Ustroniu, ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń. Wstęp wolny. 
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SPokojny
SylweSter
– Przełom 2013 i 2014 roku był w Ustroniu 
spokojny – stwierdza asp. Rafał Domagała, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie. – Nie odnotowaliśmy 
poważniejszych interwencji na ulicach 
miasta, w lokalach czy domach prywat-
nych. Niestety, obraz sielskiego sylwestra 
i Nowego Roku psują zdarzenia na dro-
gach. Na przykład o godz. 14.10 na ul. 
Grażyńskiego zdarzył się wypadek, gdy 
64-letnia mieszkanka Katowic prowadząca 
seicento z niewiadomych przyczyn zjecha-
ła na przeciwległy pas jezdni i uderzyła 
w forda rangera, którym jechał 46-latek z 
Goleszowa. Ranna została kierująca fiatem 
i pasażer, 67-letni gliwiczanin. Karetka 
zabrała ich do szpitala, ale na szczęście 
po oględzinach zostali wypisani. Trzeba 
przyznać, że w te wyjątkowe dni kierowcy 
są nieco rozkojarzeni. 

Być może w drodze na sylwestrową za-
bawę byli uczestnicy kolizji, która zdarzy-
ła się o godz. 16.30 na skrzyżowaniu ulicy 
Katowickiej z ul. A. Brody. Tam zderzył 
się opel z nissanem micrą. Po powitaniu 
2014 roku doszło do śmiertelnego wypad-
ku w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej 
z Graniczną. Szczegóły na str. 11. (mn) 

Podziwiano sztuczne ognie.                                                                              Fot. M. niemiec

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego za rok 2012 powstał ranking naj-
popularniejszych miejscowości w polskich 
górach. Wśród nich Ustroń zajmuje 3 miej-
sce. Wzięto po uwagę liczbę sprzedanych 
turystom noclegów i dla naszego miasta 
jest to: 979.590 noclegów w obiektach 
turystycznych różnego typu. Ich obłożenie 
wyniosło 45,1%. To tak jakby właściciel 
hotelu, pensjonatu miał komplet gości 
prawie przez pół roku, a przez drugie pół 
obiekt stał pusty. Inaczej, przez cały rok 
w Ustroniu co drugie łóżko przeznaczone 
dla turysty jest zajęte. Pierwsze miejsce  
w zestawieniu zajęła stolica Tatr, Zakopane, 
a drugie, leżąca w Beskidzie Sądeckim, 
Krynica-Zdrój. Poniżej najpopularniejsza 
„dziesiątka” (w nawiasie najpierw liczba 
sprzedanych noclegów, a następnie roczne 
obłożenie): 1. Zakopane – Tatry (1.438.198; 
30,4%), 2. Krynica-Zdrój – Beskid Sądecki 
(1.042.829; 45,8%), 3. Ustroń (979.590; 
45,1%), 4. Karpacz – Sudety Zachodnie 
(820.087; 23,5%), 5. Wisła – Beskid Śląski 
(539.920; 25,4%), 6. Solina – Bieszczady 
(485.759; 30,2%), 7. Bukowina Tatrzańska 
– Tatry (410.625; 26,9%), 8. Szklarska 
Poręba – Karkonosze (399.391; 24,3%), 
9. Świeradów Zdrój – Sudety (360.012; 
39,8%); 10. Szczawnica – Beskid Sądecki 
(337.691; 32,7%).                              (mn)

uStroń 
trzecI	

w	top	10	

Fajerwerki nie tylko nad rynkiem.                                                                       Fot. w. Suchta

tłumnie witano nowy rok na rynku.                                                                   Fot. w. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

o halnych wiatrach mówi burmistrz 
ireneusz Szarzec.

*  *  *
Ostatnie dni grudnia i początek stycznia 

to dość niespotykane jak na tą porę roku 
silne, porywiste wichury. W górach jeste-
śmy przyzwyczajeni do wiatrów halnych, 
jednak zazwyczaj zapowiadają one zmianę 
pogody. O tej porze roku albo przynosiły 
śnieg, albo go zabierały. W takich sytu-
acjach wiało dwa, najwyżej trzy dni.

Koniec ubiegłego roku i początek roku 
2014 to nienotowane nasilenie i często-
tliwość wiatrów. Można powiedzieć, że 
z niewielkimi przerwami mocno wiało 
od świat Bożego Narodzenia do święta 
Trzech Króli. Z doświadczenia wiemy, 
że największym zagrożeniem w takich 
sytuacjach są powalone drzewa i spa-
dające obłamane konary. Powodują one 
uszkodzenia obiektów budowlanych, sieci 
energetycznych, stanowią też bezpośrednie 
zagrożenie dla ludzi. Szczęśliwie nie padał 
śnieg czy deszcz, co jeszcze zwiększałoby 
uciążliwość wiatru.

W naszym mieście od wielu lat sys-
tematycznie prowadzimy konserwację 
terenów zielonych, co wiąże się z usuwa-
niem drzew chorych i słabych, ale także 
przycinane są gałęzie mogące stanowić 
zagrożenie zwłaszcza podczas takiej po-
gody jak ostatnio, czyli przy mocnym 
wietrze, ale także podczas intensywnych 
opadów śniegu. Prace te przynoszą spo-
dziewany efekt. Mimo takiego nasilenia 
wiatrów i tylu interwencji, których jednak 
nie da się uniknąć, nie odnotowaliśmy 
bardzo znaczących szkód w mieniu i infra-
strukturze komunalnej. Możliwe też było  
w miarę płynne korzystanie z dróg, z re-
guły w takich sytuacjach narażonych na 
utratę przejezdności. Kilkadziesiąt razy do 
akcji ruszali strażacy, było sporo interwen-
cji pogotowia ratunkowego, co wiązało 
się z gwałtownymi zmianami ciśnienia 
tak dolegliwymi dla osób starszych i cho-
rujących na serce. Przełom roku to także 
wysokie jak na tę porę roku temperatury, 
przekraczające niejednokrotnie 10oC. To 
najkrótszy bilans ostatnich dni. 

Mimo wszystko udało się przetrwać ten 
czas bez znaczących szkód i utrudnień, co 
nie znaczy że nie zdarzały się wyłączenia 
prądu czy chwilowy brak przejezdności 
dróg. Nasze służby starały się na bieżąco 
interweniować i tu chciałbym wszystkim 
podziękować, zwłaszcza strażakom zarów-
no z Ochotniczych Straży Pożarnych jak  
i z Państwowej Straży Pożarnej. Przez całe 
święta reagowali na bieżąco i minimalizo-
wali skutki nawałnicy. Udało się też dość 
szybko usuwać zwalone drzewa, oderwane 
konary, oczyszczać jezdnie, by leżące frag-
menty drzew nie stanowiły zagrożenia dla 
ruchu kołowego i pieszego.

Myślę, że najgorsze już za nami i teraz 
pozostaje nam czekać na piękną, śnieżną 
zimę.                                  Notował: (ws)

wieczorem na ul. czereśniowej.                                                                          Fot. w. Suchta

Wieczorami wiele osób odwiedza Her-
manice, by podziwiać świąteczne przy-
strojenie jednego z domów. Faktycznie 
jest na co popatrzeć. Różnokolorowe 
lampki okalają cały budynek i ogródek. 
Nic więc dziwnego, że rodzice przy-
wożą dzieci, by zobaczyły ten bajkowy 
widoczek przy ul. Czereśniowej. Dom 
efektownie przystroił Roman Durmowicz, 
który tak o tym mówi:
– Zaczęło się od tego, żeby zrobić uciechę 
dzieciom. Wtedy nie było jeszcze połowy 
tego co dziś, a dzieci były i tak zachwy-
cone. Z kolejnymi świętami zaczęło się to 
strojenie rozwijać coraz bardziej. Jest tro-

chę uciechy, bo to 25.000 lampek. W tym 
roku dołożyłem dwa tysiące, a zacząłem je 
montować od pierwszej soboty listopada. 
Skończyłem dzień przed Wigilią. Jest na 
czym oko zawiesić, a sam też lubię wyjść 
przed dom, pochodzić, popatrzeć. A lu-
dzie przychodzą zobaczyć i też niech mają 
trochę radości. Najbardziej obawiałem 
się, gdy wiał ten silny wiatr. Szczęśliwie 
nic nie uszkodził i dopiero po świętach 
wyrwało świecący dzwonek z kołkiem  
z sufitu. Pozostałe się trzymają. Trochę 
jest roboty, ale wiele więcej uciechy. 
Myślę, że za rok coś jeszcze dołożę.                 
                                       (ws) 

25	000	lampek

zakwitły pierwiosnki i pigwy. Stokrotki i podbiały zdobią trawniki, krokusy i inne cebulowe 
wypuszczają łodygi. w nocy temperatura nie schodzi poniżej 3, 4 stopni celsjusza, a w dzień 
osiąga nawet 9 stopni. dodatkowo ogrzewa nas słońce. Pięknie by to wszystko brzmiało, 
gdyby nie fakt, że mamy styczeń. ale co to za styczeń!? ano taki jak w roku 2012. wtedy 
sezon narciarski zaczął się w połowie stycznia, dokładnie w piątek, trzynastego, i oby 	
w tym roku jeszcze bardziej się nie spóźnił. Meteorolodzy zapowiadają śnieg i mróz już po 
weekendzie. co wtedy stanie się z roślinami? Przyroda sobie poradzi, tylko czy my będziemy 
mieć w przyszłym roku herbatę z pigwą, pigwowe konfitury i pigwówkę?  Fot. M. niemiec
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Najbardziej wymierny efekt kursy miały 
dla Alicji Janiczek, Katarzyny Jaworskiej, 
Moniki Ambo, które od lat pracują w żłob-
ku. Gdyby nie dyplom, straciłyby pracę. 

Zapytałam panie, po co chodziły na kurs, 
skoro miały pracę w Żłobku Miejskim? 
– Po to, żeby ją utrzymać – odpowiadały. 
– Uczestniczyłyśmy w kursie opiekunek 
dzieci małych w klubikach i żłobkach, 
bo zmieniły się przepisy dotyczące osób 
zajmujących się dziećmi. Gdybyśmy nie 
zdobyły dyplomu, było ryzyko, że zasi-
limy szeregi bezrobotnych. Od pewnego 
momentu, żeby pracować w żłobku trzeba 
było mieć albo skończone wyższe stu-
dia, albo właśnie kurs. Jako mieszkanki 
Ustronia miałyśmy duże szczęście, że 
nasz MOPS taki kurs zorganizował, bo 
mogłyśmy go odbyć bezpłatnie. Skończyła 
go też nasza koleżanka z Wisły i musiała 
zapłacić około 1.200 zł. 

Czy dla pań, które wiele lat są w zawo-
dzie, kurs może jeszcze przynieść jakieś 
korzyści oprócz oczywiście formalnego 
dowodu ukończenia? Okazuje się, że tak. 
Absolwentki mówią o tym: 
– Oprócz zajęć czysto zawodowych, był 
szereg konsultacji, warsztatów, podczas 
których uczyłyśmy się pisać różne do-
kumenty, ale mogłyśmy się też wiele do-
wiedzieć o sobie. Co ciekawe, wszystkim 
potwierdziło się, że mają predyspozycje 
do pracy z dziećmi, co oznacza, że dobrze 

wybrałyśmy zawód. Podobały nam się 
oczywiście spotkania z wizażystką. Jeśli 
chodzi o typowo zawodowe kwestie, 
to poznawałyśmy psychologię, zasady 
pielęgnacji, gry i zabawy z dziećmi na 
różnych etapach rozwoju. Niby więk-
szość z tych rzeczy wiedziałyśmy, ale 
zawsze warto spojrzeć na swoją pracę 
trochę inaczej, bo dzięki temu nie popada 
się w rutynę. 

Panie przyznały, że gdy zawisło nad 
nimi widmo zwolnienia z pracy, udały się 
do Zdzisława Dziendziela, kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z pytaniem, czy nie ma możliwości, żeby 
konieczny kurs dofinansować. Nie spo-
dziewały się, że zostanie wręcz zorgani-
zowany dla nich i innych pań, którym był 
potrzebny do znalezienia pracy. Ukończyła 
go m.in. mieszkanka naszego miasta, która 
wyjeżdżała do Niemiec i pracodawca żą-
dał dyplomu ukończenia oraz pani, która 
zatrudniona była w dużym zakładzie pro-
dukcyjnym i chciała się przekwalifikować. 
Obecnie pracuje w przedszkolu. 

O podsumowanie trwających kilka lat 
projektów, mających na celu ograniczenie 
bezrobocia wśród mieszkańców Ustronia, 
poprosiliśmy kierownika MOPS, Z. Dzien-
dziela, który powiedział:
– W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej przystąpił do opracowania pro-
jektu któremu nadano nazwę „Nowe moż-

liwości dla Twojej przyszłości”. Głównym 
celem projektu była aktywizacja zawodo-
wa i społeczna klientów pomocy społecz-
nej w gminie Ustroń, a w szczególności 
umożliwienie nabycia nowych umiejęt-
ności zawodowych lub ich podwyższenie 
oraz efektywne poszukiwanie pracy. Pro-
jekt realizowany był w latach 2009-2013. 
Ogólna wartość projektu wyniosła 593.717 
zł, w tym wkład własny gminy 67.015 zł. 
Do udziału w projekcie zaproszono 114 
osób. Nie wszyscy uczestnicy zakończyli 
udział w projekcie. Certyfikaty ukończenia 
kursów zawodowych uzyskało 100 osób 
w tym 68 kobiet i 32 mężczyzn. Każdy  
z uczestników miał możliwość 1,5-godzin-
nego spotkania z doradcą zawodowym, 
który pomagał w określeniu predyspozycji 
zawodowych. Kolejną formą wsparcia 
był 80-godzinny trening umiejętności 
społeczno-zawodowych, którego zakres 
tematyczny obejmował następujące za-
gadnienia: przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej, poruszanie się na rynku 
pracy, przygotowanie dokumentów aplika-
cyjnych, kreowanie własnego wizerunku. 
Zajęcia miały pomóc uczestnikom pro-
jektu także w radzeniu sobie ze stresem  
i komunikacją interpersonalną w aspekcie 
poszukiwania pracy. Dzięki udziałowi 
w treningu uczestnicy mogli nauczyć 
się asertywności oraz podnieść poczucie 
własnej wartości. Dla osób, które zostały 
zakwalifikowane do udziału w projekcie 
już po zakończeniu treningu a wymaga-
ły dodatkowego wsparcia przewidziano 
udział w poradnictwie indywidualnym  
w zakresie podniesienia kompetencji ży-
ciowych i społeczno-zawodowych. 

Następną formą wsparcia było skiero-
wanie uczestników i uczestniczek projektu 
na wybrany kurs zawodowy. W ciągu 5 lat 
realizacji projektu osoby uczestniczące 
w projekcie ukończyły następujące kur-
sy: opiekuna osób starszych – 4 osoby, 
magazyniera z obsługą wózków jezdnio-
wych – 13 osób, opiekuna w żłobku – 6 
osób, kucharza – 11 osób, kosmetyczny 
z elementami wizażu – 4 osoby, obsługi 
koparko-ładowarki – 1 osoba, spawacza 
– 2 osoby, profesjonalnego sprzedawcy 
– 10 osób, transportu i spedycji – 1 osoba, 
obsługi komputera – 16 osób, marke-
tingu i zarządzenia – 1 osoba, barmana  
z modułem baristy – 1 osoba, fryzjerski  
z elementami wizażu – 1 osoba, florystyki 
i bukieciarstwa z modułem sprzedawcy 
– 2 osoby, palacza CO – 5 osób, kucharza 
– kelnera – 6 osób, obsługi kasy fiskalnej 
– 5 osób, opiekuna osób starszych i dzieci 
– 10 osób, opiekuna dzieci – 1 osoba. 

Spośród tych osób: 48 podjęło zatrud-
nienie, 7 – podjęło prace dorywcze, 8- 
utrzymało dotychczasową pracę. Pozo-
stałe 37 osób zaprzestało na pewien czas 
korzystania z pomocy społecznej, część 
wyprowadziła się z Ustronia, w tym kilka 
osób wyjechało za granicę. W 2009 roku 
zainteresowanie i aktywność uczestni-
ków projektu była bardzo duża, jednakże  
w kolejnych latach coraz mniej osób 
wykazywało zainteresowanie udziałem  
w projekcie. Ocenę zrealizowanego pro-
jektu pozostawiamy jego uczestnikom. 

                                         Monika Niemiec 

inaczej SPojrzeć 
na Pracę	

k. jaworska może dalej opiekować się dziećmi w żłobku. na zdjęciu podczas obchodów 
jubileuszu 30-lecia placówki.                                                                             Fot. M. niemiec

od 2008 do 2013 roku 114 mieszkańców ustronia wzięło udział w kursach, które 
miały pomóc im znaleźć pracę. zdobywali kwalifikacje w różnych zawodach, oprócz 
tego mieli możliwość nauczenia się różnych technik pomocnych w szukaniu pracy, 
mogli porozmawiać z psychologiem i doradcą zawodowym o swoich predyspozy-
cjach, zaletach, atutach. Mieli zapewniony dojazd na szkolenia i wyżywienie. kilka 
osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, choć nie wszystkie znalazły pracę, 
uznały, że kursy dały im wiedzę i pozwoliły nabrać pewności siebie. niebagatelny 
był również fakt wyjścia do ludzi po długim okresie przebywania na bezrobociu. 
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Już pierwsza część została należycie 
doceniona, gdy w 2010 roku przyznano 
prof. Danielowi Kadłubcowi Nagrodę 
Historyczną „Polityki” za opracowanie  
i wstęp do tej publikacji. Marcin Turski pi-
sał wówczas na łamach tygodnika: „Dzien-
niki z lat 1935–1945” Jana Szczepańskie-
go (...) to rzecz szczególnej urody. Również 
dlatego, że – moim zdaniem – jest w nich 
(zadziwiająco!) mniej martyrologii niż  
w większości dzienników wojennych. Cie-
kawe jest śledzenie początków drogi na-
ukowej uczonego, który dwie dekady póź-
niej będzie uznanym autorytetem nauko-
wym i moralnym. Ważne jest zrozumienie 
jego drogi życiowej, postawy społecznej, 
a jego stosunek do Polski Ludowej może 
być istotnym przyczynkiem do dyskusji, 
jaka ostatnio rozgorzała wokół książki  
o Ryszardzie Kapuścińskim.

Na temat drugiego tomu dzienników 
z lat 1945-68 wypowiedział się Adam 
Michnik. Okazją było ukazanie się naj-
nowszego numeru „Książek. Magazynu 

do Czytania”. Redakcja kwartalnika po-
prosiła o polecenie książek idealnych na 
gwiazdkowy prezent, a redaktor naczelny 
„Gazety Wyborczej” wyróżnił właśnie 
wydawnictwo Galerii na Gojach i Muzeum 
Ustrońskiego, pisząc: Niezwykłe źródło 
historyczne. Zapiski bezpartyjnego wśród 
partyjnych, ewangelika wśród katolików, 
proreżimowego wśród opozycjonistów. 
Niezmiernie mało jest tego typu świadectw, 
pozwalających zajrzeć w świat, który 
Stefan Kisielewski określił jako „wojna 
buldogów pod dywanem”.

Niedługo po ukazaniu się tej mini re-
cenzji do Galerii na Gojach zadzwonił 
Daniel Passent. Odebrała Ewa Heczko 
i mocno zaskoczona wysłuchała prośby 
dziennikarza i dyplomaty o przesłanie 
na adres domowy dwóch egzemplarzy 
drugiego tomu dzienników. Książki zo-
stały wysłane, więc pan Passent na pewno 
już je studiuje. Oczekujemy na reflek-
sje po lekturze w jednym z felietonów  
w „Polityce”.              Monika Niemiec 

PoPularne dzienniki
drugi tom dzienników profesora jana Szczepańskiego 	

popularny wśród polskich intelektualistów. 

Rok 2013 zakończył się sukcesem dla 
pasjonatów matematyki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2. W Wojewódzkim Kon-
kursie Przedmiotowym „Matematyka  
z elementami przyrody” startowało 2.365 
uczniów z 225 szkół z powiatów: bielskie-
go, cieszyńskiego, pszczyńskiego i ży-
wieckiego. Do etapu rejonowego konkursu 
zakwalifikowało się 96 uczniów, w tym 4 
szóstoklasistów z naszej szkoły: Krzysztof 

Kolarczyk, Dominika Hombek, Dawid 
Śliwka i Michał Haratyk. Do konkursu 
przygotowywały ich panie: Monika Gluza, 
Genowefa Podżorna oraz Ewa Sztwiert-
nia. To wielki sukces naszych uczniów, 
ponieważ są oni jedynymi reprezentanta-
mi Ustronia w eliminacjach rejonowych 
szkół podstawowych, które odbędą się  
w styczniu 2014 r. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia!                                      (GT) 

SukceSy MateMatyków SP-2

24 grudnia w Miejskim Domu Spokojnej 
Starości w Ustroniu odbył się uroczysty 
obiad wigilijny. Spotkanie rozpoczęła 
kierownik Domu Ilona Niedoba, witając 
mieszkańców, pracowników oraz gości: 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodni-
czącego Rady Miasta Stanisława Malinę, 
księży proboszczów: katolickiego ks. 
Antoniego Sapotę i ewangelickiego ks. 
Piotra Wowrego, skarbnika miasta Alek-
sandrę Łuckoś, radnego Józefa Zahraja, 
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Zdzisława Dziendziela, 
reprezentanta Fundacji św. Antoniego 
Franciszka Korcza. 

Na początku wszyscy śpiewali kolędy, 
wraz z Bogdanem Pieczyrakiem, za co 
usłyszał podziękowania od I. Niedoby. 
Kierownik MDSS podziękowała również 
Wojsławowi Suchcie, redaktorowi „Gaze-
ty Ustrońskiej” za robienie zdjęć podczas 
uroczystości. Następnie wszyscy dzielili 
się opłatkiem oraz składali sobie serdeczne 
życzenia. 

Ks. A. Sapota mówił o znaczeniu świąt 
Bożego Narodzenia, stwierdzając, że po-
winny one przynieść naszą duchową od-
nowę. Następnie, czytał fragment z Ewan-
gelii w. św. Łukasza na temat narodzenia 
Pana Jezusa. Rozważanie zakończył ks.  
P. Wowry, który przeczytał okoliczno-
ściowy tekst o narodzeniu Pana Jezusa. 
Na zakończenie zmówiono modlitwę 
„Ojcze Nasz”. Następnie wszyscy spo-
żyli wigilijny posiłek. Były to tradycyj-
ne wigilijne potrawy oraz ciasteczka  
i ciasta. Potem mieszkańcy Domu obda-
rowani zostali tradycyjnymi paczkami 
świątecznymi. Ksiądz A. Sapota podaro-
wał mieszkańcom świeczki w kształcie 
aniołków. Goście zostali obdarowani dro-
biazgami wykonanymi w ramach terapii 
zajęciowej oraz bożonarodzeniową rośliną 
– Gwiazdą Betlejemską.              (jot-ef) 

cIcha	Noc

Jako jedną z atrakcji na zbliżające się 
ferie zimowe Muzeum Ustrońskie planuje 
zorganizowanie wystawy, przybliżającej 
ustrońskie tradycje dotyczące narciar-
stwa jak i innych sportów zimowych, 
wykorzystując ciekawe zbiory sprzętu 
sportowego, darowane przez niezastąpio-
nych mieszkańców naszej miejscowości 
i okolic. W związku z tym prosimy za-
służonych ustrońskich narciarzy oraz 
entuzjastów sportów zimowych o wsparcie 
merytoryczne, wypożyczenie archiwal-
nych zdjęć oraz interesujących ekspona-
tów.                           Alicja Michałek 

NarcIarSkIe	
Ferie 

w MuzeuM
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czySte  i  radoSne
koncerty miały swój nastrój.                                                                               Fot. w. Suchta

Może przywykliśmy w Ustroniu do wspól-
nych występów naszych zespołów przy 
okazji różnych uroczystości, jednak jest 
to zawsze duże wyzwanie dla dyrygentów, 
muzyków, chórzystów, solistów, recytato-
rów. Należą się na pewno podziękowania 
wykonawcom a frekwencja na koncertach 
świadczy o tym, że stały się one w naszym 
mieście znaczącym wydarzeniem kultu-
ralnym. Koncertowano przez trzy dni pod 
rząd, przy różnych audytoriach, a wszę-
dzie brakowało miejsc siedzących. Dodać 
trzeba, że każdy koncert kolęd jest inny,  
a osoby przygotowujące to przedsięwzię-
cie starają się zawsze dodać coś nowego, 
dokładają wszelkich starań, by nie popaść 
w rutynę. Pojawiają się ciekawe aranżacje, 

kolędy wcześniej nieśpiewane nowi wyko-
nawcy. Wszystko to sprawia, że wiele osób 
z utęsknieniem oczekuje tego wspólnego 
kolędowania, a tak liczna frekwencja do-
pinguje wszystkich do jeszcze większego 
wysiłku. 

Kolejny dzień to koncert w kościele 
katolickim pw. św. Klemensa. Rozpoczyna 
Tekla Klebetnica, a po ich występie ks. 
proboszcz Antoni Sapota zauważa, że jeżeli 
ponownie będą występowali na Festynie 
Parafialnym, to na pewno zdobędą kolej-
ne trofea. Tekla w tych trzech koncertach 
grała w czteroosobowym składzie: Anna 
Adamowska, Zygmunt Czupryn, Marek 
Konczek, Marcin Bobak. Kończyła wspól-
nie z chórami kolędą „Bóg się rodzi”, 

niezapomnianie grzmiącą pod sklepieniami 
Prażakówki i kościołów św. Klemensa  
i ap. Jakuba. 
– Na rozpoczęcie koncertu usłyszeliśmy 
jedną z najbardziej znanych kolęd na świe-
cie „Cichą noc”. Po raz pierwszy została 
wykonana w Austrii w 1818 r. Przetłuma-
czono ją na ponad 300 języków i dialektów 
– mówił na początku koncertu w kościele 
ewangelickim ap. Jakuba ks. Piotr Wowry. 
– Gromadzimy się w Święto Objawienia 
Pańskiego czyli Epifanii. Dzisiaj dochodzi 
do nas Słowo z Ewangelii Mateusza z dru-
giego rozdziału: Gdy zaś Jezus narodził się 
w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto 
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 
i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król 
żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę na 
Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. 
Święto Epifanii przypomina o światłości 
jaka przyszła na świat w Jezusie Chry-
stusie dla wszystkich ludzi. Dlatego też 
dzisiejszy koncert jest ekumeniczny. Kolę-
dowanie stało się tradycją jednoczącą ludzi 
nie tylko przy domowym stole, ale także  
w kościołach, na koncertach. Poprzez 
wspólne śpiewanie kolęd artyści i publicz-
ność tworzą prawdziwie rodzinną atmos-
ferę, którą trudno oddać słowami. Trzeba 
posłuchać i pośpiewać, by zrozumieć. 
Niech Bóg błogosławi.

Chóry występowały wspólnie, ale też 
każdy z osobna. Estrada Ludowa Czantoria 
pod dyrekcją Danuty Zoń-Ciuk, Ustroński 
Chór Ewangelicki pod dyrekcją Pawła 
Branca, Katolicki Chór „Ave” pod dyrekcją 
Alicji Adamczyk, ponadto chórami gościn-
nie dyrygował Władysław Wilczak. Wy-
stąpili soliści: Maria Matula, Aleksandra 
Sikora, Andrzej Sikora, Adam Szcześniew-
ski, Mariusz Pasterny, muzycy: Janusz 
Śliwka, Joanna Chraścina, Ewa Zachar, 
Piotr Śliwka, Paweł Grzyb, Jerzy Cholewa, 
recytowała Magdalena Kozłowska.

Druga cześć koncertu poświecona zo-
stała Marianowi Żyle, muzykowi, dzięki 
któremu powstała inicjatywa Ekumenicz-
nych Wieczorów Kolęd. Tak mówiła o tym 
Danuta Koenig:
– 15 lat temu w 1998 r. w naszym mieście 
odbywały się również wieczory kolęd. 
Odbywały się jednak w zupełnie innej 
atmosferze, smutku i przeżywanego dra-
matu. 29 grudnia 1998 r. zmarł Marian 
Żyła, nauczyciel pedagog, współzało-
życiel Estrady Ludowej „Czantoria”, 
dyrygent i kierownik artystyczny tego 
zespołu. Było nam bardzo ciężko reali-
zować koncerty bez jego obecności. Jego 
udział w Ekumenicznych Wieczorach 
Kolęd był wyjątkowy, był inicjatorem 
tych koncertów. Ostatni koncert chóru, 
którym dyrygował Marian Żyła, odbył się 
w Teatrze Cieszyńskim 11 listopada 1998 
r. podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. Koncert był przepiękny. 
Wysłuchał go sam premier Jerzy Buzek 
i złożył Marianowi gratulacje. Panowała 
wyjątkowo podniosła atmosfera. Wtedy 
to po raz ostatni Marian Żyła dyrygo-
wał chórami i wszystkimi uczestnikami 
koncertu. To był największy chór, który 
poprowadził, a wszyscy śpiewaliśmy „Oj-
cowski dom”. Marian Żyła przeszedł już 
na drugą stronę, ale pozostawił po sobie 

(cd. ze str. 1)

tekla klebetnica i połączone chóry.                                                                   Fot. w. Suchta



9 stycznia 2014 r.   Gazeta Ustrońska  9

piękny ślad, pieśni w jego opracowaniu  
i zapamiętane przez nas koncerty. Dlate-
go nie odszedł tak naprawdę do końca.  
W ten dzisiejszy wyjątkowy wieczór pra-
gnę przywołać jego pamięć.

„Kolędę dla nieobecnych”, „Nie zapo-
mnijmy tego”, „Kolędę ciszę” – śpiewały 
Maria Matula i Aleksandra Sikora z Janu-
szem Śliwką.

„…Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do 
swojego brata, wyciągasz do niego rękę, 
zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłu-
chać – jest Boże Narodzenie” – recytowała 
Magdalena Kozłowska.

A na zakończenie publiczność wraz 
z artystami odśpiewała zwrotkę kolędy 
„Bóg się rodzi” zaczynająca się od słów: 
„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław 
ojczyznę miłą”.

Dziękowano dyrygentom i wykonaw-
com, w szczególności Danucie Koenig, 
która napisała scenariusz i całość wyre-
żyserowała.
– Kończy się Ekumeniczny Wieczór Kolęd 
– mówił ks. P. Wowry. – Tak jak mędrcy 
nową drogą powrócili do swojej ojczyzny, 
by już żyć w światłości nowego wscho-
dzącego słońca, tak i my powrócimy do 
swoich domów, do swoich codziennych 
zajęć, a na tym wszystkim niech spocznie 
Boże Błogosławieństwo. Nie zapomnijmy 
tej chwili, nie zapomnijmy, żeśmy byli tu 
razem.

Po zakończeniu ostatniego koncertu po-
prosiłem Danutę Koenig i Janusza Śliwkę  
o podzielenie się refleksjami z przygotowań  
i tych trzech koncertowych wieczorów.
– Mamy już praktykę – mówi J. Śliwka. 
– Rozpoczynamy od spotkania dyrygen-
tów z Danusią zarządzającą wszystkim. 
Wcześniej każdy z chórów ustala swój 
repertuar i na tym pierwszym spotkaniu 
podaje co będzie śpiewał. Danka pisze 
scenariusz i już mniej więcej wiemy jak 
to będzie wyglądało. Następnie spotykam 
się z poszczególnymi chórami, otrzymuję 
nuty, rozporządzenia. Oczywiście jeżdżę 
na próby chórów. Jednocześnie spotykam 
się z solistkami u mnie w domu i dopraco-
wujemy aranżacje, przeprowadzamy próby 
brzemienia. Następnie pierwsza próba 

ogarnięcia całości. Wówczas najczęściej 
się zdarza, że dochodzi do zmian. Chóry 
uznają, że jednak będzie to coś innego, 
dopracowują repertuar, każdy w swoim 
zakresie, a na końcu próba generalna. 
Zazwyczaj nie ma za dużo czasu, a tu się 
coś zatnie, coś trzeba poprawić, tak że do 
końca nie jest to próba generalna. A potem 
już był koncert w Prażakówce. Wszy-
scy, z którymi rozmawiałem, mówili, że  
w Prażakówce było bardzo porządnie, 
ale czuło się spięcie, stres, mało radości.  
A trzeci koncert to już było to, nawet 
mogłem trochę improwizować. Zagrałem 
trochę koncertów w Ustroniu, ale na tych 
trzech było wyjątkowo. Pełna Prażakówka, 
pełne kościoły Klemensa i Jakuba. Może 
powodem była Tekla Klebetnica, mająca 
swoje pięć minut. Każdy chce zobaczyć jak 
grają na żywo, jak wyglądają, bo pewnie 
nie wszyscy mieli okazję obejrzeć ten ze-
spół w Karczmie Góralskiej. Gdy tam prze-
chodziłem, a słyszałem, że grają, musowo 
siadałem, bo robią to pięknie. Ogólnie  
w trzech koncertach pomyłek niewiele, 

dyrygenci. od lewej: w. wilczak, P. branc, d. zoń-ciuk i a. adamczyk.         Fot. w. Suchta

choć pierwszy koncert nerwowy, za to 
ostatni najlepszy. Wszystko było czyste, 
zgrane, radosne.
– Tegoroczne „Ekumeniczne Wieczory Ko-
lęd” miały dla nas tj. wykonawców i reali-
zatorów tego przedsięwzięcia szczególny 
wymiar. Każda impreza, koncert to zawsze 
wielkie wyzwanie, ale ten miał wyjątko-
wy charakter. Czasu nie mieliśmy wiele 
ale mobilizacja była ogromna. Praca nad 
scenariuszem była też inna, poszukiwałam 
klimatów i pieśni, które śpiewaliśmy ze śp. 
Marianem Żyłą. W ten sposób chcieliśmy 
uczcić jego pamięć w 15. rocznicę śmierci, 
oddać mu należyty hołd za dzieło, które 
pozostawił nam. Przyjęcie zaproszenia 
przez Teklę Klebetnicę było też dla nas 
bardzo miłe, a wzbogaciliśmy się o nowe 
doświadczenie i nowe przeżycia. Myślę, 
że te dwa zdarzenia zdeterminowały nas 
do wielkiego wysiłku. Koncerty zostały 
już ocenione przez publiczność, przez jej 
obecność i życzliwe przyjęcie. Wiem, że w 
koncertach uczestniczyli nie tylko miesz-
kańcy Ustronia, ale zjechali się goście 
okolicznych miejscowości. I to jest dla nas 
największą nagrodą za wysiłek, za godziny 
prób, niezliczone stresy i wielkie zmęcze-
nie. W świetle już przeżytych koncertów, 
atmosfery wokół nich i reakcji publiczności 
pokuszę się jednak o taką ocenę: tegorocz-
ne Ekumeniczne Wieczory Kolęd to nie 
tylko koncerty, to były ważne wydarzenia 
artystyczne, które zainaugurowały nowy 
2014 rok. Korzystając z okazji pragnę na 
łamach gazety jeszcze raz serdecznie po-
dziękować wszystkim członkom chórów, 
dyrygentom, solistom, Januszowi Śliwce 
i kapeli, Magdzi Kozłowskiej, pracowni-
kom MDK „Prażakówka”, realizatorom 
świateł i akustykom za cierpliwość, trudną, 
ale owocną współpracę, która ostatecznie 
przełożyła się na wielką radość i satys-
fakcję. Podziękowania kieruję także do 
zespołu „Tekla Klebetnica”, który pomi-
mo bardzo napiętego terminarza swoich 
planów koncertowych znalazł dla nas czas 
by wspólnie pokolędować – podsumowała 
Danuta Koenig.                   Wojsław Suchta 

Śpiewają solistki M. Matula i a. Sikora.                                                              Fot. w. Suchta
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Jeszcze w ubiegłym roku miasto ogłosiło 
przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Miasta 
Ustroń od właścicieli nieruchomości”  
w 2014 r. Ofertę złożyły firmy: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie,

- PHU Operatus Bielsko-Biała,
- PPHU Ekoplast-Produkt Cieszyn,
- Sanit-Trans Międzyrzecze Górne i Eko 

Polska Zabrze,
- Przedsiębiorstwo Komunalne Ustroń.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło ustroń-

skie Przedsiębiorstwo Komunalne oferu-
jące cenę 1.798.135 zł. Oznacza to, że od 
1 stycznia nasze śmieci ponownie będzie 
wywozić Przedsiębiorstwo Komunalne.

- Podpisaliśmy z miastem umowę na 
wywóz odpadów od osób fizycznych  
i podmiotów gospodarczych do końca 
2014 r. Znamiennym jest to, że w tym roku 
w czerwcu upłynie 20 lat od referendum 
śmieciowego w Ustroniu, a 1 maja nasza 
firma będzie obchodziła piętnastolecie 
istnienia - mówi prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Alojzy Sikora. - System 
wywozu nie ulegnie zmianie, tak jak  
i harmonogram. Chciałbym zwrócić uwa-

Wiele się będzie działo w naszym mie-
ście w ramach XXII Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który w całym 
kraju odbdzie się w najbliższą niedzielę, 
12 stycznia. 

I halowy Turniej Piłki Nożnej w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ustroniu rozpocznie się o godz. 10. We-
zmą w nim udział pięcioosobowe drużyny 
amatorów, które zgłoszą się wcześniej do 
organizatorów. Szczegóły na stronie MDK 
„Prażąkówka”: http://www.mdk.ustron.
pl/?wielka-orkiestra-swiatecznej-pomocy-
12-stycznia-2014r.-halowy-turniej-pilki-no-
znej,291. Organizatorem turnieju jest sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Ustroniu, a informacji udziela Wojciech 
Twardzik 503 060 999.

Tegoroczny finał będzie sportowy, bo 
nieopodal, w auli Gimnazjum nr 1, od godz. 
10 szaleć będzie orkiestrowa Zumba. Or-

ganizatorka, Aleksandra Klimek zapewnia 
dwie bezpłatne godziny ćwiczeń i tańca,  
a podziękowaniem będzie wrzucenie pie-
niędzy do puszki wolontariuszy. 

XXII Orkiestrę uczcimy też muzycznie. 
W Klubie Kuracjusza Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na Zawo-
dziu, który znajduje się obok sanatorium 
„Równica” od godz. 11 do 18 odbywać się 
będą koncerty kapel góralskich, a godz. 16 
wystąpi Estrada Ludowa „Czantoria”. Jak 
mówi Urszula Kubista z Biura Marketingu  
i Promocji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowe-
go, a jednocześnie wolontariuszka WOŚP, 
przewidziane są jeszcze inne atrakcje. Orga-
nizatorka ma nadzieję, że słuchacze podzię-
kują za miłe wrażenia, hojnymi datkami.

Po raz trzeci Gromada Górali na Śląsku 
Cieszyńskim zorganizuje Zbójnicką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy w Karczmie 
Góralskiej. Od godz. 11 do 19 na szczo-
drych uczestników czeka wiele atrakcji, 
m.in. smakołyki w postaci kwaśnicy i dań 
zbójnickich. Muzycznie gości zabawiać 
będą: Grzegorz Buchta, Bokonon Ltd, 
Kazo Nędza Urbaś z Torką i Bacówka. Jak 
zapowiada organizator – Wielki Zbójnik 
Jan Sztefek planowane są notoryczne licy-
tacje m.in. gadżetów przekazanych przez 
Fundację WOŚP z siedzibą w Warszawie, 
Kajetana Kajetanowicza, produktów cukier-
ni „Na Blejchu” oraz jazd po wszystkich 
torach świata i wieloma samochodami na 
profesjonalnych symulatorach w Virtual 
Racing Show w Ustroniu. Strzał z armaty 

będzie można usłyszeć w samo południe 
oraz między godz. 17 a 18. 

Oczywiście najważniejsi tego dnia są wo-
lontariusze, młodzi ludzie, którzy poświę-
cają wolną od szkoły czy pracy niedzielę, 
by zebrać pieniądze na konieczny sprzęt, 
szkolenia, medykamenty, których państwo 
nie jest w stanie zapewnić obywatelom. 

W Ustroniu wolontariuszy jest około 
250, zarówno pełnoletnich jak i niepełno-
letnich. Wyjdą na ulice naszego miasta już  
o godz. 8.30 rano i będzie ich można spotkać  
w każdej dzielnicy do godz. 16.00, z tym, 
że osoby pełnoletnie mogą zbierać dłu-
żej. Tradycyjnie dzieci dostaną poczęstu-
nek, a będą to drożdżówki ufundowane 
przez Urszulę Skwarę, właścicielkę „De-
licji” i napoje od Krzysztofa Wróblew-
skiego, właściciela hurtowni „Smakosz”. 
Sponsorami akcji są również: Elżbieta 
Kowalczyk-Kopera, właścicielka Pizzerii 
Nappoli, Roman Pilch, właściciel zakładu 
produkcyjno-handlowego „Czary-Mary 
z Drewna”, a także pan Michał Habdas, 
który ufunduje puchary na turniej piłkarski 
oraz inne gadżety.    Monika Niemiec 

SPortowo-Muzyczny 
wielki Finał

wraca koMunalka

WyKłAD
 łUCJI bRZeżyCKIeJ 

Ochrona i konserwacja cieszyńkich księ-
gozbiorów historycznych Muzeum Zbio-
ry Marii Skalickiej serdecznie zaprasza 
na ilustrowany wykład Łucji Brzeżyckiej 
– pracownika naukowego Książnicy Cie-
szyńskiej. Przedstawione zostaną m.in. 
pracownie „suchej“ i „mokrej“ konserwa-
cji, sposoby rekonstrukcji starych ksiąg 
oraz liczne przykłady ksiąg uratowanych. 
W drugiej części muzyczna niespodzianka. 
Spotkanie odbędzie się 18 stycznia w sobotę 
o godz. 16.00. 

gę na to, że dotychczas podmioty gospo-
darcze oddawały odpady w ustalonych 
terminach, jednak z praktyki wiemy, że 
większość chce, by ten odbiór odbywał 
się na zasadzie informacji telefonicznej. 
Pozwoli to uniknąć pustych przejazdów 
w sytuacji, gdy odpadów nie ma. Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, usługę będziemy 
wykonywać na telefon. Generalnie jest 
tak, że odbieramy odpady w tym rejonie, 
w którym następuje odbiór od mieszkań-
ców. Chciałbym zwrócić także uwagę na 
segregację. W związku z tym, że dekla-
rując segregowanie odpadów płacimy 10 
zł, a nie 15 zł, zdecydowana większość 
deklaruje segregowanie. Bywa jednak, 
że w odpadach segregowanych jest 60% 
balastu, czyli odpadów, które nie powinny 
się tam znaleźć. Chcemy na to zwrócić 
szczególna uwagę. Nie wszyscy też ro-
zumieją, co to są odpady segregowane  
i mamy przypadki, gdy w worku znajdo-
wała się papa, jako odpad segregowany. 
Natomiast jest grupa odpadów, za które 
trzeba dodatkowo płacić, czyli takie jak 
właśnie papa, eternit itp. Jest wykaz tych 
odpadów na ulotkach i na naszej stronie 
internetowej. Pewne zamieszanie wprowa-

dza wystawianie odpadów segregowanych 
w niewłaściwym terminie odbioru, więc 
chciałbym powiedzieć, że nie będą one 
wówczas odbierane. Oddawać odpady 
należy według harmonogramu. Od 1 li-
stopada do 28 lutego Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdu-
jący się tam gdzie stacja przeładunkowa, 
będzie czynny w godz. 7-17, natomiast od 
1 marca do 31 października od godz. 7-20. 
W soboty czynne będzie w godz. 11-17. 
Niestety z naszego miasta odpady wywożą 
także inne podmioty, choć nie mają do tego 
prawa. Będziemy to zwalczać, bo uchwała 
Rady Miasta wyraźnie mówi o podmiotach 
gospodarczych i osobach fizycznych. 
Chciałbym też poinformować, że zrezy-
gnowaliśmy z odbioru śmieci w Brennej. 
Nie wystartowaliśmy w przetargu, gdyż  
w Ustroniu mamy wystarczająco dużo pra-
cy. W naszym powiecie są tylko trzy gminy 
realizujące ustawę, czyli wywożą śmieci 
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów, a są to Cieszyn, Brenna i Ustroń. 
Z pozostałych gmin nie wiadomo gdzie 
odpady są wywożone. Niestety nikt tego 
nie kontroluje, a powinien już to uczynić 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Dlatego 
słyszymy nieraz o niskich cenach, ale też 
nie wiadomo, co się dzieje z odpadami.

                                   Wojsław Suchta
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krzyżówka  krzyżówka  krzyżówka
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

BiBlioteka  poleca:

POZIOMO: 1) od nocy do nocy, 4) ustrońska dzielnica, 
6) leje wtedy, 8) piórkowa w boksie, 9) stop lutowniczy, 
10) gra zręcznościowa, 11) zlot czarownic, 12) pierwiastek 
promieniotwórczy, 13) egzotyczna kiełbasa, 14) narciarski 
do szusowania, 15) dawne imię męskie, 16) odpad skrawa-
nia, 17) chęć przystąpienia, 18) jej podobno nie wypada, 
19) lipcowa solenizantka, 20) Kalu – znany w Polsce 
piłkarz z Nigerii.
PIONOWO: 1) astma, 2) opaska akcyzowa, 3) kuzyn łódki, 
4) zbiorowisko ciał niebieskich, 5) imię żeńskie, 6) ktoś ner-
wowej natury, 7) z kosami na polu, 11) herb Warszawy, 13) 
placówka handlowa, 14) amerykańskie województwo.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 17 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej
PRZybIeżeLI DO 

beTLeJeM PASTeRZe
Nagrody w wysokości 50 zł, książki oraz płyty DVD 

ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymują: Aniela 
Gruszczyk z Ustronia, ul. Chabrów oraz Jagoda Chole-
wa z Ustronia, ul. Obrzeżna. Zapraszamy do redakcji. 

NOWe KSIążKI DLA MłODZIeży:
Astrid Lindgren „Pippi Pończoszanka” - AUDIObOOK
Pippi dla dzieci to utożsamienie marzeń o przygodach i szczęściu,  

a dla rodziców podróż do wspomnień o beztroskim dzieciństwie. Słucha-
nie może stać się pretekstem do inspirujących zabaw, bo Przygody Pippi, 
to też kolekcja ciekawych książeczek połączona z klasyką szwedzkiej 
literatury dziecięcej wydanej w formie do słuchania. Do zabawy z Pippi 
zaprasza Edyta Jungowska. Jej ciepły i pełen charakteru głos wydaje 
się być stworzony do opowieści o tej szalonej i dzielnej dziewczynce. 
Interpretacja Edyty Jungowskiej zachwyci wszystkich rodziców cenią-
cych wyobraźnię i dynamikę jej aktorstwa. Całości dopełnia doskonała 
oprawa muzyczna autorstwa Sambora Dudzińskiego.

David Williams „babcia rabuś”
„Babcia Rabuś” jest fenomenem brytyjskiej literatury dziecięcej. Zo-

stała przetłumaczona na 27 języków, a na liście bestsellerów zajmowała 
pierwsze miejsce dłużej niż jeden z tomów cyklu o Harrym Potterze. 
To przepiękna i mądra, choć utrzymana w żartobliwym stylu, opowieść  
o Babci i wnuczku. Skazani na siebie w piątkowe wieczory, spędzają 
je na grze w scrabble i degustowaniu zupy kapuścianej. Dla chłopca to 
udręka, Babcia jest dla niego jedynie nudną staruszką, która roztacza 
dookoła zapach kapusty. Sytuacja zupełnie się zmienia, gdy wnuczek 
odkrywa w puszce po ciasteczkach kamienie szlachetne. Rozpoczyna się 
niezwykła przygoda, która dla Babci okazuje się ostatnią.

 

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!

Z książki „Przez szacunek do duchowego autorytetu” Henryka Wieji dowiemy się, że Bóg pragnie uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu. Płyta DVD z Konferencji 
dla kobiet z 9 marca 2013 r. pt. „Odważna i pełna wdzięku” zawiera interesujące wykłady, m.in. Aliny Wieji. Na drugiej płycie z Konferencji dla mężczyzn z 26 października 
2013 r. pt. „Mężczyzna w pełnej zbroi” znajdziemy wykłady m.in. Henryka Wieji i Johna Abrahama Godsona.  Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

PoSzukiwani 
Świadkowie	
Śmiertelny wypadek rozpoczął nowy rok na ustrońskich drogach. 

Doszło do niego 1 stycznia około godz. 3.30 w rejonie skrzyżowania 
ulicy Katowickiej z Graniczną. 55-letni mieszkaniec województwa 
dolnośląskiego kierujący audi potrącił znajdującą się na jezdni 
kobietę. Piesza zginęła na miejscu, ale nie miała przy sobie żad-
nych dokumentów. Policjanci z cieszyńskiej komendy zwrócili się  
o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety i 2 stycznia poinformowali, 
że ofiarą wypadku była 64-letnia mieszkanka Ustronia. Wyjaśniane 
są okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia.

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie prowadzi również 
śledztwo w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 6 
grudnia około godz. 18.30 w Nierodzimiu, w rejonie skrzyżo-
wania ul. Katowickiej ze Skoczowską. Śmierć poniósł pieszy 
przechodzący przez jezdnię. 

W obydwóch sprawach policjanci poszukują świadków  
i zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek 
informacje na temat tych zdarzeń, o kontakt osobisty lub telefo-
niczny pod numerami: 851 62 81, 851 61 70, 851 61 06 lub pod 
bezpłatnym numerem 997.                                                   (mn)

NOWO OTWARTy 
GABINET MASAŻU LECZNICZEGO 
              schorzenia układu ruchu

Ustroń ul. Mickiewicza (Ośrodek Zdrowia II Piętro)
606-427-487 (33) 854-49-05

NOWOROCZNA STyCZNIOWA PROMOCJA

SPROSTOWANIe 
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie infor-

muje o zmianie terminu przedstawienia „Amadeusz“. Zaproszenia, 
które Państwo z grupy abonamentowej otrzymali z datą na 12 stycz-
nia są nieaktualne. Spektakl odbędzie się w niedzielę 19 stycznia 
2014 o godzinie 17.30. Autobus wyjeżdza o godz. 16.00 jak zwykle 
od „Lidla“ w Ustroniu. Przepraszamy za zmianę, dziękujemy za 
zrozumienie.                                                        barbara Welszar 

U W A G A ! PRZeDSIĘbIORCy PROWADZąCy 
SPRZeDAż NAPOJóW ALKOhOLOWyCh

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy 
o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku złożenia do 31 stycznia 2014 r. pisemnego oświad-
czenia o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych oraz do uiszczenia pierwszej raty za posiadanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatno-
ści pierwszej raty upływa 31 stycznia 2014r. Płatności należy 
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przele-
wem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała  
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211
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bogini Atenie, mistrzyni w tkaniu i haftowaniu. Kiedy okazało 
się, że stworzona przez Arachne tkanina jest piękniejsza niż 
haft boskiej mieszkanki Olimpu, rozgniewana i obrażona Atena 
zniszczyła dzieło swej ziemskiej konkurentki. Zrozpaczona 
Arachne popełniła samobójstwo, a wówczas zarozumiała, ale 
pełna poczucia winy Atena przywróciła ją do życia po postacią… 
pająka. Arachne wiedzie więc pajęcze życie, przędąc delikatne  
i często piękne sieci. Arachne to po grecku pająk i od tego słowa 
wywodzą się łacińskie nazwy gromady pajęczaki – Arachnida 
oraz rzędu pająki – Arachneae, a także naukowe określenie lęku 
przed pająkami, czyli arachnofobii.

Chociaż możemy nie lubić pająków, odczuwać wstręt na 
ich widok, to jednak historia 
– nie ta wspierana autory-
tetem nauki, ale ta bardziej 
swojska, bliższa gawędom 
i mitom – odnotowuje przy-
padki, kiedy to pająki i pa-
jęczyny wpływały na bieg 
dziejów. Według „Talmudu” 
biblijny Dawid na widok pa-
jąka pożerającego pszczołę 
miał poddać w wątpliwość 
sens istnienia pająków, jako 
boskich stworzeń. Bóg odpo-
wiedział mu wówczas: Da-
widzie, kpisz sobie z moich 
stworzeń, ale przyjdzie czas, 
że będziesz ich potrzebował. 
I tak też się stało – kiedy 
Dawid ukrywał się w jaski-
ni przede poszukującym go 
królem Saulem, to właśnie 
pająk zasłaniając wejście 
do jaskini pajęczyną, ocalił 
późniejszego króla Izraela  
i autora wielu Psalmów. 

Podobne zdarzenie miało 
mieć miejsce w roku 1300, 
kiedy to Władysław Łokietek 
był zmuszony schronić się 
przed węgierskim królem 
Wacławem w jaskini w Do-
linie Ojcowskiej. I w tym 
przypadku pająk i jego gęsta 
sieć u wejścia do jaskini oca-
liła polskiego króla, wprowa-
dzając w błąd ścigających 
go wrogów. Według legend 
pająki swymi sieciami ukry-
ły i ocaliły Świętą Rodzinę 
podczas ucieczki do Egiptu 
oraz Mahometa w trakcie 
jego ucieczki z Mekki.

Jak z tych opowieści wyni-
ka, pająki i ich sieci mają swe miejsce w historii. Dziś w pajęczy-
nie, a w zasadzie w pajęczej nici człowiek dostrzega coraz więcej 
niezwykłych właściwości i potrafi ją wykorzystać do własnych 
celów, próbuje znaleźć dla niej nowe zastosowania. Jednak liczne 
pająki nie tworzą typowej pajęczyny do chwytania swych ofiar, 
przędąc jedynie coś na kształt domków lub kokonów, w których 
składają jaja. Jednym z takich gatunków jest aksamitnik trzcinowy. 
Pająk to zupełnie niepozorny, ani duży, ani mały, o szarobrązo-
wym ubarwieniu. Spotkać go można latem na łąkach, zwłaszcza 
w pobliżu trzcinowisk. Jeśli przyjrzymy się uważnie źdźbłom 
tych traw, możemy czasem dostrzec, że niektóre są dziwacznie 
zagięte i oplecione delikatnymi nićmi. To właśnie w nich kryją się 
„aksamitne” oprzędy aksamitników, w których pająki przebywają 
za dnia, nocą wychodząc na łowy, a samice przędą także kokony 
jajowe, które – jako troskliwe i opiekuńcze matki – pilnie strzegą. 
Nie rozrywajmy więc pozaginanych i powiązanych pajęczą nicią 
źdźbeł trzcin i innych traw, nie niszczmy domostw i „kołysek” 
aksamitników – ja już to niestety zrobiłem, czego ilustracją jest 
zamieszczone obok zdjęcie.

   Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

 

Pod tym dość dziecinnie i naiwnie brzmiącym tytułem kryje 
się mini-cykl artykułów poświęconych jakże poważnym spra-
wom, czyli pająkom. Tak, tak, niniejszym zamierzam zaprosić 
wszystkich gotowych poświęcić nieco swego cennego czasu 
Czytelników Ustrońskiej, do wspólnej wyprawy w świat zwierząt 
niewielkich rozmiarów, ale za to budzących ogromne emocje. 
Negatywne zazwyczaj, trzeba dodać, gdyż pająki większość ludzi 
kojarzy z czymś wstrętnym i przerażającym. 

Nie raz zastanawiałem się czemuż to właśnie pająkom przy-
padło w udziale odgrywanie w dziejach ludzkości ról negatyw-
nych na ogół bohaterów. Z pewnością naszej sympatii nie budzi 
wygląd tych bezkręgowców, bowiem cechą wszystkich pająków 
jest posiadanie 4 par zazwy-
czaj długich nóg. Zapew-
ne wiele osób przyzna, że  
o ile dwie smukłe i zgrabne 
nogi są czymś nieodparcie 
interesującym (zwłaszcza 
dla rodzaju męskiego), to 
trzy są czymś nienatural-
nym, a już widok ośmiu 
nóg zrośniętych z jednym 
ciałem wywołuje co naj-
mniej niepokój i odrazę. 
Sposób, w jaki polują pają-
ki na swe ofiary – z ukrycia, 
z zasadzki, za pomocą lep-
kich sieci łownych – także 
jest odpychający i wedle 
naszych, ludzkich norm 
„nieuczciwy”. Wielu z nas 
ceni sobie idealny porządek 
w mieszkaniu, czyż może 
więc polubić stworzenia, 
które rozwieszają po kątach 
i pod sufitem pajęczyny, 
świetnie łapiące nie tylko 
uprzykrzające życie mu-
chy, ale także wszelki kurz 
i paprochy? 

Zostawmy jednak na 
boku te żartobliwe tłuma-
czenia przyczyn złej sławy 
pająków. Bezsprzecznie 
jednak zwierzęta, które 
czają się, przędą sieci, aby 
złapać nieświadome niebez-
pieczeństw ofiary, sparali-
żować je, omotać pajęczą 
nicią, a następnie wyssać 
do cna, od zarania ludzkich 
dziejów nie budziły naszej 
sympatii. Pomimo nega-
tywnych skojarzeń, przy 
bliższym poznaniu pająki 
okazują się być zwierzętami fascynującymi. I wcale nie trzeba 
jechać do jakiś egzotycznych części świata, aby poznać oryginalne 
i niezwykłe, a czasem wręcz piękne pająki. W kolejnych artyku-
łach chciałbym przybliżyć kilka naszych krajowych gatunków 
pająków, wśród których znajdziemy i pajęcze piękności, i czułe 
pajęcze matki, pająki nie przędące sieci i takie, którym do łowów 
pajęczyny są niezbędne, ale również pająki budujące z pajęczyn 
„domki” dla siebie i swego potomstwa. Poznamy pająki żyjące 
na łąkach, w lesie i ogrodach, ale także te, które lubią zapuszczać 
się do naszych domów i mieszkań, nie bez racji traktując je jako 
bardzo zasobne tereny łowieckie. Wybór mamy spory, gdyż aktu-
alnie znamy około 40 tysięcy gatunków pająków, z czego ponad 
800 jest zaliczanch do naszej krajowej fauny.

Naszą pajęczą epopeję rozpoczniemy tak, jak każdą dobrą 
opowieść zacząć wypada, czyli od starożytnych Greków i ich 
poglądów i wierzeń na świat, jego stworzenie i funkcjonowanie 
oraz miejsce człowieka w otaczającej rzeczywistości. Sięgnąć 
przy tym oczywiście wypada do greckiej mitologii. Wśród wielu 
znanych mitów, znajdziemy również opowieść o odważnej Arach-
ne, która wierząc w swe tkackie umiejętności rzuciła wyzwanie 

Pajączkowo (1)
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kankan w Prażakówce.                                                                                       Fot. M. niemiec

ŚPiew na nowy rok
Na Koncert Noworoczny pt. „Wielka 

sława to żart…”, w wykonaniu śpiewaków 
i tancerzy Teatru Muzycznego z Poznania 
przyszło tak wielu ludzi, że trzeba było 
dostawiać krzesła. Jeszcze w ostatniej 
chwili dwóm kuracjuszkom udało się ku-
pić bilety i stwierdziły, że piękniejszego 
zakończenia pobytu w Ustroniu nie mogły 
sobie wymarzyć. Miały wiele szczęścia, że 
udało im się wejść, bo prawie wszystkie 
bilety wykupione były już w listopadzie. 
Wszystko za sprawą niezwykłego klimatu 
tego, należącego już do tradycji, wydarze-
nia kulturalnego. W innych miastach żegna 
się stary rok w rytm muzyki klasycznej,  
u nas wita. I to w doskonałym towarzy-
stwie i jeszcze z lampką szampana w cenie 
biletu.

Na deskach „Prażakówki” śpiewali  
w tym roku: Agnieszka Wawrzyniak, Ma-
rzena Małkowicz, Maciej Ogórkiewicz 
oraz Bartosz Kuczyk znany w Ustroniu  

z talentu gawędziarskiego, ciętego języka 
i poczucia humoru. Zapowiada utwo-
ry, opowiada anegdoty, a nawet kawały  
i wspaniale śpiewa. Zawsze jednak pozo-
staje w tyle, promując swoich kolegów. 
Dzięki temu dowiedzieliśmy się m.in., 
że Maciej Ogórkiewicz jest najlepszym 
śpiewakiem wśród piłkarzy (o to chyba nie 
trudno) oraz najlepszym piłkarzem wśród 
śpiewaków. Jego aria „Stars” z „Nędzni-
ków” skomponowanych przez Schönberga 
wywołała burzę oklasków. Z kolei Marze-
na Małkowicz najbardziej podobała się  
w „Arii ze śmiechem”, która jest doskonale 
znana słuchaczom, a pochodzi ze słabo ko-
jarzonej operetki „Pericola” J. Offenbacha. 
Utwór wykonała brawurowo i nie było 
na sali osoby, która by się przynajmniej 
nie uśmiechnęła. Sopran Agnieszki Waw-
rzyniak zachwycał przez cały wieczór, 
ale publiczności z pewnością najbardziej 
utkwi w pamięci tytułowe „Hello, Dolly”  

z musicalu H. Jerrego, w którym to utworze 
towarzyszyli jej koledzy. 

Panie przebierały się do każdego wy-
stępu, również artystka baletowa Kinga 
Połącarz. Trudno się jednak dziwić skoro 
tańczyła bardzo różnorodne stylistycznie 
utwory. Jej partner, Radosław Lak zakładał 
mniej efektowne kostiumy, ale w tańcu pre-
zentował się równie pięknie, co potwierdzi 
zwłaszcza damska część publiczności. 

Na koniec Bartosz Kuczyk wychwalał 
ustrońską publiczność, organizatorów, 
techników, oświetleniowców i przede 
wszystkim dyrektor MDK, Barbarę Na-
wrotek-Żmijewską. Szefowa MDK na 
pewno nie zrezygnuje ze współpracy  
z poznańskim Teatrem Muzycznym, bo 
jego soliści są mile widziani w Ustroniu. 
Nie tylko przez ustroniaków, bo na koncer-
ty operetkowo-musicalowe przyjeżdżają 
do nas mieszkańcy całego powiatu. Podoba 
im się sala, klimat, niebagatelne znaczenie 
ma cena biletów. Rzadko gdzie można 
uczestniczyć w takim wydarzeniu kultural-
nym, płacąc 30 złotych. Monika Niemiec 

Śmiech łagodzi obyczaje.  Fot. M. niemiec

g. Panfil w ustrońskiej hali tenisowej.                                                                Fot. w. Suchta

Grzegorz Panfil na początku grudnia grał 
w Ustroniu debla w mistrzostwach woje-
wództwa śląskiego i zapewne nie przypusz-
czał, że po trzech tygodniach będzie walczył 
w Pucharze Hopmana w australijskim Perth 
– nieoficjalnych mistrzostwach świata par 
mieszanych. Wraz z Agnieszką Radwańską 
awansowali do finału, w którym ulegli Fran-
cji 2:1. W finale G. Panfil urwał seta dzie-
siątej rakiecie świata Jo-Wilfriedowi Tson-
dze, a wcześniej pokonał w dwóch setach 
jedenastego w rankingu ATP Kanadyjczyka 
Milosa Raonica. Niestety według ostatnich 
doniesień zabrakło miejsca dla G. Panfila 
w kwalifikacjach do Australian Open, choć 
australijscy kibice domagali się jego udzia-
łu po bardzo dobrej grze w Perth.   (ws) 

z uStronia
do	perth
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Z rozmowy z muzykami z „Grupy Mocarta” – Filipem Jaślarem, 
Michałem Sikorskim, Pawłem Kowalukiem i Bolkiem Błaszczykiem: 
Czy byliście skazani na sukces? M.S. – Jeśli tak, to na początku nie 
wiedzieliśmy o tym. Zaczęło się od ogłoszenia jednej z komercyjnych 
stacji, która chciała pokazać muzykę poważną inaczej. Nieżyjący już 
Artur Renion, współzałożyciel Grupy, poszedł na spotkanie z Filipem 
i po nim wymyślili, że będzie to kwartet smyczkowy. Nagrywaliśmy 
bez publiczności, do kamer. Z kamerzystami jest o tyle ciężko, że nie 
wiadomo, czy to co się robi, jest śmieszne. Są tak otrzaskani, tyle już 
widzieli, że nic nie dają po sobie poznać. Po prostu pracują: gałeczka 
w prawo, gałeczka w lewo, jak jest przerwa zdejmują słuchawki i na-
tychmiast wychodzą. P.K. – Była taka sytuacja, że wszyscy płakali ze 
śmiechu, łącznie z reżyserką i kamerzystami. Powagę zachowałem tylko 
ja. Nie znaczy to, że byłem jakoś szczególnie obyty z telewizją. Wręcz 
przeciwnie, byłem tak poważny, tak się przejąłem, że mówię do kamery 
i że kiedyś będzie to wyemitowane na małym ekranie, że wszystkich 
rozbawiłem do łez. M.S. – Taka niepewna sytuacja trwała półtorej roku  
i właściwie nie wiedzieliśmy, czy „Grupa Mocarta” to jest dobry po-
mysł. Oprócz tego, że nas to szalenie bawiło. Chrzest bojowy przeszli-
śmy na Przeglądzie Kabaretów „PaKa”. Okazało się , że to działa.

Opłata targowa nie zmieniła się w Ustroniu od stycznia 2001 roku. 
Końcem roku 2002, 34 sprzedawców zwróciło się z prośbą o zmniej-
szenie stawek, tłumacząc, że społeczeństwo ubożeje i ludzie mniej 
kupują. Do obniżki nie doszło, ale Rada Miasta utrzymała opłaty na 
dotychczasowym poziomie w roku 2003, a podczas grudniowej sesji 
taką samą decyzję podjęto na rok 2004. W dni targowe handlujący 
muszą zapłacić 23 zł za sprzedaż z zadaszonego straganu, a z ozna-
kowanych ław i pól, w zależności od powierzchni – 21, 6 i 3 zł.

Magda Bączek, Karolina Ząber, Marta Kohut, Edyta Kajfosz, Kasia 
Gaduła zbierały pod Palenicą pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, mówiły o tym, jak przebiegała ich kwesta: (...) 
– Ludzie są hojni, można powiedzieć, że nawet bardziej niż w zeszłym 
roku. (...) – To bardzo ciekawa praca, jeśli można to tak nazwać, bo 
spotykamy się z różnymi ludźmi, różnymi reakcjami. Można porozma-
wiać, dowiedzieć się skąd przyjeżdżają. – Zauważyłyśmy, że ludzie, 
którzy wyglądają na mniej zamożnych starają się więcej wrzucić do 
puszki. To są bardzo miłe gesty ze strony tych państwa, że nie mają 
za wiele, a umieją się z Orkiestrą podzielić. (...) – Spotykamy bardzo 
dużo ludzi z zagranicy i wrzucają euro, w zeszłym roku to były jeszcze 
marki. (...) – Dzisiaj na szczęście nie miałyśmy przykrych rozmów, 
ale w zeszłym roku w sanatorium był pan, który nam powiedział, że 
nie ma pewności, że czegoś nie ukradniemy w szpitalu i że pieniądze 
ze zbiórki na pewno nie idą na chore dzieci. (...)      Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

dziesięć lat temu

11 I 19.00  Bal G2, MDK „Prażakówka”
12 I 8.30   22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 
        zbiórka na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
        dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki me- 
        dycznej seniorów, ulice miasta, sztab – MDK  
        „Prażakówka”
  12.00  Koncerty kapel góralskich, Karczma Góralska wstęp 
        wolny
13 I 10.00  Spotkanie Miłośników Kuźni, Muzeum Ustrońskie
14 I 8.00   Kiermasz odzieży i obuwia, MDK „Prażakówka”
14 I 16.30  Koncert Kolęd Towarzystwa Kształcenia Artystycz- 
        nego, MDK „Prażakówka”, wstęp wolny
15 I 12.45  Audycja Muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów 
        drugich klas ustrońskich gimnazjów, MDK  
        „Prażakówka”
16 I 16.30  Koncert dla babci i Dziadka, MDK „Prażakówka”, 
         wstęp wolny

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

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

UWAGA! Profesjonalne pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep

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

"Wszystko dla dzieci", ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Skup samochodów do 5000zł. 
Zadzwoń na pewno się dogadamy. 
515-409-571.

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

Auto-złom. Skup samochodów 
całych lub powypadkowych. 515-
409-571.

GABINET MASAŻU LECZ-
NICZEGO. Schorzenia układu 
ruchu. Ośrodek zdrowia, ul. Mic-
kiewicza. 606-427-487. (33) 854-
49-05, groborz@bb.home.pl

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564.

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

Do wynajęcia pomieszczenie 
magazynowe o pow. 100 m2 w 
centrum Ustronia. 603 876 879.

9.1      elba    ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
10-11.1 w nierodzimiu   ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
12-13.1 centrum   ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
14-15.1 Pod najadą   ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
16-17.1 na Szlaku   ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73

w sylwestra strzelano...                                 Fot. w. Suchta	

*  *  *

*  *  *

... na różne sposoby.                                Fot. w. Suchta	
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

A czas płynie

Miejsce

Jeszcze gdzieniegdzie można spotkać 
kalendarze z minionego 2013 roku.

Jakby ci, którzy je zachowali i nie zmie-
nili na nowe na rok 2014, chcieli zatrzy-
mać czas albo wrócić do tego, co minęło. 
Tylko ani jedno, ani drugie nie jest możli-
we. Wszak rzeka czasu płynie nieustannie.  
I czy tego chcemy, czy nie, zostawia za 
sobą kolejne dni, miesiące i lata. To, co 
było już nie wróci. Możemy tylko wspo-
minać minione lata, ale nie zdołamy do 
nich już wrócić.

Inna rzecz, że ten miniony czas został na 
stałe zapisany w naszym życiu. Wszak tak 
naprawdę w nowym roku nie zaczynamy 
swojego życia od nowa, ale kontynuujemy 
to, które rozpoczęło się w dniu naszych 
narodzin. W kolejny rok idziemy z do-
robkiem z lat poprzednich. A właściwie 
z tym, co nam z tego dorobku pozostało. 

Nie wszystko bowiem zdołamy zachować. 
Wszak w każdym dniu pozyskujemy coś 
nowego, ale też tracimy coś z tego, czego 
dorobiliśmy się wcześniej. Z czegoś re-
zygnujemy sami, coś zabierają nam inni,  
a wiele spraw traci swoje znaczenie i ak-
tualność. Dlatego też kolejne dni i lata nie 
są zwykłą kontynuacją tego, co zaczęliśmy 
wcześniej. To, co się definitywnie skoń-
czyło, nie może być już kontynuowane. 
Ale w to miejsce wchodzi coś nowego. 
Czy mamy w sobie dość chęci, zapału, sił 
i zdrowia, aby podjąć się nowych zadań. 
Czy stać nas tylko na kontynuowanie tego, 
co robiliśmy już wcześniej? 

Oznaką młodości jest chęć do podej-
mowania wciąż nowych zadań, szukanie 
nowych przygód, odkrywanie czegoś 
nieznanego. Z wiekiem traci się w coraz 
większym stopniu ową chęć. Coraz trud-
niej przyjmuje się zmiany zachodzące  
w życiu i coraz trudniej je zrozumieć i do 
nich się dostosować. Dla wielu starszych 
osób tych zmian jest zbyt wiele i następują 
zbyt szybko. I choć czasem nam się zdaje, 
że nic się w naszym życiu nie zmienia  
i wciąż jest tak jak było wcześniej, to  

w rzeczywistości jest inaczej. Tylko cza-
sem nie umiemy czy nie chcemy dostrzec 
zmian, które zachodzą w naszym życiu.  
I zdaje się nam, że klepiemy wciąż tę samą, 
starą biedę. A jednak jest inaczej. Jeśli na-
wet to jest bieda, to już jest to nowa bieda. 
Być może podobna do starej, a jednak inna, 
nowa, tegoroczna.

W trudnych czasach, a pewnie w takich 
żyjemy, łatwo o frustrację, zniechęcenie, 
a nawet depresję. Tym łatwiej im mniej  
w nas nadziei i dostrzegania głównie tego, 
co przykre, niemiłe i złe w naszym życiu. 
Starajmy się wiec myśleć pozytywnie  
i dostrzegać w każdym dniu to, co dobre. 
Naprawdę; nie wszystko, co nas spotyka, 
jest niedobre i złe. Wszak zawsze znajdzie 
się coś miłego; zawsze choćby tylko nie-
liczni, to jednak są, ludzie nam życzliwi  
i przyjaźni. Załóżmy więc różowe oku-
lary i patrzmy w przyszłość z nadzieją 
na lepsze dni. One na pewno przyjdą  
i w tym roku. I byłaby wielka szkoda, gdy-
byśmy w swej frustracji, ich nie zauważyli 
i nie potrafili cieszyć się nimi. Oby tylko 
płynąca rzeka czasu, przyniosła nam jak 
najwięcej dobrych dni.      Jerzy bór 

Minął kolejny rok kalendarzowy. Roz-
poczynamy czternasty rok XXI wieku, 
czternasty rok nowego trzeciego tysiącle-
cia. Zastanawialiśmy się, jakie będzie, to 
nadchodzące stulecie. Mnie najbardziej 
poruszyła wypowiedź francuskiego pi-
sarza Andre Malraux, który prorokował: 
Wiek XXI albo będzie mistyczny, albo 
nie będzie go wcale. Od czasu, gdy prze-
czytałem te słowa, (ponad dwanaście lat 
temu), zająłem się mistyką, a zwłaszcza 
mistyką gór. Górskie szczyty stanowią 
przede wszystkim miejsce idealne do na-
wiązania kontaktu z duchem: wznoszą się 
ku niebu, zalane są światłem, gwarantują 
ciszę i spokój, tak potrzebne do modlitwy 
czy medytacji. Pisałem o tym w jednym 
z świątecznych numerów GU. Z biegiem 
lat moje zainteresowania rozszerzyłem 
na hierografię, to jest naukę o miejscach 
świętych.

Tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia udało się mi z żoną Lusią od-
wiedzić, w jednodniowej wycieczce  
z Taby na Synaju w Egipcie, gdzie prze-
bywaliśmy na wypoczynku, dwa miejsca  
w Ziemi Świętej – Jerozolimę i Betlejem. 
Napisałem udało się, bo ostatnie anomalie 
pogodowe spowodowały, że nieznany na 
Bliskim Wschodzie od ponad stu lat śnieg, 
właśnie tu w grudniu spadł. 

U nas zaś, to moja suczka Lola, rasy 
syberian husky, która zmieniła futro na 
zimowe, całymi dniami i nocami wyleguje 
się przed budą, (widocznie w budzie ma 
za ciepło), czekając na przyjście mrozów. 
Jej oczekiwanie można porównać tylko  

z oczekiwaniem narciarzy, a przede wszyst-
kim z oczekiwaniem na mróz przez wła-
ścicieli wyciągów i kolejek narciarskich 
w naszych górach.

Natomiast obfity opad śniegu w Jero-
zolimie storpedował życie w mieście. 
Wiele wycieczek zostało odwołanych.  
W ostatnich dniach naszego pobytu właśnie 
udało nam się zrealizować marzenie bycia 
w Betlejem w dniach poprzedzających 
rocznicę narodzin Jezusa. Pomimo wzmo-
żonego ruchu pielgrzymkowego, całej tej 
współczesnej oprawy przedświątecznej,  
w Betlejem można przeżyć mistycznie 
rocznicę tego wspaniałego dla nas chrze-
ścijan wydarzenia.

Moje największe oczekiwania, jednak 
były związane z innym świętym miejscem, 
a mianowicie z Górą Synaj. Początkowo 
wydawało się, że właśnie wspomniane 
anomalie pogodowe uniemożliwią mi 
wejście na tę Świętą Górę trzech religii 
monoteistycznych. W niemal ostatnim 
dniu, czyli o świcie w Wigilię Świąt Bo-
żego Narodzenia udało mi się stanąć na 
szczycie Góry Mojżesza. Cóż za przeżycie, 
chyba nie ma nic bardziej mistycznego, niż 
to, jak właśnie zobaczyć wschód słońca na 
Górze Synaj. I obojętnie, czy Góra Synaj 
jest tożsama z górą Horeb, jak przyjmuje 
większość, czy też nie, to na pewno jest 
to góra Jahwe lub góra prawdziwego 
Boga, by podkreślić, że Jahwe objawił 
tu swą obecność (Wj 3, 1 ; Lb 10,33).  
W książeczce Lawrence’a Kushnera – Du-
chowość Żydowska, krótkie wprowadzenie 
dla chrześcijan, Wydawnictwo Polskiej 
Prowincji Dominikanów „W drodze”, 
Poznań 2002, w posłowiu czytam: Ger-
shom Seholem, znakomity historyk misty-
cyzmu żydowskiego, powiedział kiedyś, że  
w tradycji objawionej, takiej jak judaizm 
(ponieważ wszystko, co warto wiedzieć, 
zostało objawione przez Boga na Górze 
Synaj), wszelka twórczość musi się ma-
skować jako komentarze. Innymi słowy, 

nikt nie ma do powiedzenia nic naprawdę 
nowego; możemy tylko poszukiwać coraz 
mądrzejszych i subtelniejszych sposobów 
odczytywania świętych tekstów.

Rozpoczęty niedawno rok, będzie m.in. 
rokiem kanonizacji dwóch papieży Jana 
XXIII i naszego Jana Pawła II.

 Biskup Karol Wojtyła w Liście do ka-
płanów archidiecezji krakowskiej, napisa-
nym po powrocie z pielgrzymki do Ziemi 
Świętej, w dniach 5 -15 grudnia 1963 roku, 
czyli ponad 50 lat temu, taki dał mistyczny 
opis miejsca ziemi świętej: Ach, miejsce 
ziemi, miejsce Ziemi Świętej – jakimże 
miejscem jesteś we mnie! Dlatego właśnie 
nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. 
Przez to dzisiaj potwierdzam, że byłoś 
miejscem spotkania. Przyklękam – przez 
to wyciskam na tobie pieczęć. Zostaniesz 
tutaj z moją pieczęcią – zostaniesz, zo-
staniesz – a ja zabiorę ciebie i przerobię 
w sobie na miejsce nowego świadectwa. 
Odchodzę jako świadek, który świadczy 
poprzez tysiąclecia.

A teraz inny cytat na temat drogi na 
Górę Synaj:

Po środku całej drogi na górę Synaj le-
żało ryzyko, niepewność, ale i zawierzenie. 
Gdy znaleźliśmy się na jej szczycie, który 
na oko jest bardzo blisko nieba, czuliśmy, 
że naszym podstawowym obowiązkiem jest 
droga do Ojczyzny najgłębszej, najpraw-
dziwszej. Każdy z pielgrzymów w głębi ser-
ca pragnął zawrzeć tam swoje przymierze 
z Bogiem, przyrzekając Mu Dziesięcioma 
Przykazaniami Bożymi. Na szczycie Sy-
naju zapragnęliśmy, aby Bóg był z nas 
dumny, bo zawierzyliśmy Mu. I tylko takie 
życie ma sens. Tymi słowami ustronian-
ki dr Teresy Pol-Błachut zaczerpanymi  
z książeczki zatytułowanej: „Pielgrzymka 
do Ojczyzny Boga” wydanej w Ustroniu  
w 1999 roku, zakończę, ten pierwszy  
w tym roku felieton.           

Niech ten rok będzie mistycznym!
                                     Andrzej Georg
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Nowy sezon czterokrotni mistrzowie 
Polski Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran 
rozpoczęli od rywalizacji w inauguracyjnej 
rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy. 
Rajd Janner był pierwszą motorsportową 
imprezą na świecie w 2014 roku. Rozpo-
częto w piątek 3 stycznia od rywalizacji na 
odcinku kwalifikkacyjnym decydującym  
o wyborze pozycji na trasie podczas so-
botniego etapu. Załoga LOTOS Rally 
Team wywalczyła drugie miejsce, dzięki 
temu mogła jako druga z kolei decydować  
o kolejności startu. 
– Myślę, że to dla nas doskonałe rozpoczę-
cie roku, bardzo pracowite - nie ukrywam 
- ale taka praca sprawia mi ogromną przy-
jemność – mówił po kwalifikacji Kajetan 
Kajetanowicz. - Mistrzostwa Europy w tym 
roku są dla nas priorytetem. Jesteśmy tu 
oczywiście po to, żeby walczyć, ale także 
zbierać doświadczenie, którego na obcych 
trasach nie mamy zbyt wiele. Cieszę się, że 
możemy jechać fantastycznym samocho-
dem, ze wspaniałymi partnerami. To dla 
nas duże wyzwanie. Nie mogę się doczekać 
startu do pierwszego odcinka, już jestem 
podekscytowany. Jest tyle rzeczy w tym 
aucie, które można zmieniać w zależności 
od warunków i przyczepności, która tutaj 
zmienia się co kilkanaście minut. Słowem 
– czeka mnie dużo pracy nad doborem od-
powiednich nastawów. Odcinki są bardzo 
podobne do ubiegłorocznych, ale wyglądają 
zupełnie inaczej jeśli chodzi o nawierzch-
nię. To bardzo wymagający rajd. Fajnie, że 
możemy tu wystartować i sprawdzić się.

W sobotę od rana rozpoczęła się prawdzi-

auStriacki Pech MiStrza
wa rywalizacja w inauguracyjnej rundzie 
Mistrzostw Europy. Pierwsze dwa odcinki 
specjalne wygrał Kajetan Kajetanowicz  
z Jarkiem Baranem, którzy jechali nowym 
dla nich Fordem Fiesta R5. Zawodnicy 
LOTOS Rally Team na wyjątkowo trudnej 
trasie, z niezwykle zmienną nawierzchnią, 
wykazali się wysoką skutecznością uzy-
skując doskonałe wyniki na wszystkich 
rozegranych odcinkach. Po pierwszej pętli 
i trzech oesach Rajdu Janner Kajetan z Jar-
kiem prowadzili w klasyfikacji generalnej 
rajdu, przed Robertem Kubicą i Vaclavem 
Pechem. 
– Jest okej, choć momentami bywa nieprze-
widywalnie, sporo „czarnego” lodu na dro-
dze, czyli takiego, którego nie widać – mó-
wił o rywalizacji K. Kajetanowicz. - Trud-
niej przez to wybrać odpowiednie miejsce 
hamowania, niektóre zakręty przypominają 
katapultę - wjeżdżamy w nie i opona mocno 
trzyma, a za chwilę natrafiamy na taflę lodu 
i przyczepność diametralnie się zmienia. 
To wielka przyjemność móc rywalizować  
i wygrywać z takimi kierowcami, z którymi 
tutaj walczymy na tych bardzo śliskich  
i wymagających odcinkach. 

Po doskonałym początku i wygranych  
3 z 5 odcinków specjalnych przyszła 
chwila goryczy. Na ostatniej próbie dru-
giej pętli załoga LOTOS Rally Team  
z powodu zablokowania pedału gazu opu-
ściła drogę, w momencie gdy zajmowała 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
Rajdu Janner.

Kajetan Kajetanowicz: - Cieszyłem się 
każdym kilometrem w tym samochodzie, 

zbierałem bardzo cenne doświadczenie 
na tych trudnych trasach. Fajnie, że mogę 
pracować w pewnym sensie nad rozwo-
jem tego auta. Walka podczas dzisiej-
szych odcinków dawała mi mnóstwo frajdy  
i motywacji. Emocje znów były ogromne. 
W tym sporcie tak bywa, że drobne awarie 
eliminują nas z rywalizacji. Dziękuję za 
zaangażowanie całemu teamowi. To pro-
fesjonaliści i ciężko pracują, aby unikać 
takich sytuacji. Jestem już myślami na 
kolejnej rundzie i ponownie zamierzam dać 
z siebie wszystko. 

Maciek Woda - szef M-Sport Poland: 
- Po powrocie auta do serwisu wiemy, że 
to drobna usterka, która okazała się tak 
poważna w skutkach. Kajetan z Jarkiem 
fantastycznie rozpoczęli rajd. Wygrali dziś 
trzy odcinki specjalne pokazując potencjał 
w trudnych i zmiennych warunkach drogo-
wych. Jest mi bardzo przykro z zaistniałej 
sytuacji i wierzę, że kolejne rajdy będą dla 
nas bardziej szczęśliwe. 

Pod nieobecność kierowcy z Ustronia 
rajd udało się wygrać Robertowi Kubicy, 
który na ostatnim odcinku specjalnymm, 
wyprzedził Vaclava Pecha z Czech.

Starty Kajetana Kajetanowicza i Jarka 
Barana wspierają strategiczny partner LO-
TOS Rally Team - Grupa LOTOS - a także 
Driving Experience i CUBE.ITG.

Szczegółowe informacje dotyczące Ka-
jetana Kajetanowicza i zespołu są dostępne 
na stronach www.lotosrallyteam.pl oraz 
www.kajto.pl, a także na: www.facebook.
com/EmocjeDoPelna i www.facebook.
com/KajetanKajetanowicz.


