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Sycylijki na deskach amfiteatru.                                                                                                                                                           Fot. W. Suchta       

SESJA
RADY MIASTA 

WYPADEK
W NIERODZIMIU

JEŻYNY

(cd. na str. 13)

KOMFORTOWE  KLASY
217 dzieci w wieku 6 i 7 lat rozpoczęło naukę w szkołach pod-

stawowych naszego miasta. Nie wszystkie sześciolatki opuściły 
przedszkola. Na podstawie opinii wydanej przez specjalistów 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dyrektorzy odroczyli 
obowiązek szkolny dla 44 dzieci. Gdyby wszystkie dzieci, które 
znajdują się w wieku szkolnym rozpoczęły edukację, trzeba by 
otworzyć jeszcze dwa oddziały, ponieważ w klasach może być 
do 25 uczniów. Jednak w Ustroniu we wszystkich szkołach klasy 
są mniej liczne, co daje dzieciom i ich nauczycielom większy 
komfort pracy. 

W poszczególnych szkołach naukę rozpoczęła następująca liczba 
pierwszoklasistów: w SP-1: 61; w SP-2: 78, w SP-3: 24, w SP-5: 
16, w SP-6: 38. Jeśli chodzi o nowości edukacyjne w ustrońskich 
szkołach, to warto powiedzieć, że we wszystkich placówkach 
realizowany będzie program „Edukacja przez szachy” oraz wpro-
wadzone zostaną dzienniki elektroniczne.         Monika Niemiec

NOCNE MOTOCYKLE

(cd. na str. 4)

Nie jestem miłośniczką motoryzacji, nie znam się na samocho-
dach, a tym bardziej na motocyklach, ale to co zobaczyłam na 
ustrońskim rynku 29 sierpnia zrobiło na mnie ogromne wrażenie. 

BARUM  Z  USTRONIAKAMI
Rajd Barum to największe święto sportów motorowych w Cze-

chach. Jego 45. edycja odbyła się w miniony weekend. Na starcie sta-
nęli najlepsi kierowcy Rajdowych Mistrzostw Europy i cała czeska 

REKLAMA
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nii kolejowej Nędza–Rybnik-
-Chybie.

Tradycyjnie w ostatnią sobotę 
sierpnia w Cieszynie odbyło się 
„straszne pożegnanie wakacji”. 
Dziesiątki dzieci z obu stron 
Olzy wystąpiło jako straszydła. 
Za najlepsze stroje były nagrody.  

W najbliższy weekend święto 
plonów organizowane jest w Sko-
czowie i Dębowcu (5 IX) oraz w 
Chybiu (6 IX). W Strumieniu, 
13 IX, odbędą się Dożynki Die-
cezjalno-Powiatowo-Gminne. 
Na zakończenie dożynkowego 
serialu świętować będą górale 
w gminie Istebna (20 IX).  (nik)

(okręg wyborczy Istebna – Wisła) 
objął wiślanin Andrzej Molin. 

33 projekty zgłoszono do tego-
rocznego budżetu obywatelskie-
go w Cieszynie. Wybór inwesty-
cji nastąpi jesienią. Obywatelska 
pula pieniędzy to 300 000 zł.

Koło Pszczelarzy w Skoczowie 
działa od 1970 roku. Najlep-
szym okresem był początek lat 
80. Liczba członków wynosiła 
wtedy ponad 130 i posiadali oni 
około 770 pni pszczelich.

Robert Socha wygrał konkurs 
na stanowisko komendanta 
Straży Miejskiej w Skoczowie. 

Do gminy Chybie trafi 6 ton żyw-
ności z programu Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Artykuły spo-
żywcze otrzymają najbiedniejsi 
mieszkańcy skierowani przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.
 
Na sierpniowej sesji Rady Po-
wiatu Cieszyńskiego ślubowa-
nie złożył nowy radny. Mandat 
po Danucie Rabin - rezygnacja 

Mieszka w Bielsku-Białej, jest 
specjalistą w dziedzinie bezpie-
czeństwa. 

Piotr Gajdzica, uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Cieszynie, 
zdobył brązowy medal podczas 
Międzynarodowej Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej  
w Bułgarii. W finale startowało 
166 uczniów z 29 krajów.

W Strumieniu zakończono mo-
dernizację torów kolejowych. 
Wymieniono dziesięć rozjazdów 
i zmodernizowano urządzenia 
sterowania ruchem. PLK mają 
w planie m.in. rewitalizację li-

*    *    *

*    *    *

*    *    *
*    *    *

*    *    *

*    *    *

ATRAKCJI  NIE  BRAKOWAŁO

*    *    *

*    *    *

VIII Festyn Parafialny odbył się w sobotę 
29 sierpnia, a otworzył go o godz. 13 ks. 
proboszcz Antoni Sapota. To już ósmy raz  
w parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa 
oferuje się wiele atrakcji. Od początku śpie-
wał Andrzej Sikora, były też czynne stoiska, 
najważniejsze z wyrobami i z wosku, głównie 
fantazyjnymi świecami wykonanymi przez 
ks. A. Sapotę. Jego zamiłowanie do odlewa-
nia z wosku jest powszechnie znane, toteż 
do dobrego smaku należy taką świecę nabyć. 

Było też coś dla podniebienia. Na festynie 
można się było nieźle posilić, bo oferowano 
golonko, bigos, karczek, placki z wyrzoska-
mi, smażone ziemniaki, zasmażaną kapustę, 
chleb ze „szmolcym” i ogórkami, które 
tradycyjnie nazywały się „Ogórki Ks. Pro-
boszcza”. Było upalnie, więc można było też 
nabyć lody. Wiele osób kupowało kołacze, 
niektórzy konsumowali je na miejscu, inni 
brali do domu. Kupowano wypieki sióstr 
Boromeuszek, ale też miejscowych cukierni.

Na pewno atrakcji nie brakowało, gdyż 
można było przejechać się na koniu. Robiły 
to chętnie dzieci, ale i dorośli. Już tylko dla 
dzieci ustawiono zjeżdżalnię i żyroskop. 
Zresztą przez cały dzień dla dzieci organizo-
wano gry i zabawy. Starszym pokazywano na 
fantomie, jak zachować się, gdy trzeba udzie-
lić pierwszej pomocy albo o tę pomoc prosić, 
wzywając stosowne służby medyczne.

Licytowany był kilof  „upiększony” przez 
Jana Herdę. Licytował ks. proboszcz. Nowy 
właściciel mógł być tylko jeden. Udało się 
to... zięciowi kościelnego.

Około godziny 15 na scenie pojawiła się 
grupa chórzystów z AVE, którzy zaprosili 
zgromadzonych do biesiadnego śpiewania. 
Następna licytacja to obraz Stanisława Siko-
ry, tym razem szczęśliwym kupcem okazał 

się ministrant. Kolejno licytowano obrazy 
Elżbiety Szołomiak, Mariana Knoblocha  
i Bogusława Heczko.

Podczas festynu odbyła się wymiana 
wikarych. Najpierw podziękowano odcho-
dzącym, tj. ks. Wojciechowi Medwidowi, 
gdyż ks. Zenon się nie pojawił. Dziękował 
proboszcz, młodzież i przedstawiciel Rady 
Miasta. Od parafian ks. Wojtek otrzymał 
piękny wazon z wygrawerowanym wize-
runkiem św. Klemensa i słowami podzię-
kowania za posługę. Był też bukiet od mi-
nistrantów. Potem zostali przywitani nowi 
wikarzy - Mirosław Szewieczek i Mariusz 
Jagosz. Do nich trafiły mniejsze wazony -  
z życzeniami dobrej posługi oraz sym-
boliczne róże. O godz. 18.00 rozpoczęła 
się Eucharystia w intencji tych kapłanów,  
o Boże błogosławieństwo na nowych pla-
cówkach.

Powoli też na dziedzińcu gromadziło się 
coraz więcej ludzi, a to dlatego, że po mszy 
miała wystąpić Estrada Regionalna „Rów-
nica”. I wystąpiła. Jak zawsze wspaniale, za 
co otrzymała gromkie brawa. Tradycyjnie 
też na koniec wspólnie została zaśpiewana 
pieśń „Zapada zmrok”.

Na festynie zagościli poprzedni księża 
wikarzy z parafii św. Klemensa - Zbigniew 
Zachorek i Andrzej Filapek.

Dochód z Festynu zostanie przeznaczony 
na Fundusz Stypendialny dla młodzieży  
i dzieci z uboższych rodzin.                   (ws)

 

Wyroby z wosku.                                                                                                     Fot. W. Suchta

Placki z wyrzoskami.                                                                                               Fot. W. Suchta
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
24 VIII 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie miasta. 
Uwagi przekazano do Urzędu 
Miasta.
25 VIII 2015 r.
Przyjęto zgłoszenie o zanieczysz-
czeniu  potoku Gościradowiec. Po 
przybyciu na miejsce okazało się, 
że potokiem płynie jedynie woda 
z kanalizacji deszczowej. Długo 
oczekiwane opady zmyły osadzony 
w czasie suszy brud i kurz. Niedłu-
go sytuacja wróciła do normy.
25 VIII 2015 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzędu 
Miasta skontrolowano stan śluz 
na stawie kajakowym. Z powodu 
suszy urządzenia zostały odsło-
nięte, co umożliwiło ich dokładne 
sprawdzenie. Okazało się, że kraty 
filtrujące są porośnięte glonami 
i nie przepuszczają wody. W razie 
opadów, groziłoby to niebez-
piecznym podniesieniem poziomu 
wody powyżej stawu. Zlecono 
czyszczenie.
26 VIII 2015 r.
Mieszkańca Rudy Śląskiej ukarano 

mandatem w wys. 200 zł za palenie 
odpadów w rejonie ul. Sportowej. 
26 VIII 2015 r.
Strażnicy miejscy objechali całe 
miasto kontrolując cieki wodne, 
śluzy i przepusty. Dzięki niskim 
stanom wody możliwe było do-
kładne obejrzenie urządzeń. Na 
podstawie przekazanych infor-
macji wydano zlecenia na czysz-
czenie. 
27 VIII 2015 r.
Prowadzono rozmowy z pracow-
nikami zakładu energetycznego 
w sprawie gałęzi pozostawionych 
po przycince drzew przy liniach 
wysokiego napięcia. Szczególnie 
chodziło o ul. Bładnicką, ale sytu-
acja powtarza się również w innych 
miejscach. 
28 VIII 2015 r.
Kontrola porządkowa i gospodarki 
sanitarnej na posesjach przy ul. 
Skoczowskiej. Wszystko było 
w porządku. 
29 VIII 2015 r. 
Kontrola porządkowa i gospodar-
ki sanitarnej na posesjach przy 
ul. Sosnowej. Wszystko było 
w porządku. 
29 VIII 2015 r.
Zabezpieczenie porządkowe im-
prez odbywających się na terenie 

REKLAMA

REKLAMA

*    *    *

*    *    *

*    *    *

NARODOWE  CZYTANIE  LALKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na Narodowe 

Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, które odbędzie się w MDK 
„Prażakówka” (sala klubowa) 4 września (piątek) o godz. 17. 
W programie: wykład na temat dzieła i epoki – dr hab. Marek 
Rembierz, fragmenty adaptacji scenicznej „Lalki” w wykonaniu 
artystów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. 

O  SILE  I  SŁABOŚCI  LUDZKIEGO  DUCHA
Po letnich wyjazdach i wakacyjnych warsztatach dla dzieci 

Muzeum Zbiory Marii Skalickiej rozpoczyna nowy sezon spot-
kań muzealnych. Prowadzący serdecznie zapraszają w sobotę 5 
września o godz. 16 na wykład dr. hab. Marka Rembierza nt. „O 
sile i słabości ludzkiego ducha”.

*    *    *

NIKIFOR  Z  GLIWICKIEJ  CEPELII
Galeria Mufl on – Sztuka dla Ciebie serdecznie zaprasza na 

uroczyste otwarcie wystawy linorytów utalentowanego Ryszarda 
Dasiewicza, kuratorzy wystawy: st. kustosz Ewa Liszka i artysta 
plastyk Aleksander  Smoliński. Wernisaż odbędzie się 4 września 
o godz. 15.30 w Hotelu Mufl on w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 
32. Wystawa organizowana przy współpracy Muzeum Historii 
Katowic – Dział Grafi ki im. Pawła Stellera w Katowicach. 

ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW  OSIEDLA  PONIWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Poniwiec zaprasza mieszkańców dziel-

nicy na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 7 września 
o godz. 16 w sali konferencyjnej Centrum Szkoleniowo-Rekrea-
cyjnego „Park Poniwiec”. Tematem zebrania będzie omówienie 
dotychczasowej działalności Zarządu Osiedla oraz wnioski do 
budżetu miasta na rok 2016. 

*    *    *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Piotr Pęcherz  lat 82  os. Manhatan
Józef Tometczak lat 64  ul. Belwederska

KOMPUTERY 
SERWIStel. 663-608-887

Ustroń, ul. Daszyńskiego 11(1 piętro)

REKLAMA

NA  ŚLUBNYM  KOBIERCU  STANĘLI
Magdalena Wachowicz z Ustronia i Rafał Hajost z Grodźca
Aleksandra Wisełka z Ustronia i Łukasz Chłopek z Ustronia

NAJLEPSZE  ŻYCZENIA  DLA  JUBILATÓW:
Janina Chojnacka zd. Machnik lat 90  ul. Wiślańska
Ludwik Gembarzewski   lat 90 ul. Konopnickiej
Maria Jurczok Stanieczek zd. Cieślar lat 80 ul. Słoneczna
Helena Kohut zd. Śliwka   lat 85 ul. Wczasowa
Zdzisława Królikowska zd. Flak lat 85 os. Manhatan 
Stefan Kukuczka    lat 80 ul. Harbutowicka
Genowefa Maciążek zd. Bulińska lat 80 ul. Żarnowiec
Helena Pęcherz zd. Czyż   lat 80 os. Manhatan
Marian Pietrzak    lat 80 os. Manhatan
Katarzyna Rydlewska zd. Gorazdowska lat 80  ul. Radosna
Jan Ryś      lat 101 os. Manhatan
Krystyna Słaboszewska zd. Więcławska lat 80  ul. Spacerowa
Karol Stec     lat 80 os. Manhatan
Marta Suchodolska zd. Małysz lat 80 ul. Hutnicza
Janina Szklorz zd. Poloczek  lat 80 ul. Graniczna
Marian Tomiak     lat 90 ul. Jelenica
Helena Torbus zd. Jabłonka  lat 85 ul. Miedziana
Helena Wantulok zd. Pezda  lat 90 ul. Orzechowa
Józef Wojtas     lat 80 ul. Sztwiertni
Izabela Wójcik zd. Kosińska  lat 90  ul. Brody

*    *    *
RAJD  WISŁY  UTRUDNIENIA  W  RUCHU 

Największe wydarzenie motoryzacyjnego na Śląsku, jakim 
jest 61. Rajd Wisły, odbędzie się 4 i 5 września. Baza zawodów, 
podobnie jak w poprzednich latach, będzie się mieścić w Istebnej, 
w kompleksie ZAGROŃ. Odcinki specjalne zostały zlokalizo-
wane w przepięknych górskich okolicach, na terenach powiatów 
bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także jastrzębskiego. 

W sobotę 5 września na terenie Ustronia rozegrany zostanie 
odcinek specjalny POWER STAGE Jaszowiec, w związku 
z czym w godzinach 13-16.30 zamknięte będą ulice: Wczasowa 
od skrzyżowania z ulicą Polańską na całej długości oraz Tury-
styczna i Skalica.

Organizatorzy zwracają się z gorącą prośbą o takie zaplano-
wanie przyjazdów i wyjazdów z posesji, aby uniknąć kolizji 
z imprezą. Apelują o zdrowy rozsądek i bezpieczne oglądanie 
zmagań kierowców. Pod żadnym pozorem nie wolno prze-
chodzić przez taśmę ostrzegawczą po przejeździe samochodu 
organizatora oznaczonego literą „C”. Pod żadnym pozorem nie 
wolno wjeżdżać samochodem na trasę odcinka specjalnego po 
jego zamknięciu. Sczególną uwagę należy zwrócić na dzieci 
i zwierzęta domowe. 
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(cd. ze str. 1)

NOCNE
MOTOCYKLE

Duże zainteresowanie mieszkańców i turystów.                                                Fot. M. Niemiec

REKLAMA

Parafrazując tytuł angielskiej komedii 
z 1965 roku, można powiedzieć, że repre-
zentacyjny salon miasta zajęli „ci wspania-
li mężczyźni na ryczących maszynach”, 
choć nie brakowało kobiet, a wyglądały 
bardzo efektownie w skórzanych obcisłych 
spodniach. 

6 lat temu w nocnym wyjeździe na 
Równicę uczestniczyło 15 motocykli-
stów, w tym roku było to prawie 1000 
pojazdów. Część wystartowała z rynku,  
a część dojechała z Jastrzębia, gdzie tra-
dycyjnie zbiórkę zwołano przed McDonal-
dem. Publiczność licznie zgromadziła się 
w okolicach ratusza, szpaler ustawił się 
przy ul. 3 Maja, niektórzy podziwiali 
przejazd z wiaduktu na Brzegach. 

O imprezie mówi sekretarz miasta Ire-
neusz Staniek, który jako pasażer uczest-
niczył w nocnym wjeździe na Równicę: 
– Organizatorzy stworzyli bardzo bez-
pieczne zasady uczestnictwa. Każdy, kto 
chciał się przyłączyć do parady, musiał 
zaakceptować warunki. Zdecydowane NIE 
powiedziano szybkiej jeździe, ściganiu się, 
jeżdżeniu pod wpływem alkoholu, chcąc 
w ten sposób tworzyć pozytywny wizeru-
nek motocyklistów. Jest z nim w naszym 
kraju problem z winy szaleńców, wsia-
dających na maszynę, której silnik ma 
pojemność dwa razy większą niż umiejęt-
ności i rozsądek prowadzącego. Tak samo 
jak na drodze, bezpiecznie i spokojnie 
jest zawsze przy schronisku na Równicy, 
gdzie odbywają się koncerty i zabawa 
do białego rana. Tradycją jest smażenie 
jajecznicy na śniadanie, do czego używa 
się ponad 200 jaj. Za nieodpowiednie 
zachowanie grozi wykluczenie z imprezy,  
a dla jej uczestników jest to najgorsza kara. 
Panuje pełna kultura, a jakby ktoś mimo 
wszystko chciał kusić los, to ze sceny 
przypominano, że policyjny radiowóz  
z alkometrem stoi przy zjeździe z Rów-
nicy. Co ciekawe, dowiedziałem się, że 
nie tylko prowadzący motocykl musi być 
trzeźwy, ale pasażer również. Osobiście 
uczestniczyłem w tym nocnym wjeździe 
po raz trzeci i muszę powiedzieć, że wra-
żenia są niezwykłe. Wspaniale jest poczuć 
ten wiatr we włosach – choćby przysło-
wiowy, bo przecież jedziemy w kaskach. 
Po liczbie ludzi zgromadzonych na rynku  
i wzdłuż ulic przejazdu można wniosko-
wać, że jest duże zainteresowanie tymi nie-
zwykłymi maszynami. Impreza jest atrak-
cyjna dla naszych mieszkańców oraz tu-
rystów, dlatego wsparliśmy organizatorów 
i chcemy, żeby spotkali się u nas za rok. 

Imprezę zorganizowało po raz szósty 
stowarzyszenie WRM MC Poland z Ja-
strzębia Zdroju, zajmujące się propagowa-
niem bezpiecznej jazdy na motocyklach, 
organizacją zjazdów i akcji charytatyw-
nych. Na jednym z forów uczestnik wjazdu 
podkreślał, że nie wyobraża sobie, żeby 
mógł odbyć się gdzie indziej „bo Równica 
jest górą magiczną”.     Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

O zaopatrzeniu w wodę mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
Od dłuższego czasu media informują  

o trwającej suszy, braku opadów atmo-
sferycznych, a co za tym idzie kłopotach 
z wodą. Przede wszystkim dotyczy to 
rolników ponoszących wymierne straty, 
bo brak opadów wpływa na plony.

Susza to także obawy o zaopatrzenie 
w wodę gospodarstw domowych. Ten 
problem występuje w całym kraju, tak-
że w miejscowościach górskich. Klimat  
i położenie geograficzne sprzyjają Ustro-
niowi, gdyż częstotliwość i intensywność 
opadów jest większa niż średnia krajowa. 
Bardzo rzadko mieliśmy problemy z wodą. 
Obecnie po kilkudziesięciu dniach bez 
opadów pojawia się temat miejscowych 
braków wody.

W naszym mieście miejska sieć wo-
dociągowa dociera do większości go-
spodarstw domowych i zakładów pracy. 
Niemniej są nieruchomości zaopatrywane 
z lokalnych ujęć. Kłopoty pojawiają się 
tam, gdzie ujęcia oparte są o płytkie stud-
nie lub lokalne cieki wodne. Szczególnie  
w położonych wyżej gospodarstwach 
mogą pojawiać się braki. 

Niedobór widać również po poziomie 
wody w Wiśle i ciekach wodnych spra-
wiających także problemy podczas inten-
sywnych opadów. Dzisiaj wody w Wiśle 
jest niewiele, a cieki wysychają lub są 
całkowicie pozbawione wody. W takiej 
sytuacji pobór wody jest utrudniony, a 
czasami wręcz niemożliwy.

Jeżeli chodzi o zaopatrzenie z sieci 
miejskiej, nie zostały wprowadzone żadne  
ograniczenia czy reglamentacja. Sytua-
cja wymaga jednak stałego monitoringu  
i nadzoru. Na pewno zasoby wody zgro-
madzone w zbiorniku w Wiśle Czarnym 
pozwalają na ich długotrwałe eksploa-
towanie, nawet bez bieżących opadów. 
Jednak znajdujemy się w sytuacji, gdy 
należy zastanowić się nad intensywnością 
poboru wody i korzystania z niej na inne 
potrzeby niż bytowe. Na pewno z dużą 
ostrożnością należy podchodzić do wyko-
rzystywania wody do mycia samochodów, 
czy podlewania trawników. Ubytek wody  
w zbiorniku jest dość spory, a i w lokal-
nych źródłach jest jej coraz mniej.

Do Urzędu Miasta dotarły informacje 
o kilku przypadkach braku wody w stud-
niach, natomiast nie jest to duża skala. 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej uruchomiły 
punkty poboru wody na ul. Sportowej  
i ul. Wczasowej. Nie ma jednak potrzeby 
awaryjnego dowożenia wody pitnej.

Mam nadzieję, że we wrześniu wystąpią 
opady, dzięki którym uzupełniony zostanie 
stan wody w zbiorniku w Wiśle Czarnym, 
a jednocześnie poprawi się nawodnienie, 
także w miejscach, do których nie dociera 
sieć miejska.                        Notował: (ws)

zapisy:
Ustroń, ul. Stawowa 3

tel.  33 854 33 00
NABÓR TRWA

REKLAMA

NIE  PO  RAZ  OSTATNI
Koncert w ustrońskim amfiteatrze roz-

począł bardzo żywiołowo sycylijski ze-
spół „I Burgisi di Marsalia”. Piękne stroje  
i żywiołowe piosenki bardzo się spodobały 
publiczności, choć amfiteatr wypełnił się 
zaledwie w połowie. 

W minioną środę i czwartek do Ustronia 
zawitał XXVIII Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Występował zespoły z Czech, Ukrainy, 
Węgier, Włoch, Egiptu, Łotwy, Serbii, Indii 
i Polski. W tym roku koncerty odbywały 
się od 21 do 30 sierpnia na cieszyńskim 

rynku, w amfiteatrze w Brennej, Teatrze im.  
A. Mickiewicza w Cieszynie, Chorzowskim 
Centrum Kultury. Koncert galowy miał 
miejsce w sali Muza w Sosnowcu, a zakoń-
czenie Festiwalu w amfiteatrze w Istebnej. 
W Ustroniu goszczono po raz pierwszy, ale 
jak zapowiedzieli organizatorzy nie ostatni.

Podczas festiwalu wystąpiły także zespoły: 
Lidova Muzika z Chrastu - Czechy, Alexan-
dria Folk Dance Troupe - Egipt, Sonja Ma-
rinković - Serbia, Kalve - Łotwa, Czeremosz 
- Ukraina, Folk Dance Group „Lataja” - Wę-
gry, Malwa Sabhyacharak Club - Indie oraz 
Ziemia Cieszyńska i Szpit Katowice. (ws) 

Sonja Marinković w amfiteatrze.                                                                           Fot. W. Suchta      

Co prawda od niedzieli zapowiadane są 
opady deszczu, ale jak to bywa z progno-
zami pogody, nigdy nic pewnego. Nie ma 
jednak obaw, że wody zabraknie, bo jak 
dowiedziałem się w Wodociągach Ziemi 
Cieszyńskiej jej zapas w zaporze w Wiśle 
Czarym wystarczy na 30-40 najbliższych 
dni. 

Jednocześnie WZC informują, że indy-
widualnie można zakupić wodę w wyzna-
czonych punktach poboru wody.

PUNKT  POBORU  WODY
Warunkiem jest posiadanie własnej 

beczki lub pojemnika oraz własny trans-
port. Spółka udostępniając wodę zdatną 
do picia - nie odpowiada za jakość wody 
dostarczanej własnym transportem.

Wśród wydzielonych punktów poboru 
wody dwa znajdują się w Ustroniu: ul. 
Wczasowa 10, tel. 33 854 26 10 (czynny 
od godz. 7.00 do 15.00) oraz Oczyszczal-
nia Ścieków Ustroń, ul. Sportowa 10, tel. 
33 854 33 82 (czynny całą dobę).     (ws)
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SPADA  ZADŁUŻENIE
27 sierpnia odbyła się sesja Rady Mia-

sta. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Artur Kluz.

BUDŻET  
W  PIERWSZYM  PÓŁROCZU

Radnym przekazano informację o wy-
konaniu budżetu w pierwszym półroczu, 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz o wykonaniu planów 
finansowych instytucji kultury. Uchwałę 
budżetową na 2015 r. RM podjęła na sesji 
19 grudnia 2014 r. Dochody zaplanowa-
no w wysokości 60.848.760 zł, wydatki 
70.773.720 zł. W analizie przedstawionej 
radnym czytamy: „Na dzień 30 czerwca 
2015 r. , plan budżetu określał dochody  
w wysokości 65.415.926 zł oraz wydatki 
w wysokości 76.793.354 zł”. 

Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, 
że budżet miasta również w tym roku 
jest dynamiczny. W pierwszym półroczu 
zwiększył się ponad 4 mln zł po stronie 
dochodów i o ponad 6 mln zł po stronie 
wydatków. Budżet jest żywy, przekształca 
się, wprowadzane są korekty, zmiany, 
a promowane są wydatki inwestycyjne. 
Zmiany są  możliwe także dlatego, że 
były wolne środki z roku poprzedniego, 
dzięki czemu można było sfinansować 
nowe wydatki. Do tego dochodzą oszczęd-
ności w poszczególnych działach, także 
oszczędności po przetargach. Planowane 
było pokrywanie deficytu z kredytu, ale do 
dnia dzisiejszego nie uruchomiono żadnej 
transzy kredytowej. Prawdopodobnie to 
się zmieni pod koniec trzeciego kwartału. 
Płynność utrzymywana jest na wyso-
kim poziomie. Wydatki są realizowane  
w mniejszym stopniu, dotyczy to głównie 
wydatków inwestycyjnych z budżetu, ale 
także ze środków unijnych. Większość 
wydatków inwestycyjnych będzie finanso-
wana w drugim półroczu. Stąd wykonanie 
tych wydatków w pierwszym półroczu 
jest na poziomie 36%. Są to dane na ko-
niec czerwca, ale już w lipcu i sierpniu te 
wydatki znacząco wzrosły. Przykładowo 
inwestycje w szkołach wykonywane są  
w czasie wakacji. Podkreślić też trzeba, że 
gmina musi gromadzić środki na finanso-
wanie określonych zadań. W przypadku 
dofinansowania ze środków unijnych, to 
gmina najpierw płaci, a dopiero potem 
pieniądze odzyskuje. Można stwierdzić, 
że planowane inwestycje nie są zagrożone. 
Zadłużenie wynosi 8,7 mln i ciągle spada, 
bo na początku roku było to ponad 10 
mln. Nic nie zagraża stabilności finan-
sów miasta, co jest dobrą prognozą na 
przyszłość. Jest to też dobra podstawa do 
konstruowania budżetu na rok 2016. Ma-
teriały z realizacji budżetu w pierwszym 
półroczu wysłane zostały do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do badania od strony 
finansowej i prawnej. Miasto z RIO otrzy-
mało pozytywną ocenę.

ZMIANY  W  BUDŻECIE
Podczas sesji podjęto uchwałę o zmia-

nach w budżecie miasta. Tak jak mówił 

burmistrz budżet jest dynamiczny i do 
zmian w nim dochodzi prawie na każdej 
sesji RM. Zwiększono dochody o 35.147 
zł z tytułu:

- zmiany deklaracji w podatku od nieru-
chomości w związku ze zmianami umów 
dzierżawy umów dzierżawy gruntów 
będących własnością miasta, co spowo-
duje podniesienie wydatku na podatek 
od nieruchomości i wpływ po stronie 
dochodów - 11.834 zł,

- otrzymania subwencji oświatowej 
jako częściowej refundacji poniesionych 
wydatków na pomoce naukowe dla dzieci 
niepełnosprawnych uczęszczających do 
klas nieintegracyjnych - 22.720 zł,

- otrzymania odszkodowania za szkodę 
poniesioną w samochodzie służbowym 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości - 
593 zł.

Zwiększono plan wydatków o 635.147 
zł z tytułu:

- uzupełnienia środków na zimowe 
utrzymanie dróg - 100.000 zł, 

- czyszczenia i udrażniania kanalizacji 
w Polanie i Poniwcu - 50.000 zł,

- remontów dróg miejskich, m.in.: ulic 
Czereśniowej, Harbutowickiej, Lipow-
skiej, Błaszczyka, Folwarcznej - 200.000 
zł,

- zmiany deklaracji w podatku od nie-
ruchomości - 11.834 zł,

- kosztów zużycia energii w placówkach 
oświatowych - 22.720 zł, 

- naprawy samochodu MDSS- 593 zł, 
- zakupu oprogramowania do kompute-

rów w MDSS - 1.200 zł,
- zakupu oprogramowania do kompu-

terów w Żłobku Miejskim -m 4.000 zł,
- kosztów związanych z wywozem od-

padów komunalnych - 150.000 zł, 
- zadania: Stworzenie sieci  publicznych 

punktów sanitarnych na terenie Miasta 
Ustroń - 60.000 zł,

- odrestaurowania pomnika Pamięci 
Narodowej - 4.800 zł,

- zlecenia wykonania koncepcji prze-
budowy tras rowerowych wzdłuż Wisły  
i budowy tras rolkowo-narciarskich wraz 
z budową skateparku - 30.000 zł.

Podczas sesji Rady Miasta, gdy 
omawiano sytuację na Kolei Linowej 
„Czantoria” radny Andrzej Szeja po-
prosił o przedstawienie przyczyn odwo-
łania prezesa Czesława Matuszyńskiego  
i podanie tej informacji do wiadomości 
publicznej. Burmistrz Ireneusz Szarzec 
przekazał nam stanowisko Rady Nadzor-
czej spółki z o.o. Kolei Linowej „Czanto-
ria”. W stanowisku czytamy m.in.:

Rada Nadzorcza KL „Czantoria” ne-
gatywnie oceniła pracę Zarządu Spółki  

PRZYCZYNY  
ODWOŁANIA

Podjęto także uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową.

KOMISJA  UZDROWISKOWA
Radni podjęli uchwałę o zmianach  

w składzie Komisji Uzdrowiskowej,  
z której składu odwołano: Józefa Wasz-
ka, Marzennę Szczotkę, Jolantę Gadułę, 
Józefa Zahraja, Przemysława Korcza, jed-
nocześnie powołując w ich miejsce: Annę 
Rottermund, Adrianę Kwapisz-Pietrzyk, 
Krzysztofa Pokornego, Jolantę Hazukę, 
Barbarę Staniek-Siekierkę. 

Obecnie w skład stałej Komisji Uzdro-
wiskowej wchodzą ponadto: Ireneusz 
Szarzec, Lech Wędrychowicz, Zofia Per-
lega, Halina Wawrzyk-Uchrońska, Bar-
tosz Sadowski.

INNE  UCHWAŁY
Podczas sesji podjęto także uchwały 

m.in. o:
- inkasentach,
- stawce opłaty uzdrowiskowej,
- przystankach autobusowych, których 

właścicielem jest gmina,
- utworzenia obwodów do głosowania 

w wyborach parlamentarnych, 
- wystąpienia do Marszałka Wojewódz-

twa Śląskiego w sprawie podjęcia działań 
zwiększających bezpieczeństwo na dro-
dze wojewódzkiej nr 941 w granicach 
Ustronia,

- nieuwzględnienia wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa.

Jedna z uchwał dotyczyła udzielenia 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie w zabytkach wpisanych do 
rejestru. Chodzi dofinansowanie wymiany 
instalacji elektrycznej i systemu ochrony 
przeciwpożarowej w kościele św. Anny  
w Nierodzimiu. Na ten cel radni postano-
wili przeznaczyć 15.000 zł.

INFORMACJA  
KOMISJI  REWIZYJNEJ

Barbara Staniek-Siekierka poinformo-
wała radnych, że Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta przeprowadziła analizę ścią-
galności podatków za okres roku 2014 do 
15 marca 2015 r. Pozytywnie oceniono 
ściągalność podatków w tym okresie. 

                Wojsław Suchta 

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.  
z uwagi na naruszenie przepisów „Ko-
deksu spółek handlowych”, „Prawa 
zamówień publicznych” oraz „Ustawy  
o rachunkowości”. Nieprawidłowości 
polegały m.in. na:

1) braku realizacji zadań przypisa-
nych członkom zarządu, a wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa,

2) niewykonywaniu obowiązków wo-
bec Rady Nadzorczej, w tym wprowa-
dzenie w błąd członków Rady Nadzor-
czej poprzez wielokrotne modyfikacje 
przekazywanych informacji zarówno  
w formie pisemnej jak i ustnej oraz wy-
biórcze przedkładanie danych dotyczą-
cych finansów oraz majątku spółki,

3) narażeniu Spółki na ryzyko utraty 
płynności finansowej i negatywny wize-
runek rynkowy.                                  (ws)



3 września 2015 r.   Gazeta Ustrońska   7

FESTIWAL  UWOLNIENIA 
WYGRAJ  Z  UZALEŻNIENIAMI

5 września w Ustroniu i 6 września w Brennej odbędzie się 
Festiwal Uwolnienia – Wygraj z Uzależnieniami. W programie: 
prawdziwe historie ludzi, którzy zerwali z nałogami, koncert Mi-
chała Rosska z zespołem, koncert Mate.O „Totalne uwielbienie”, 
pantonima, poczęstunek, zajęcia dla dzieci. Wstęp wolny. Początek 
o godz. 16 na ustrońskim rynku. W Brennej festiwal odbędzie się 
w amfiteatrze i rozpocznie się o tej samej godzinie. Organizatorem 
imprez jest Misja „Nowa Nadzieja” – Zbór Betel w Ustroniu. 

Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie zaprasza na pierwszy  
w tym sezonie spektakl który odbędzie się w niedzielę 6 wrześ-
nia o godz. 17.30. Wyjazd grupy abonamentowej z placu przed 
Lidlem już o godz. 16.00. Prosimy o punktualne przybycie. 
„Grube Ryby” to doskonała komedia Michała Bałuckiego. Cho-
ciaż minęło ponad 130 lat od jej napisania, ciągle bawi i śmie-
szy. Autor dobrodusznie wyśmiewa w niej grzeszki i przywary 
krakowskich mieszczuchów. Uwiecznił w swoich komediach 
wspaniałą galerię środowiska mieszczańskiego drugiej połowy 
XIX wieku. Stworzył własny, oryginalny, stylowy światek ko-
mediowy. Krytyka nie zachwycała się jego twórczością, nato-
miast publiczność jest mu nadal wierna. Lubią go również teatry  
i aktorzy za wspaniale napisane role. Reżyseria – Adam Sroka.

Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec zaprasza do udziału  
w spotkaniu poświęconym opracowaniu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2015-2020. Celem  
spotkania jest zebranie oczekiwań, wysłuchanie uwag i opinii, po-
trzebnych w przygotowaniu Strategii. Udział mieszkańców Ustronia 
a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji 
pomocowych w pracach nad dokumentem, jest niezbędny w wy-
pracowaniu takich zapisów Strategii aby w przyszłości pozwoliły 
one na zaspokojenie potrzeb społecznych możliwie największej 
grupy mieszkańców Gminy. Spotkanie planowane jest na dzień 9 
września 2015 roku w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” ul. 
Daszyńskiego 28 w Ustroniu, I piętro, sala nr 7,  (tzw. Sala Klubo-
wa). Początek o godz. 16.00.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH GMINY USTROŃ

ZAPISY  DO  OGNISKA  MUZYCZNEGO
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 

że zapisy do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 2015/2016 
trwać będą do końca września w MDK „Prażakówka”. Ofe-
rujemy naukę gry na skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, 
flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze klasycznej i elektrycz-
nej, klarnecie, akordeonie - dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w każdym wieku, jak również zajęcia indywidualne oraz grupowe 
w przedszkolu muzycznym dla dzieci w wieku 4-5 lat. W tym 
roku otwieramy ponownie klasę wokalu. Miesięczna opłata za 
lekcje wynosi: 130 zł (4 x 45 min.), 150 zł (8 x 30 min. lub 4 x 
60 min.). W cenie zajęcia teoretyczne (nieobowiązkowe). TKA 
zapewnia wykwalifikowaną kadrę, najniższe ceny spośród placó-
wek o podobnym charakterze, komfortowe warunki, możliwość 
wypożyczenia instrumentu. Informacji udziela kierownik Ogniska 
– tel. kom. 501 057 750.          W imieniu TKA Elżbieta Sikora

ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW  ZAWODZIA
Na najbliższym spotkaniu Zarządu Osiedla, w poniedziałek 7 

września o godz. 17.00  w sali sesyjnej UM, omawiane będą pro-
pozycje do budżetu na 2016 rok. Zwracamy się do Mieszkańców 
z prośbą o przybycie i zgłaszanie potrzeb w zakresie potrzebnej 
na Zawodziu infrastruktury (drogi, ścieżki, rowy odwadniające 
itp.). Zapraszamy.                             Zarząd Osiedla Zawodzie

RUSZAJĄ  ZEBRANIA  MIŁOŚNIKÓW  KUŹNI
W poniedziałek 7 września o godz. 10 w Muzeum Ustrońskim 

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń wznawia po waka-
cyjnej przerwie comiesięczne spotkania członków i sympatyków 
Stowarzyszenia. Uczestnicy najbliższego spotkania podsumują 
organizację i przebieg tegorocznej „Industriady 2015” w Ustroniu.

CIESZYŃSKIE  GLINIOKI  WYSTAWIAJĄ
Uczestnicy warsztatów Cieszyńskie Glinioki zapraszają na wy-

stawę swoich prac. Warsztaty z gliną są inicjatywą Stowarzyszenia 
Twórczego Brzimy, zaś nieocenioną instruktorką jest Magdalena 
Lupinek. Wystawa czynna od 1 września do 15 października 2015. 
Organizatorem wystawy jest Muzeum Marii Skalickiej czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 11-16. Organizatorzy wystawy 
zapraszają gorąco wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

REKLAMA

TRADYCYJNE  ZMAGANIA  STRAŻAKÓW 
W sobotę 12 września odbędą się Międzygminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych miasta 
Ustroń i gminy Brenna. Początek o godz. 15 na boisku sportowym 
w Ustroniu Nierodzimiu. 

W niedzielę 6 września odbędzie się 22. Marszobieg na Czan-
torię Wielką (995 m n.p.m.). Start o godz. 10 na rynku, meta 
na szczycie góry. Do pokonania jest dystans ok. 9,5 km z prze-
wyższeniem 635 m. Uczestnicy pobiegną ulicami: 9 Listopada, 
Spacerową, Jelenica do pola biwakowego pod Małą Czantorią,  
a dalej żółtym i czarnym szlakiem turystycznym do szczytu 
Czantorii. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 8.15-9.45 na 
rynku, opłata 10 zł od osoby. Rywalizacja odbywać się będzie 
w grupach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Bieg 
zakończy wręczenie trofeów sportowych za trzy pierwsze miejsca 
w grupach w Pizzerii Napoli pod Czantorią. Organizatorem jest 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Ustroń. 

Klub narciarski SRS Czantoria ogłasza zapisy dzieci i mło-
dzieży do grup: 6-12 lat (grupa początkująca), 13-14 lat (grupa 
zaawansowana), 15-17 lat (grupa zaawansowana starsza) oraz 
nowej grupy RACE KIDS (dzieci potrafiące już jeździć, które 
będą przygotowywane do udziału w zawodach) dzieci w wieku 
6-9 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Całkowity koszt uczestnictwa w klubie wynosi 67 zł/mc grupa 
początkująca i zaawansowana, 107 zł  grupa Race Kids. Oferuje-
my dla dzieci  naukę i doskonalenie jazdy na nartach, przygotowa-
nie do jazdy sportowej na tyczkach przygotowanie do zawodów 
sportowych. Treningi odbywają się od września do czerwca (przed  
i po  sezonie  zimowym prowadzone sa treningi ogólnorozwojo-
we, jazda na rolkach, treningi na sali gimnastycznej i w terenie, 
w sezonie zimowym zajęcia na wyciągach narciarskich). Dzieci 
należące do klubu podczas treningów narciarskich nie płacą za 
karnety na wyciąg. Ponadto otrzymują dofinansowanie na wyjaz-
dy klubowe, obóz letni a także na sprzęt sportowy.

Zgłoszenia przyjmują trenerzy poszczególnych grup: Przemy-
sław Ciompa grupa początkująca 606-308-195, Bartłomiej Pilch 
grupa zaawansowana/Race Kids 508-475-092.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

MARSZOBIEG NA CZANTORIĘ

ZAPISY DO SRS CZANTORIA

GRUBE  RYBY
NOWY  SEZON  SCENY  POLSKIEJ
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W sobotę ok. godz. 17.30 doszło do dra-
matycznego wypadku w Nierodzimiu. Na 
ul. Skoczowskiej kierujący bmw 20-latek 
dojeżdżając do skrzyżowania z ul. Kato-
wicką rozwinął taką prędkość, że zjechał 
na zakręcie na przeciwległy pas, dachował 
i ostatecznie zatrzymał się na barierce 
mostu, opierając się o latarnię. Niestety po 
drodze uderzył w motocykl i samochód. 

Chapper stanął w płomieniach i niewiele 
z niego zostało, jednak kierowcy nic się nie 
stało. Pasażerka trafiła do cieszyńskiego 
szpitala. Po dachowaniu ucierpiały osoby 
jadące volkswagenem polo. Pasażer vw 
wyszedł z pojazdu o własnych siłach, 
ale kierowca został zablokowany przez 
kierownicę i strażacy musieli ciąć karo-
serię. Poszkodowany został też sprawca 
wypadku, a najciężej pasażer bmw. We-
zwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, którym odleciał do szpitala  
w Sosnowcu. W sumie rany odniosło 
7 osób, z czego 6 trafiło do szpitala  
w Cieszynie.

Policja wciąż bada okoliczności wypad-
ku, informując, że przy jednym z poszko-
dowanych znaleziono narkotyki.    (mn)

                                      Fot. W. Herda

WYPADEK
W 

NIERODZIMIU

REKLAMA

W poniedziałek 31 sierpnia przed godz. 
23 wybuchł pożar w kotłowni domu przy 
ul. Akacjowej. Gasili go strażacy zawodo-
wi i ochotnicy, w sumie 5 jednostek. Nie 
było konieczności ewakuowania przeby-
wających wewnątrz ludzi, gdyż dwoje 
mieszkańców na czas opuściło budynek. 
Wyłączyli też zasilanie elektryczne. 

– Strażacy w aparatach tlenowych mu-
sieli wejść do zadymionego pomieszczenia  
i wodą ugasili ogień. Wynieśli nadpalone 
sprzęty i wykonali wietrzenie – poinformo-
wał Michał Swoboda, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie.                       (mn)

POŻAR
W KOTŁOWNI



3 września 2015 r.   Gazeta Ustrońska   9

DOJEŻDŻAMY  DO  METY

Jak ważna jest moc auta? 
Wszystkim się wydaje, że konie mechaniczne są najważniejsze. 
Wybrałbym dziesięć koni mniej, ale za to znacznie lepsze od 
rywali opony, niż na odwrót. Wolę zawieszenie fiesty R5 od tego  
z samochodu, jakim ścigałem się w Polsce, nawet kosztem dzie-
sięciu koni mechanicznych. Moc jest ważna, ale nie aż tak jak się 
wydaje. Oczywiście walczy się o każdego konia mechanicznego, 
bo na takim poziomie rywalizacji najdrobniejszy szczegół może 
zdecydować o sukcesie. Jeżeli mam wybierać, to opony, zawie-
szenie, hamulce, środek ciężkości, a dopiero potem moc silnika. 
Przecież liczy się nawet to, jak długo się zmienia bieg.
Mnie się to udaje błyskawicznie.
U nas to trwa od 0,15-0,2 sekundy. W tym samochodzie cały czas 
trzymam gaz. Jeżeli chcę zmienić bieg na wyższy, tylko ciągnę 
lewarek, system na chwilę odcina dopływ prądu, w tym momencie 
luzują się kły skrzyni biegów, a ja przekładam bieg na następny.
Podobnie przy redukowaniu?
Wtedy oczywiście trzymam ha-
mulec lewą noga i redukuję.
To nie ma sprzęgła?
W zasadzie tylko do ruszania. 
Obsługuje się je takim malutkim 
pedałem. Podczas odcinka spe-
cjalnego używam prawej nogi do 
wciskania gazu i lewej tylko do 
hamowania. Nie dotykam sprzę-
gła, chyba że jest ciasny zakręt i 
trzeba użyć hamulca ręcznego. 
Gdy koła buksują też muszę 
pomóc sprzęgłem.
Ostatni rajd w Estonii to sześ-
ciu miejscowych w pierwszej 
dziesiątce, a panu udaje się 
zając drugie miejsce. Przed 
rajdem mówił pan, że jest to 
rajd bardzo szybki i specyficz-
ny, raczej dla miejscowych. Okazało się jednak, że można 
sobie poradzić.
Podczas Rajdu Finlandii, czyli legendarnej rundy WRC, średnia 
prędkość wynosiła 135 km/h. Jest to jeden z najszybszych rajdów 
na świecie. W Estonii jechaliśmy jeden odcinek ze średnią 141,6 
km/h. A też były ciasne zakręty, szykany. Był to bardzo szybki 
rajd po szutrze i czasem trzeba było zacisnąć zęby i trzymać gaz. 
Specyfika szutru polega na tym, że ustawiamy samochód jeszcze 
przed wejściem w zakręt. Przy prędkości 170 km/h trzeba rzucić 
samochodem w poprzek drogi i trzymać gaz. Nawet na bardzo 
szybkim Rajdzie Polski takie odcinki się nie zdarzały.
Często jest tak, że samochód świetny, kierowca też, a kamień 
na poboczu niweczy wszystkie wysiłki.
Zdarza się, że nawet na prostej drodze uderzamy w kamień, bo 
poprzedni kierowca go „wyciągnął”. Przejeżdża kilku zawodni-
ków i kamień nagle jest na górze, a my na nim przebijamy oponę, 
czy uszkadzamy zawieszenie. Najczęściej jednak kamienie są 
na wewnętrznych zakrętów, czyli gdy tniemy, aby złagodzić kąt  
i szybciej jechać. Wtedy można uderzyć w kamień. Dlatego tak 
ważne jest zapoznanie z trasą, dobry jej opis. Stosujemy komendy: 
zahacz, przyciąć, ciąć, mocno ciąć i głęboko ciąć. Takie skalowa-
nie. W naszym opisie jest więc pięć rodzajów „przytulania” się do 
wewnętrznej zakrętu. Podobnie przy wychodzeniu z zakrętu, np. 
przycinamy i potem wyjeżdżamy na zewnętrzną wyrzucani przez 
silę odśrodkową. Jeżeli daje się wypuścić samochód to w porządku. 
Możesz wtedy wyjechać i jeszcze wsadzić tam tył. To wszystko 
trzeba opisać przy zapoznawaniu się z trasą. Czasem trzeba wysiąść 
z samochodu i sprawdzić, ale robi się to niezbyt często, bo zakłóca 
się w ten sposób innym zawodnikom rytm zapoznawania z trasą. 
Musimy patrzeć i jak najwięcej zauważyć. Głaz czy pieniek – to 
trzeba opisać. A warto wiedzieć, że zapoznania nie robi się rajdów-
ką, lecz zwykłym seryjnym samochodem, w otwartym ruchu ulicz-
nym, więc obowiązują nas wszystkie przepisy, w tym ograniczenia 

prędkości. Nie można od tak sobie, na próbę, przejechać zakręt  
z prędkością 140 km/h. W 2009 r., gdy mistrzostwa świata wróciły 
po wielu latach do Polski, na Mazurach startował Sebastian Loeb, 
czyli 9-krotny mistrz świata. Na jednym z pierwszych odcinków 
przyciął zakręt i na niewielkim pieńku uszkodził zawieszenie. 
W samochodzie cywilnym prawdopodobnie zniszczenia byłyby 
większe, ale nawet w samochód WRC nie jest w stanie przyjąć 
pewnych uderzeń.
Czy w samochodach rajdowych określone są pojemności 
silnika.
Tak i są różne klasy. My w Mistrzostwach Europy ERC ścigamy 
się w najwyższej klasie, czyli silnik o pojemności 1,6 l z turbo-
doładowaniem.
To raczej słaby.
Formuła 1 też ma 1,6. Producenci chcą promować samochody  
z silnikami 1,6. W związku z tym FIA poszła im na rękę i  posta-
nowiono tak rozwinąć silniki 1,6, by były szybsze od dwulitro-
wych. W ME dozwolone są samochody napędzane dwulitrowymi 
silnikami, ale ciut słabszymi, bo bez turbodoładowania. Subaru, 
którym zdobyłem cztery tytuły mistrza Polski ma pojemność 2 
l i do tego turbo. Co prawda na prostych jest szybsze niż Fiesta, 
ale jak tylko pojawiają się zakręty to Fiesta ma sporą przewagę.

Ile takich samochodów jak 
fiesta, którą pan startuje, jest  
w Europie?
Fordów fiesta R5 zostało zbu-
dowanych 120 sztuk i jest długa 
lista oczekujących, więc będzie 
ich coraz więcej.
Ile takie auto kosztuje.
Trzeba liczyć około miliona zł.
Przecież tam nic nie ma. Rury 
karoseria i silnik.
Ale jak już coś jest, to kosztuje. 
Faktycznie tak można pomyśleć, 
bo nie mamy radia czy klima-
tyzacji, ale samochody R5 czy 
WRC to konstrukcje od podstaw 
tworzone do sportu wyczynowe-
go. Niewiele mają wspólnego  
z seryjnymi odpowiednikami. 
Stąd taka cena.

Czy są pasjonaci rajdów kupujący takie auta?
Tak. Jeżdżą takim samochodem okazjonalnie i w mniejszych 
imprezach. Ludzie mają rozmaite marzenia i wydają pieniądze 
na różne rzeczy. Po co kupować piąte lamborghini, jeżeli można 
sobie kupić forda fiestę R5.
A zainteresowanie rajdami rośnie. Widzę to po transmisjach 
w telewizji.
Racja, cieszę się, że mamy tendencję zwyżkową i o tym już kiedyś 
rozmawialiśmy. Nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo kibiców, 
bo jest ich coraz więcej. Przykładowo Rajd Barum, ogląda przez 
dwa dni nawet 300 tys. kibiców! To 6 razy więcej niż przychodzi 
na jeden mecz w najlepszych ligach piłkarskich na świecie!
Kilkanaście lat temu podczas Rajdu Wisły mogłem stanąć przy 
drodze, teraz jest to niemożliwe. Od razu gwizdki, krzyki itp.
Niektórzy reporterzy, kamerzyści, narzekają, że to już nie to, że 
nie te ujęcia. Ale to zawsze tak jest, że coś, kosztem czegoś. Na 
pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i trzeba się liczyć  
z tym, że raczej na zewnętrznej przy wyjściu z zakrętu nie bę-
dziemy robić zdjęć. Życie i zdrowie ludzi jest nieporównywalnie 
ważniejsze niż najlepsze nawet zdjęcia.
Dawniej narzekał pan na nastawienie mediów do rajdów  
w Polsce. Chyba zachodzi zmiana na lepsze?
Ja narzekałem? Chyba musiałem mieć bardzo zły dzień. Staramy 
się dopieszczać sponsorów i media. Doceniam pracę dziennikarzy, 
bo to oni bardzo pomagają nam przybliżać nasz ukochany, fascy-
nujący sport coraz szerszej grupie ludzi. Nad tym mocno pracu-
jemy. Zapraszamy dziennikarzy na rajdy, aby mogli zobaczyć od 
środka, jak wielkie to przedsięwzięcie. Chcemy im pokazać świat 
rajdów, jak bardzo jest zaawansowany, jak wygląda ściganie się o 
ułamki sekund, by mogli to poczuć. Wtedy napiszą coś takiego, 
że trafi to do kibica nie mającego na co dzień styczność rajdami, 
a ten kibic zrozumie dyscyplinę, którą kochamy. 

Dokończenie rozmowy 
z Kajetanem Kajetanowiczem

(cd. na str. 10)
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A jak się pan czuje z tej drugiej strony, widząc na ekranie jak 
jadą inni?
Kiedy ja startuję, to widzę to, co inni oglądają. Pewne rzeczy 
ciężko zauważyć z zewnątrz. Dlatego komentarz zawodnika jest 
dobrym rozwiązaniem, bo on wie, co czuje kierowca, co może 
zrobić, jaką przyjąć taktykę. Wiemy gdzie są trudne partie, gdzie 
można ryzykować i to można przekazać widzowi wzbogacając 
transmisję. Szczerze mówiąc muszę jednak przyznać, że gdy siedzę 
przed ekranem to zazdroszczę zawodnikom, którzy właśnie jadą 
w rajdzie. Wszystko dlatego, że chciałbym jechać chyba 
w każdym rajdzie, jaki tylko jest rozgrywany. 
Bo też dawniej w samochodach montowano kamery, które 
pokazywały proste odcinki, wy jechaliście 200 km/h, a tele-
widzowi wydawało się, że jest to najwyżej 60 km/h. 
Dziś już widać szybkość. Ale nadal kamera nie oddaje tej pręd-
kości, wrażeń i przede wszystkim emocji oraz przeciążeń, jakie 
odczuwa się w samochodzie. To trzeba poczuć.
Który rajd w Mistrzostwach Europy panu najbardziej od-
powiada?
Każdy ma w sobie coś fajnego. Trudno porównywać zaśnieżone 
odcinki specjalne z rajdu w Austrii, do szutrowego rajdu na Azo-
rach. Świetnie wspomina się rajd, na którym wygraliśmy 17 z 18 
odcinków specjalnych. Świetna była walka z Craigiem Breenem 
u niego w Irlandii. Wygrywaliśmy tam odcinki i to się pamięta. 
To, że kochamy daną imprezę może pomóc, ale nie na sto procent.
A jakie są rajdowe nacje w Europie?
Bez wątpienia Skandynawowie, choć w ostatnich dekadach rządzą 
Francuzi – najpierw Loeb, a teraz jego godny następca, czyli Ogier. 
Niemcy świetnie przygotowują samochody, ale w zespole Volks-
wagena jeżdżą Francuz, Fin i Norweg. Rajdy są bardzo popularne 
w Czechach. Tam każdy wie co to jest Rajd Barum. Podobnie jest 
we Włoszech czy we Francji, ale także w Meksyku czy w Argen-
tynie. Można powiedzieć, że rajdy samochodowe to uniwersalny 
język, który pozwala przekazywać emocje rozumiane na całym 
świecie. To piękne, prawda?
Dziękuję za rozmowę.                      Rozmawiał: Wojsław Suchta

Rajdy samochodowe, wyścigi, przed laty były poligonem do-
świadczalnym dla fi rm motoryzacyjnych. Dziś technologia prze-
ciętnego samochodu cywilnego i rajdówki to dwa różne światy?
Nie. Przecież pasy, punkty ich mocowań, pochodzą z rajdów. Dzi-
siejsze samochody też mają formę klatki bezpieczeństwa, tylko 
ukrytą pod tapicerką i plastikowymi osłonami. Oczywiście nie 
wszystko wprowadzane jest do cywilnego ruchu, bo chyba kierowcy 
nie wyraziliby zgody na jazdę w kaskach.
Tego sobie nie wyobrażam.
Konstrukcja foteli w nowoczesnych samochodach może nie jest 
dokładnie taka, jak w rajdówkach, ale była wzorowana na fotelach 
używanych właśnie w tym sporcie. Przepisy, regulacje i rozwią-
zania, które sprawdzają się w sporcie są czasem wprowadzane do 
samochodów cywilnych. Nie chodzi tylko o nowinki techniczne 
pozwalające zwiększyć moc, ale też o pracę zawieszenia, nawet kąty 
ustawienia amortyzatora, który w zaawansowanym samochodzie 
rajdowym jest dość skomplikowanym elementem z tak wieloma 
możliwościami nastawów, że praktycznie nie mamy szansy wyko-
rzystania wszystkich wariantów w ciągu jednego sezonu. Natomiast 
jesteśmy w stanie wykorzystać możliwości trakcyjne samocho-
du. Przykładem jest też napęd na 4 koła, który dzięki sukcesom 
w rajdach spopularyzowała marka Audi.
Czyli do produkcji masowej trafi a to najpopularniejsze na-
stawienie?
To, które się sprawdza. Producenci szukają optymalnego kompro-
misu między komfortem jazdy i prowadzeniem. W samochodzie 
rajdowym komfort nie ma aż takiego znaczenia.
Jest pan osobą medialną, komentującą transmisje z rajdów. 
Chyba dobrze czuje się pan w tej roli?
Bo to jest moje życie, trochę się na tym znam i mam doświadczenie, 
z którego korzystam. Ale gdybym miał komentować regularnie, to 
jeszcze wiele musiałbym się nauczyć. 

DOJEŻDŻAMY DO  METY

Zapewne myślisz już o rozpoczęciu lub kontynuacji 
nauki angielskiego, bądź o przygotowaniu swojego 
dziecka do egzaminów szkolnych. 

Ruszyły zapisy na nowy rok 2015/2016!
•  Uczymy wszystkie grupy wiekowe na różnych poziomach  
 znajomości języka. 
•  Przygotowujemy do egzaminów szkolnych i  międzynaro-
 dowych certyfi katów Cambridge. 
•  Oferujemy kursy języka ogólnego i specjalistycznego. 
•  Prowadzimy zajęcia grupowe oraz indywidualne. 
•  Od tego roku u nas również zajęcia z native speakerem.
•  Wykonujemy także tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

Tradycyjnie już zapraszamy dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym na zajęcia Kiddo Kids, 

prowadzone nowatorską metodą Play Me And Learn. 
Zapraszamy również do istniejących już grup seniorów.

Zapisy osobiście lub pod nr tel. 691 667 729
Serdecznie zapraszam!  Sylwia Jankowska-Pasterny

ANGIELSKI
           „NAD POTOCZKIEM”

 „Nad Potoczkiem” – ul. 9 Listopada 3

REKLAMA

HOTEL MAGNOLIA 
   Ustroń Szpitalna 15 
  Zaprasza na zajęcia w każdy: 
 PON 18.00 i 19.15 - FITNESS MIX
 ŚRODA 19.30 - PILATES
 CZW 18.00 i 19.15 - FITNESS MIX

Konieczna rezerwacja tel.  660 723 290, 
fi tness.hm@interia.pl

 

 CZW 18.00 i 19.15 -  CZW 18.00 i 19.15 -  CZW 18.00 i 19.15 - 
Konieczna rezerwacja tel.  pierwsze 

zajęcia 
GRATIS 

REKLAMA

(cd. ze str. 9)

Wielkim wydarzeniem będzie jubileuszowy koncert reprezenta-
cyjnego zespołu miasta Estrady Regionalnej „Równica” z okazji 
20-lecia działalności. Przyjaciele zespołu i miłośnicy kultury ludo-
wej w perfekcyjnym wydaniu zaproszeni są na sobotę 5 września 
do ustrońskiego amfi teatru. Na scenie wystąpią byli i obecni 
członkowie „Równicy” oraz gościnnie Kaszubski Zespół Pieśni 
i Tańca „Kościerzyna”. Początek o godz. 16, wstęp – wolne datki. 

JUBILEUSZ RÓWNICY

17 października 2015 roku LO w Wiśle, w swoje 70-lecie, 
organizuje uroczyste obchody i bal absolwentów. Zapraszamy 
wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły. Szczegóły pod 
nr. telefonu 33 855 20 44 oraz na www.lowisla.pl, gdzie znajduje 
się także link do formularza zgłoszeniowego.     Organizatorzy

JUBILEUSZ  
WIŚLAŃSKIEGO  LO

DOBRY „ZŁY" LIBERALIZM
Spotkanie z p. Stanisławem Michalkiewiczem organi-
zowane przez Cieszyński Klub Wolnej Myśli w Cieszynie

5 września o godz 16.00 w hotelu „Liburnia". 
Wstęp wolny. 

REKLAMA
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) z kogutem, 4) poprzednik matiza, 6) plan-
szowa lub terenowa, 8) drewniany budulec, 9) pohukuje  
w lesie, 10) do podziwiania w terenie, 11) placówka handlo-
wa, 12) miasto we Francji, 13) przysmak bobasa, 14) odpad 
ze skrawania, 15) ogólniak, 16) wioska z pałacem koło 
Kostrzyna, 17) nocna mara, 18) dowodził Arką, 19) lipcowa 
solenizantka, 20) ukryte niedoróbki.
PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite wiado-
mości, 3) ostry pojedynek, 4) kino w domu, 5) strachliwe 
drzewo, 6) gruba igła krawiecka, 7) kuzyni kajmanów,  
11) inscenizacja teatralna, 13) na wypasie, 17) symbol cynku.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 11 września.
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PLON NIESIEMY, PLON
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Anna Lanc z Cieszyna, 

ul. Moniuszki. Zapraszamy do redakcji. 

Tracey West „Scooby-Doo i Ty: na tropie ducha 
zapaśnika”

Scooby-Doo! i Tajemnicza Spółka już nie mogą się doczekać 
wspaniałego pojedynku zapaśników podczas wielkiej gali Towa-
rzystwa Zapaśniczego „Mondo”. Ich ulubiony zawodnik - Foster 
„Twarz Dziecka” - ma zmierzyć się z Szymonem „Czarne Serce”. 
Kiedy przerażający duch porywa Fostera, Scooby'emu i jego 
przyjaciołom z Tajemniczej Spółki przypada w udziale rozwią-
zanie tej zagadki i odnalezienie zapaśnika. Czy walka wieczoru 
się odbędzie?

Petr Hetesa „Więźniowie Minecrafta”
Jest tak: ja i ty bez przymusu otwieramy książkę, zamiast siedzieć 

na fejsie i lajkować. Myślicie, że to niemożliwe? Nie macie racji. 
Możliwe. To właśnie WIĘŹNIOWIE MINECFRAFTA. 

Trzymająca w napięciu historia na motywach znanej na całym 
świecie gry komputerowej wciągnie każdego miłośnika ostrej 
jazdy, adrenaliny, humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Wiek 
nie gra roli, ale najlepiej mieć od 10 do 15 lat. 

BIBLIOTEKA   POLECA:

Wakacje 2015 Last minute! 
samolotem, autobusem, samochodem

Nowe kierunki i programy zwiedzania

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00

e-mail:kropkair@op.pl  tel. 33 854 14 54,   508 035 189

REKLAMA

Sóm żeście już przirychtowani ku tymu jakisimu referyndyjóm? 
Dyć łoto w tóm niedzieliczke, szóstego września zaś bydzie trzeja 
jiś głosować, tela że nie bydymy wybiyrać ludzi, jyny łodpowiadać 
na pytania. Noty za to nie dostanymy, jako dziecka we szkole, jyny 
trzeja nóm bydzie łodpowiedzieć co se o tych sprawach myślymy. 
Jedyn znómy prawi, że jak sie co nie wiy, to najlepij powiedzieć "czy 
jo wiym". Ciekawe, co by też zrobili z takóm kartkóm, jakby im tak 
kiery napisoł. Isto by uznali, że to je głos nieważny. Nó, bo jak kiery 
nie wiy, to po co szeł głosować?

     Nó, jisto moc ludzi nie bydzie wiedzieć, co łodpowiadać. Nó bo, 
dejmy na to, gdo mo dać pinióndze na rozmajite partyje polityczne? 
Mój tatulek dycki prawił, że polityka to je tako tyka, co sie poli, tóż le-
pij być od tego z daleka. Jedyn sómsiod też zakłódoł takóm partyje, co 

miała dycki zebrani w gospodzie. Jak chłopi szli na to zebrani, to 
dycki musieli kierysi groszyczek dać, coby flaszke szło kupić, bo potym 
dyszkursyja była tako, że jakby kiery mioł z tego protokół napisać, 
to by nie nadónżył notować. Nikierych słów by aji nie szło napisać 
bo były, jako to prawióm, słowa niecenzuralne. Tóż by trzeja było 
co chwila trzi kropki w druku robić, coby tego łoszkliwego słowa 
nie pisać. 

Nejgorzij, jak przi tej dyszkursyji chłopi zacznóm używać ciynżkich 
argumyntów, dejmy na to próznych flaszek, połómanych stołków, nó 
i swojich piynści też. Tóż potym trzeja co bardziyj zajadłych dyszku-
tantów zawiyś na pogotowi abo aji do szpitola.

Ta partyja sie sama rozwiónzała, bo paniczki nie dały chłopóm 
na zebrani chodzić, że składki sóm za wysoki, a jeszcze skyrs tego 
je straszecznej łostudy w chałupsku i na dziedzinie aji na policyji,  
a nikierymu aji przypałowali.

Ale tako normalno partyja to niech se je. Przinajmiyj jidzie se na 
zebraniach pomóndrować. Kiesi, za kómuny, była tako jedna partyjo, 
co dycki miała racyje. Teraz sóm rozmajite partyje i każdo mo swojóm 
racyje. Ci,co należóm do jakisi partyji, tóż dołożyć, coby jyny nie za 
moc z tej biydnej państwowej kasy.

Kiesi była Polsko Partyja Kamratów Łod Chlastanio Piwa, tóż 
teraz by można było założyć Polskóm Partyje Przyjaciół Kocórów. 
Prezes jednej z Partyji mo kocóra, tóż mógłby zmiynić partyje i być 
prezesym tej partyji łod kocórów. Jo też móm kocórska rada, tóż 
mogłabych być zastympcóm prezesa, jak by mie chcioł.Pisać przeca 
łumiym, bo mie radzi czytocie.

Pamiyntóm, że ta partyja łod piwa sie zajmowała nie jyny browa-
rami, ale też poważnymi wiecami. Tóż jakby powstała tako partyja 
łod kocurów też by sie mógła zajmować poważnymi wiecami, dejmy 
na to ochrónóm zwiyrzóntek i obrónóm jich łod rozmajitych dziadów 
i chacharów, co zwiyrzóntkóm krziwde robióm. Nie jyny kocórom, ale 
pieseczkóm, kónióm i jinszym też. Kore, coby ci chacharzi musieli 
wielkucnóm zabulić, by sie to dowało na dokormiyni zwiyrzóntek  
i poprawy jich żywobycio.

Nó, doś już o partyjach, bo trzeja też cosi o jinszych pytaniach  

Roztomili ludeczkowie! w referendyjóm powiedzieć. Bydzie też pytani, czy majom być jed-
nomandatowe okryngi wyborcze w skrócie "JOW". Jyny żeby my 
potym nie narzykali "jowej, jowej", jak sie bydzie za moc móndroków 
do rzóndzynio cisło. A ci co ich nie wybieróm, to dopiyro bydóm 
straszliwie jowejczeć.

Jeszcze mo być taki pytani czy urzónd skarbowy mo wyjaśniać 
wszycki wóntpliwości na korzyś tego co płaci podatki. Nó jasne, że 
tak mo być, ale lepi by było jakby podatków ubrali, a na podatnika 
przestali sie dziwać jako na złodzieja. Przeca aji w sóndzie wszycki 
wóntpliwości sie tłómaczy na korzyś łoskarżónego.

Nó, tóż my wóm dali jaki taki pojynci, jako mocie łodpowiadać  
w tym referyndyjóm. Tóż możecie jiś na ni bez strachu, że cosi poba-
łuszycie.                                                         Hanka i jeszcze Gdosi
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nie znał i nie umiał w praktyce zastosować. Maliny mają owoce 
pięknie, aromatycznie pachnące i słodkie, podczas gdy jeżyny 
słodycz maskują większym lub mniejszym natężeniem kwa-
skowatości, przez co ich smak (i sporządzanych z nich różnych 
przetworów – soków, dżemów, win) moim skromnym zdaniem 
jest bardziej wyrafinowany i szlachetniejszy.

Bez względu na barwę i smakowe walory owoców malin i jeżyn, 
wszystkie zaliczane do tego rodzaju rośliny mają bardzo podobną 
budowę i sposób wzrostu. Ich pędy są długie, zawsze mniej lub 
bardziej łukowato wygięte albo ścielą się po ziemi niczym pnącza. 
Regułą są również podziemne rozłogi i odrosty korzeniowe, dzięki 
którym jeżyny nadzwyczaj szybko i łatwo zarastają nowe tereny, 

tworząc gęste i trudne do 
przebycia zarośla. Warto 
w tym miejscu zazna-
czyć, że pędy jeżyn mogą 
przyrastać z imponującą 
jak na rośliny szybkością 
do 5 cm dziennie! Takie 
opanowane przez jeżyny 
tereny są trudne do prze-
bycia nie tyle z uwagi 
na gęstwinę pędów, ale 
przede wszystkim ze 
względu na pokrywające 
pędy bardzo liczne kolce 
– mniejsze bądź więk-
sze, proste lub hakowato 
wygięte. Zdecydowanie 
mniejsze, ale równie 
liczne kolce „zdobią” 
również ogonki i główne 
nerwy liści większości 
gatunków. Liście te są 
albo pojedyncze i klapo-
wane, albo dłoniasto- lub 
pierzastozłożone, przy 
czym listków jest za-
wsze nieparzysta ilość. 
W przypadku rosnących 
dziko w Polsce, bądź też 
uprawianych u nas jeżyn 
i malin, pędy żyją zwy-
kle 2 lata. I to na ubie-
głorocznych, mocnych  
i zdrewniałych łodygach, 

od maja do przełomu sierpnia i września (różnie u różnych ga-
tunków) wyrastają na krótkich pędach bocznych kwiatostany  
w formie wiech lub gron. Tworzą je różnej wielkości, ale naj-
częściej drobne kwiaty, o białych lub czasem różowych płatkach. 
Jeżyny nie mają specjalnych wymagań jeśli chodzi o jakość 
gleb, chociaż oczywiście najchętniej i najlepiej rosną na glebach 
świeżych i żyznych (ale są również gatunki, którym niestraszne 
gleby suche i pieczyste). Typowym siedliskiem jeżyn i malin są 
słoneczne lub półcieniste zarośla, brzegi lasów, polany i zręby. 

Tak owoce, jak i liście oraz korzenie jeżyn (i malin oczywiście 
także) są surowcem leczniczym. Między innymi napary i odwary 
z liści mają działania napotne, można je stosować w przezię-
bieniach i anginach, ale również przy nieżytach górnych dróg 
oddechowych i anemii. Stosowane zewnętrznie (np. dodane do 
kąpieli) oczyszczają skórę i mają działanie ogólnie wzmacniające.

Jakoś się tak dziwnie składa, że spośród jeżyn tylko te zwane 
przez nas malinami na stałe weszły do literatury pięknej. Toż to 
właśnie malinami karmiła „chłopca pięknego i młodego” nad 
brzegiem Świtezi dziewica (Adam Mickiewicz „Świtezianka”). 
To maliny odegrały jakże złowieszczą rolę w życiu sióstr Aliny 
i Balladyny (Juliusz Słowacki „Balladyna”). Nie w jeżynowym, 
ale w malinowych chruśniakach kryją się kochankowie (Bolesław 
Leśmian „W malinowym chruśniaku”), zapewne nie tylko po to, 
aby oddawać się wyłącznie spożywaniu ich smakowitych owo-
ców (Franciszek Karpiński „Laura i Filon”). Ciekawe dlaczego 
jeżyny nie znalazły uznania w oczach poetów? Może kwaskowata 
słodycz ich owoców działa nazbyt orzeźwiająco na „zamglony” 
wzrok zapatrzonych wyłącznie w siebie zakochanych? 

                                          Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda

Tytuł dzisiejszego artykułu jest jak najbardziej zasłużenie 
„zbiorowy”, gdyż odnosi się do sporej, ale w istocie dość trudnej 
do jednoznacznego ustalenia grupy gatunków roślin, będących 
najczęściej krzewami, czasem bylinami, a czasem prymitywny-
mi pnączami. Wszystkie te gatunki należą do jednego rodzaju, 
ochrzczonego przez botaników łacińską nazwą Rubus. Naukowcy 
– nawykli do szufladkowania, porządkowania, dzielenia „włosa 
na czworo”, a wszelkich żywych istot na gatunki – mają sporo 
kłopotów z tym rodzajem. No, prawie wszyscy naukowcy. Nie-
liczni z nich, zajmujący się bardzo wąską naukową specjalizacją 
zwaną batologią, świetnie sobie z jeżynami radzą. Jeżyny bowiem 
zostały w świecie roślin i botaników wyróżnione własnym, 
odrębnym działem nauki  
i mają własnych… hm, po-
wiedzmy, że „jeżynologów” 
lub też, jak kto woli „rubu-
sologów”, poświęcających 
swe naukowe życie i ak-
tywność jeżynom właśnie. 
Tak się jakoś porobiło, że 
klasycznych i typowych,  
a przede wszystkim roz-
mnażających się płciowo 
gatunków jeżyn jest na ca-
łym świecie mniej więcej 
jakieś 300-400. Trudno 
natomiast oszacować licz-
bę gatunków jeżynowych 
mieszańców rozmnażają-
cych się bezpłciowo, ale  
z pewnością jest ich znacz-
nie, znacznie więcej. Ile? To 
zależy od – jak się to ładnie 
określa – systematycznego 
ujęcia, czyli w zasadzie co 
„jeżynolog”, to inna liczba 
gatunków jeżyn. Pozostając 
tylko w granicach naszego 
kraju, w różnych źródłach 
znajdziemy informacje o od 
50 do ponad 90 rodzimych 
gatunkach jeżyn. Aby rzecz 
jeszcze bardziej dla laika 
skomplikować, to wyróżnia 
się różne typy gatunków, 
w zależności od tego, czy 
pomiędzy przedstawicielami danego gatunku, rosnącymi na 
przeciwległych krańcach zasięgu, odległość jest większa niż 350 
km (mówimy wówczas o gatunku ponadregionalnym), mniejsza 
niż 20 km (to gatunek lokalny), czy też mieści się pomiędzy tymi 
dwoma wartościami (to przypadek gatunku regionalnego)! Uff, 
ciężko się w tym wszystkim zwykłemu zjadaczowi jeżynowych 
owoców połapać, ale przecież nie mając specjalistycznej wiedzy 
o jeżynach sami sobie rzecz całą komplikujemy, niektóre jeżyny 
nazywając po prostu jeżynami (ewentualnie zbiorowo ostręży-
nami), a inne – malinami. 

No właśnie, w polskim nazewnictwie botanicznym funkcjo-
nuje stary, tradycyjny podział rodzaju Rubus na maliny i jeżyny, 
wbrew pozorom łatwy do zrozumienia i zastosowania przez 
nawet największego botanicznego nieuka i ciamajdę. Podział 
ten opiera się na barwie owoców i sposobie, w jakim odrywają 
się one od pędów. Dla porządku wpierw dodajmy, że owoc jeżyn 
wygląda niczym grudka pozlepianych lub pozrastanych ze sobą 
drobnych i soczystych kuleczek, z których każda ma w środku 
drobne nasionko, czyli twardą pestkę. Maliny są to więc jeżyny  
o generalnie czerwonych owocach (czasem pomarańczowych, 
jak w przypadku maliny moroszki lub pomarańczowoczerwonych  
u maliny rdzawej) i bardzo łatwo odrywających się od tak zwa-
nego dna kwiatowego – „zbiorowy” owoc jest niejako pusty  
w środku. Natomiast jeżynami (ostrężynami) zwiemy te jeżyny, 
których owoce są czarne lub czarnoczerwone (choć u jeżyny 
popielicy są pokryte dającym się łatwo zetrzeć niebieskawosza-
rawym nalotem), a z pędów zrywa się je z dnem kwiatowym, na 
którym wyrosły. Łatwe do zapamiętania? No pewnie, że łatwe 
 i raczej nie spotkałem nikogo, kto tego prostego rozróżnienia by 

JEŻYNY
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czołówka - w sumie aż 129 załóg z 24 krajów. 
Wśród nich ustroniak Kajetan Kajetanowicz 
z pilotem Jarosławem Baranem oraz bracia 
Jarosław i Marcin Szejowie, też z Ustronia. 
Barum to 15 podbijających, nierównych, nie-
rzadko zabrudzonych odcinków specjalnych 
z bardzo zmienną przyczepnością. Łącznie 
- aż 230 kilometrów walki o ułamki sekund 
na wąskich morawskich drogach.

Niestety pierwszego dnia na mecie za-
brakło braci Szejów, którzy nie ukończyli 
drugiego przejazdu OS Kudlovice. Podczas 
ostatniego odcinka w prawym przednim 
kole urwały się szpilki i polska załoga sta-
nęła na trasie na trzech kołach. Do tej pory 
zajmowała 21. miejsce w RC2 i trzecie  
w klasie 3. Samochód nie ucierpiał, a serwis 
szybko poradził sobie z awarią. 

O ile do ukończenia sobotniej rywalizacji 
zabrakło ostatniego odcinka, bracia Szeja 
wrócili następnego dnia do walki. W swojej 
klasie sięgnęli łącznie po trzy zwycięstwa 
OS-owe i do swojego dorobku punktowego 
w Mistrzostwach Czech dopisali najniższy 
stopień podium niedzielnego etapu. Prawie 
w całości ostatni odcinek specjalny prze-
jechali z przebitą oponą, ale wypracowana 
przewaga pozwoliła utrzymać pozycję na 
podium.   

BARUM  Z  USTRONIAKAMI
Jarosław Szeja: - Pomimo kilku prze-

ciwności jesteśmy na mecie bardzo trudnej 
edycji Rajdu Barum, a to cieszy najbardziej. 
Już piątkowy odcinek przypomniał nam, jak 
szybcy są tutaj Czesi i jak ciężko będzie  
z nimi walczyć. Gdyby nie przygody to 
wynik byłby lepszy, ale tylko jedna z nich to 
nasz błąd. Na resztę za bardzo nie mieliśmy 
wpływu. Stresów więc nie brakowało, ale 
nawet przez moment nie myśleliśmy, żeby 
odpuścić. Dotarliśmy do mety, na podium,  
a samochód jest cały i gotowy do Wisły. Wy-
grać odcinek było tutaj wyjątkowo ciężko, 
więc smakuje to jeszcze lepiej. 

Marcin Szeja:  - Za nami bez wątpienia 
najtrudniejszy rajd, w jakim wystartowali-
śmy do tej pory. Odcinki, rywale, warunki 
i pogoda – wszystko to było w ten weekend 
szczególnie wymagające. Szybkie, kręte  
i dziurawe odcinki pokonywaliśmy z niesa-
mowitymi prędkościami, które dochodziły 
nawet do 200 km/h. Nasz osobisty rekord to 
201 km/h.  Szkoda pierwszego dnia i strat, 
ale liczba załóg, które dotarły do mety po-
kazuje, że mogło być gorzej. Ważne, że po-
kazaliśmy, że jesteśmy coraz szybsi. Teraz 
tylko dwa dni oddechu, bo już czeka Wisła. 

Dla K. Kajetanowicza był to dopiero 
drugi w karierze start w tym legendarnym 

czeskim rajdzie. W 7. Rundzie Rajdowych 
Mistrzostw Europy Kajetan Kajetanowicz 
i jego pilot – Jarek Baran zaprezentowali 
wyjątkowo równą formę i szybkie, stabilne 
tempo. Potwierdzeniem rewelacyjnej posta-
wy polskiej załogi są statystyki ich startu: 
jeden wygrany odcinek specjalny, aż siedem 
ukończonych na drugim miejscu i cztery na 
trzecim. Wyższość Kajetana i Jarka musiała 
uznać nie tylko cała czołówka FIA ERC, lecz 
także wielu kierowców z Czech, wśród któ-
rych są zawodnicy mający na koncie nawet 
kilkanaście startów w tej imprezie. Przed 
załogą LOTOS Rally Team do mety zawo-
dów dotarli tylko dwaj mistrzowie Czech 
i wielokrotni triumfatorzy tej imprezy, czyli 
Jan Kopecky z fabrycznego zespołu Skody 
i Wacław Pech jr., dla którego był to już 18. 
Rajd Barum w karierze.

W całym rajdzie Kajto i Jarek wywalczyli 
aż 26 punktów. 15 Polacy zdobyli za trzecie 
miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu, a 5 
oraz 6 za wyniki osiągnięte odpowiednio  
w pierwszym i drugim dniu zawodów. 
Tym samym na trzy rundy przed końcem 
sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy Ka-
jetanowicz i Baran prowadzą w klasyfikacji 
generalnej cyklu z 23-punktową przewagą 
nad zajmującym drugie miejsce Craigiem 
Breenem. W Rajdzie Barum Kajetanowicz 
zdobył także aż 69 punktów do klasyfikacji 
FIA ERC Asphalt Master. To oznacza, że 
kierowca LOTOS Rally Team zniwelował 
przewagę Irlandczyka w asfaltowej punkta-
cji cyklu do 29 oczek. W obecnym sezonie 
Mistrzostw Europy załoga LOTOS Rally 
Team imponuje formą sportową niezależnie 
od nawierzchni na jakiej się ściga. Polacy 81 
z 95 odcinków specjalnych w tym sezonie 
ukończyli w pierwszej trójce, z czego aż 
28 wygrali.

Kajetan Kajetanowicz: - Na żadnym in-
nym rajdzie poza granicami Polski nie 
ma tylu tysięcy polskich kibiców. To była 
niezwykle ważna dla nas runda, nie tylko 
pod tym względem. Niektórzy fani zapewne 
już przyzwyczaili się do naszych sukcesów, 
ale zapewniam Was, że na każdy z osobna 
bardzo ciężko pracujemy. Serca wszystkich  
w LOTOS Rally Team są przepełnione pasją, 
w związku z tym łatwiej jest nam poświęcać 
wiele, by osiągnąć jeszcze więcej. Tylko 
my wiemy, ile wysiłku i pracy kosztuje 
nas każdy punkt zdobyty w Mistrzostwach 
Europy, ale bardzo cieszę się, że radością  
z nich możemy się dzielić się z innymi. Tym 
razem znowu jesteśmy bliżej naszego celu, 
choć droga do niego jeszcze nie jeden raz 
może okazać się wyboistą.
Klasyfikacja generalna Rajdu Barum:
1. Jan Kopecky (Czechy) 2:12:17,7 s.
2. Wacław Pech jr. (Czechy) + 27,3 s.
3. Kajetan Kajetanowicz (Polska) + 39,9 s.
4. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja) + 1:10,8 s.
5. Paweł Valousek (Czechy) + 2:30,0 s.
6. Jan Cerny (Czechy) + 4:07,0 s.
7. Craig Breen (Irlandia) + 4:25,0 s.
8. Hermen Kobus (Holandia) + 4:31,1 s.
9. Antonin Tlustak (Czechy) + 5:12,1 s.
10. Jan Jelinek (Czechy) + 5:40,3 s.
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Europy 
po Rajdzie Barum:
1. Kajetan Kajetanowicz (Polska) 159 pkt.
2. Craig Breen (Irlandia) 136 pkt.
3. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja) 105 pkt.    (ws)
                                       

Nie brakowało kibiców z Polski. 

Bracia Szejowie na trasie.  

(cd. ze str. 1)
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Z rozmowy z Romanem Grudniem i Franciszkiem Kłósko, członka-
mi Komitetu Strajkowego i Komitetu Założycielskiego w Kuźni Ustroń 
w 1980 r.: Jak doszło do strajku? Józef Gomola skrzyknął kowali  
i powiedział: „Stoimy, bo Skoczów też już stoi.” Był to człowiek bez-
kompromisowy. Swoją postawą potrafił pociągnąć ludzi za sobą. Może 
byli inni, ale on potrafił powiedzieć: „Chłopi! Nie bójmy się!” Poza 
tym był kowalem, a to coś znaczyło. Wszystko odbyło się na trzeciej 
zmianie z 3 na 4 września. Obstawiono bramy. Gdy tylko padło hasło, że 
stajemy, wszyscy wyłączyli maszyny. Dbano też o to, żeby nie zniszczyć 
maszyn, żeby np. matryca w piecu nie została. Dozór nie przeszkadzał 
w ogóle. Rano powstał Komitet Międzyzakładowy Kuźni z Ustronia, 
Skoczowa i odlewni ze Skoczowa. Czy był podział na robotników  
i administrację? Nie. Najlepszy przykład, że od razu do nas przystąpiła 
Helena Puczek, która była sekretarzem CRZZ. Różnie to wyglądało 
w różnych działach. U nas kierownikiem był Zbigniew Chybiorz. On 
nas oficjalnie popierał. Ale też takich ludzi było niewielu. Większość 
starała się nie przeszkadzać. Siedzieli u sekretarza, dyskutowali. (...) 
Gdzie ludzie spali podczas strajku? Myśmy nie spali w ogóle. Nie 
trzeba było w ogóle pić kawy, taki człowiek był podekscytowany. Ale 
byli też tacy, co spali, w karty grali, byli też tacy, co uciekali do domu. 
Naszą stołówkę wspierał Henryk Kania z PSS. Był to sprzymierzeniec 
z zewnątrz, który pomoc zaoferował sam od siebie. Z jedzeniem nie 
było więc kłopotów.

W piątek 26 sierpnia mieszkanka Ustronia powiadomiła Komisariat 
Policji w Ustroniu, że na jednym z cmentarzy płacze pozostawione bez 
opieki dziecko. Pięcioletnia dziewczynka została zabrana na Komisa-
riat, gdzie spędziła półtorej godziny, zanim zjawiła się matka, wobec 
której prowadzone jest postępowanie. – Obserwujemy czasem dość 
lekceważący stosunek opiekunów do obowiązku nadzoru nad dziećmi. 
Bez względu na to, czym zajmują się dorośli, pracują czy bawią się, jeśli 
dziecko jest bez opieki, podchodzimy do takich sytuacji rygorystycz-
nie – mówi Janusz Baszczyński, komendant Komisariatu w Ustroniu.

Opracowywany jest projekt budowy hali sportowej z zapleczem szat-
niowym i z termomodernizacją starego budynku Szkoły Podstawowej nr 
1, która obejmie wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z kotłami gazowymi. 
Opracowuje się też projekt wymiany wewnętrznej instalacj i elektrycz-
nej. Budowa hali o wymiarach 24x36 m z boiskami do piłki ręcznej, noż-
nej, koszykówki, siatkówki i tenisa ma umożliwić w przyszłości wszelkie 
rozgrywki sportowe. Widownia pomieści 120 widzów.   Wybrała: (mn) 

*    *    *

4 IX    15.30   Uroczyste otwarcie wystawy linorytów 
          Ryszarda Dasiewicza, Galeria w Hotelu Muflon
4 IX    17.00   Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, 
          MDK „Prażakówka”
5 IX   15.00   Koncert połączony z profilaktyką zdrowotną 
           „Nowa Nadzieja”, rynek
5 IX   16.00   20-lecie Zespołu Estrada Regionalna „Równica”.  
           Koncert Jubileuszowy, amfiteatr
5 IX   16.00   Wykład dr. hab. Marka Rembierza nt. „O sile  
          i słabości ludzkiego ducha”, Muzeum Marii Ska- 
          lickiej
6 IX    10.00   Marszobieg na Czantorię, rynek - szczyt Czantorii
7 IX   10.00   Spotkania członków i sympatyków Stowarzysze- 
           nia Miłośników Kuźni, Muzeum Ustrońskie
7 IX   16.00   Zebranie mieszkańców Osiedla Poniwiec, Cen- 
          trum Szkoleniowo-Rekreacyjnego „Park Poniwiec”
7 IX    17.00   Zebranie  mieszkańców  Zawodzia, sala sesyjna UM

www.ustron.pl

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
502-527-924.

Brukarstwo, ogrodzenia, prace 
ziemne. 534-850-919.

Malowanie dachów, pokrycia papą. 
505-168-217.

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

Elewacje, tynki, docieplenia, tarabo-
na. 692 123 492.

Do wynajęcia pawilon handlowo-
-usługowy, 60 m2, w cntrum Ustro-
nia. 790 591 805.

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
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. (33) 854-47-10.

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

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). (33) 
854-33-34.

Sprzedam mieszkanie M-3 w Sko-
czowie na Górnym Borze. 728 224 
785.

Do wynajęcia dwa pokoje. 785 383 
639. 

Do wynajęcia lokal 40m2, taras, 
obok Szpitala Reumatologicznego. 
33 854 40 02.

Pokój do wynajęcia. 33 854-51-97.

Wynajmę pokój z łazienką i aneksem 
kuchennym - Ustroń.530-977-216.

Mieszkanie lub 2 oddzielne pokoje, 
umeblowane, do wynajcia. 505-
201-564.

Skup samochodów wszystkich 
marek, całe lub uszkodzone. 515-
409-571.

To jeszcze nie parking podziemny, ale już blisko!           Fot. W. Suchta

dziesięć  lat  temu

*    *    *

 3.9      Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
4-5.9    Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
6-7.9    Cent. Leków MAX    ul. Daszyńskiego 1    tel. 854-57-76
8-9.9    Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
10-11.9 Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

Wynajmę samodzielne mieszkanie w Goleszowie, 
ul. Spokojna - duży pokój, kuchnia (umeblowana), łazienka. 
Opalanie kominkowe. Media w mieszkaniu: woda, gaz, prąd. 
500 zł/m-c + media. Auto można zostawiać na posesji ogro-
dzonej. Kontakt grzecznościowy 607 22 49 72.
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FELIETON

1. Rozpoczyna się rok szkolny i powracają 
pytania o szkołę. Temat edukacji staje się  
w tym czasie jednym z tematów wiodących  
w debacie publicznej. Jaka powinna być szkoła?

2. Wybitny polski profesor pedagogiki, 
Kazimierz Denek, gdy rozpatruje pożądane 
cechy dobrej szkoły, to na plan pierwszy 
wysuwa „życzliwe stosunki interpersonalne. 
Dobre samopoczucie uczniów, radość bycia 
w szkole, umiejętność współdziałania, która 
decyduje o wszystkim innym”. Ta myśl 
pochodzi z tekstu „Szkoła jutra” (z 2008 r.), 
ukazującego wizję dobrej szkoły. Warto za-
stanowić choć nad niektórymi podstawowymi 
cechami dobrej szkoły.

2.1. U podstaw właściwego funkcjonowa-
nia szkoły – takiej szkoły, która sprzyja roz-
wojowi uczniów – powinna być życzliwość, 
powinno być wzajemne życzenie sobie dobra 
i zarazem umiejętne współdziałanie uczniów, 
nauczycieli i rodziców, które prowadzi do 
urzeczywistniania dobra, a konkretnie do 
urzeczywistniania dobrej edukacji. Bez życz-
liwości i bez wzajemności, bez respektowania 
faktycznego dobra uczniów i bez dobrej 
edukacji, nie ma szkoły, szkoła przestaje 
wówczas istnieć, a w jej miejsce pojawia się 
dziwne i groźne „coś”, co niesłusznie przy-
pisuje sobie zobowiązujące miano „szkoły”. 

2.2. Rozpatrując właściwy sposób funkcjo-
nowania szkoły, nie można pomijać doniosłej 
roli fenomenu radości, gdyż szkoła nie tylko 
ma być szansą na osobiste pomnażanie war-

tościowej poznawczo wiedzy, ale także szkoła 
ma przymnażać radości, co ściśle wiąże się 
z wychowaniem, także z wychowaniem 
moralnym, intelektualnym i społecznym. 
Przestrzeń szkolna nie może być zapełniana 
przez zgrupowanie smutasów, którzy nie 
potrafią być autentycznie radośni, nie potrafią 
okazywać szczerej radości, a zamiast tego – 
jak to ze smutasami bywa – stać ich jedynie 
na złośliwość i urąganie godności innych, 
na poniżające wyśmiewanie i pogardliwe 
wykpienie naznaczonych i niszczonych w ten 
sposób ofiar.  Rzec można, że w haśle „radość 
bycia w szkole”, chodzi przede wszystkim  
o dojrzewanie do przeżywania i okazywania 
radości, idzie tu o konsekwentne kształtowa-
nie dojrzałej radości, którą powinno zyskiwać 
się również dzięki uczęszczaniu do szkoły.   

2.3. Dobra szkoła nie jest instytucją sta-
tyczną i zasklepioną w sobie, nie zamienia się  
w zatęchłą kryjówkę, w której hołubi się ludz-
kie słabości. Dobrą szkołę należy ujmować  
w kategoriach procesu, który ukierunkowany 
jest na zmianę i rozwój, dzięki systema-
tycznym i wartościotwórczym działaniom 
edukacyjnym. Tak stwierdza też prof. De-
nek: „Szkoła jutra jest procesem ciągłego 
wysiłku wiedzy i wyobraźni nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców”. Wśród kolejnych 
cech szkoły znajduje się więc niezbędny 
ciągły wysiłek, podejmowany na rzecz op-
tymalnego realizowania powierzonych szko-
le zadań i powinności edukacyjnych. Nie 
może to być beznadziejny syzyfowy wysiłek, 
który nie przynosi zamierzonych efektów,  
a wręcz powoduje niepowetowane straty, 
wyniszcza pokłady ludzkiej energii, prowadzi 
do zatraty nadziei i wzmaga dojmujące poczu-
cie bezsensu. Ten ciągły wysiłek niezbędny  
w rzetelnej edukacji kieruje się roztropnością  

i rozsądkiem, a także jest przesycony nadzieją, 
że można i warto – przynajmniej w jakiejś 
mierze – osiągać to, co zamierzono. W tym 
wysiłku współdziała z sobą wiedza i wyob-
raźnia. Kształcenie i nabywanie wiedzy, to 
zarazem kształtowanie  ludzi z wyobraźnią, 
chłonnych i otwartych na wnikliwe pozna-
wanie bogactwa zróżnicowanej, mieniącej 
się wielością, rzeczywistości, o której się 
powiada, że częstokroć przekracza ona granice 
naszej dotychczasowej wiedzy i wyobraźni. 
Ten edukacyjny wysiłek ma uchronić wycho-
wanków przed – bywa, że podstępnie im za-
kładanymi – „końskimi klapkami” na oczach, 
które radykalnie zawężają ogląd świata i ma 
uchronić przed – bywa, że fanatyczną – abso-
lutyzacją jakiegoś małego wycinka rzeczywi-
stości. Co istotne, ma być to wspólny wysiłek 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

2.4. W dobrej szkole kształtuje się poczucie 
odpowiedzialności za podejmowane czyn-
ności i realizuje się wychowanie społeczne  
i obywatelskie. Jak trafnie ujmuje ten wymiar 
edukacji prof. Denek: „Kształtuje się młodych 
ludzi na mądrych obywateli, odpowiedzialnych 
za siebie, innych, kraj, na ludzi z poczuciem 
misji”. Wychowanie rozwijające poczucie misji 
nie ma na celu urabiania uciążliwych nawie-
dzeńców i samozwańczych misjonarzy, ale dąży 
do kształtowania ludzi, którym chodzi „o coś 
więcej” niż tylko bycie biernym konsumentem 
podstawianych im ofert. Idzie tu o kształtowanie 
ludzi żyjących z pasją i wykazujących się odpo-
wiedzialnością za los własny i cudzy. 

3. Miejmy nadzieję, że nowy rok szkolny 
będzie czasem sprzyjającym funkcjonowaniu 
dobrej szkoły, która urzeczywistnia rzetelną 
edukację, kształtuje międzyludzką życzli-
wość i autentyczną radość, a także poczucie 
misji i odpowiedzialności. Marek Rembierz

W kręgu filozoficznej 
refleksji (208)

FELIETON
Inna szkoła

Nie mogłam uwierzyć, że nasze państwo 
da mi coś za darmo. Po latach kupowania 
podręczników szkolnych w dużych iloś-
ciach, doczekałam się bezpłatnego kompletu. 
Wietrzyłam podstęp, konieczność płacenia 
później, na raty, dokupywania książek, ale 
nie – wszystkie podręczniki moje dziecko ma 
za darmo, oczywiście oprócz religii. 

To mi przypomina moją szkołę. Też zda-
rzało mi się otrzymywać podręczniki za 
darmo, bo od starszych kolegów. Potem była 
jedna reforma, druga i trzecia, każdego roku 
zmieniał się program, a więc i książki. Potem 
nastał czas wolności w wyborze wydaw-
nictw, a wtedy to już każdy miał inny zestaw. 
I wreszcie ktoś logicznie pomyślał. Dzieci 
dostają książki, szanują je i przekazują na-
stępnym rocznikom. Takie proste... 

Jednak pod każdym innym względem dzi-
siejsza szkoła nie przypomina tej mojej. Nie 
wiem, czy ktoś jeszcze pamięta te pomysły, 
ale jak zaczynałam pierwszą klasę, to szkoła 
miała być 10-letnia. Potem się z tego wycofa-
no i chodziłam do podstawówki 8 lat. Trudne 
to były lata. Fajni byli niektórzy nauczyciele, 
a przede wszystkim koleżanki i koledzy,  
z którymi przyjaźnię się do dziś. A jednak 

się bałam. To naprawdę nie były zamierzchłe 
czasy, gdy dyrektor ciągnął koleżankę za 
włosy po schodach, kiedy kazał całej klasie na 
kolanach przejść salę gimnastyczną, bo ktoś 
wszedł na parkiet w brudnych butach, kiedy 
kolega dostał w głowę kluczami. Kredą co 
drugi obrywał, nie będziemy się tym zajmo-
wać. Bardzo źle wspominam godziny spędzo-
ne na spotkaniach z pierwszymi sekretarzami 
i manipulacje jednego z nauczycieli, który 
namawiał do donoszenia na innych nauczy-
cieli. Jak słyszę, że obecnie nauczyciel nic nie 
może zrobić, żeby zdyscyplinować ucznia, to 
się pytam, a co chciałby móc robić? Stosować 
karę chłosty? 

Na szczęście większość nauczycieli sta-
ra się z uczniami dogadać i trafić do nich  
w sposób cywilizowany. Czasem wydają 
mi się aż za dobrzy. Wychowawczyni mo-
jego syna wciąż pyta rodziców, co by sobie 
jeszcze życzyli zorganizować, bo wycieczki 
były, wypady do kina były, teatr, bal, za-
wody sportowe... Szkoła jest chyba po to, 
żeby się uczyć, a nie ciągle bawić. Może 
zrzędzę i konserwatywnie utrzymuję, że 
jak się nie siedzi w ławce i nie wkuwa, to 
nie jest nauka. Swoją drogą, uczenie się na 
pamięć na pewno zostało zaniedbane... Jest 
za to uczenie na spotkaniach z podróżnikami, 
ekologami, hodowcami zwierząt i poprzez 
szachy. Szachy to ostatnio hit w Polsce, 
stały się modne, popularne i wciąż przyby-
wa zawodników. Edukacja poprzez szachy  
w ustrońskich szkołach bardzo mi się podoba. 

Jak się dowiedziałam 1 września, będą 
też zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwi-
jające, logopedyczne, dodatkowe lekcje 
języka angielskiego i zajęcia informatyczne  
w nowo otwartej pracowni komputerowej 
przeznaczonej specjalnie dla uczniów klas 
1-3. I będzie też dziennik elektroniczny! 
Siedząc sobie z kawką na własnej kanapie 
sprawdzę, kiedy dziecko nie było w szkole, 
bo było chore, a kiedy dlatego, że się gdzieś 
urwało. Dowiem się o każdym spóźnieniu, 
zadaniu domowym, sprawdzianie, klasówce, 
uwadze z zachowania, ocenie. W ogóle nie 
będę się zastanawiać, czy syn mówi mi całą 
prawdę, czy tylko tę, którą uważa za wartą 
przekazania. A jak coś mnie zaniepokoi, to 
wezwę Jasia na dywanik i poproszę o wyjaś-
nienia bez żadnego ściemniania. 

Ustroń bardzo dużo wydaje na oświatę,  
a korzyści z tej inwestycji są niepoliczalne. 
Aż współczuję skarbniczce, która na pewno 
wolałaby mieć czarno na białym wykazane, 
jak procentują nakłady na remonty, boiska, 
sale gimnastyczne, zajęcia pozalekcyjne, 
języki, programy rozwijające. Nie dowie się, 
ale ja się bardzo cieszę, że moje dzieci cho-
dziły i chodzą do ustrońskich szkół i mam sa-
tysfakcję, że u nas nie są potrzebne prywatne 
placówki, bo poziom publicznych jest bardzo 
wysoki. Oczywiście lista życzeń i zażaleń do 
szkoły byłaby równie długa, co ten pochwal-
ny felieton, ale jeszcze dość się nadenerwuję 
w czasie roku szkolnego, więc na teraz 
niech będzie optymistycznie.   Janka Krzok 

Babskie gadanie
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ZACHWYCENI OBIEKTEM

W poprzednich dwóch sezonach roz-
grywek Kuźnia z Bestwiną wygrała dwa 
razy, raz zremisowała i raz przegrała. 
Przegrana to mecz wiosenny i Kuźnia na 
wyjeździe uległa 3:1. Przeciwnik zawsze 
dla naszego zespołu niewygodny. Tym 
razem losy spotkania rozstrzygnęły się  
w 14 min. gdy to Arkadiusz Trybulec wy-
korzystuje błąd obrońcy i strzela bramkę. 
W spotkaniu obie drużyny miały szanse na 
zmianę wyniku. Gdy w 77 min. zawodnik 
Bestwiny po drugiej żółtej kartce musi 
opuścić boisko, wydaje się, że Kuźnia 
pewnie to spotkanie wygra. Tymczasem 
to gospodarze ruszają do ataku starając 
się wyrównać. Szczęśliwie dla Kuźni to 
się nie udaje.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Że-
browski powiedział: - Przeciwnik bardzo 
wymagający, prowadzący w tym meczu 
grę. Nam udało się pierwszym zdobyć 
bramkę i później mogliśmy grać z kontry 
na tym dużym boisku w Bestwinie. Były 

trzy okazje na podwyższenie wyniku, 
natomiast druga połowa bardzo nerwowa, 
szczególnie fragment końcowy. Mimo 
że drużyna Bestwiny grała w osłabieniu 
wykonywała kilka stałych fragmentów 
gry, ale udało się wyjść obronna ręką 
i dowieźć wynik do końca. Zbyt dużo 
okazji bramkowych z obu stron w tym 
meczu nie było, ale obie drużyny miały 
klarowne sytuacje na zdobycie bramki. 
Mogliśmy podwyższyć wynik po strza-
łach z dystansu Ariela Moskały i Adriana 
Sikory. W drugiej połowie po kontrataku 
mogliśmy strzelić dwa razy i gdyby to się 
udało, gra byłaby spokojna. Tymczasem 
sędzia doliczył cztery minuty, skończy-
liśmy po siedmiu. Wszystko przeciągało 
się, Bestwina wykonywała rzuty rożne, ale 
dowieźliśmy jednobramkowa przewagę  
i zainkasowaliśmy trzy punkty.

Chłopców i dziewczynki z roczników 
2009-11 KS Kuźnia Ustroń zaprasza do 

akademii Skrzata. Będą to zajęcia ruchowe 
odbywające się się w poniedziałki i piątki 
w godz. 15-16.30 pod okiem dwóch trene-
rów. Z uwagi na remont boiska zajęcia pro-
wadzone będą w salach gimnastycznych 
ustrońskich szkół. Na dzień dzisiejszy 
kilka dzieci już się zapisało. Kontaktować 
można się z trenerem koordynatorem Ma-
teuszem Żebrowskim, tel. 665-580-398.

W Klasie B KS Nierodzim wygrał  
w Golasowicach 2:4.                         (ws)

Rywalizowano na kortach UKS „Beskidy”.                                                                  Fot. W. Suchta

*    *    *

LKS Bestwina - KS Kuźnia Ustroń  0:1 (0:1)

W sierpniu na kortach tenisowych Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” 
odbył się ogólnopolski turniej kwalifika-
cyjny skrzatów Zarmen Cup, czyli dziew-
cząt i chłopców do lat 12.

1 Skoczów 4 10 12:4
2 Żabnica 4 10 5:1
3 Pruchna 4 9 8:3
4 Żywiec 4 7 8:5
5 Kuźnia  4 7 4:5
6 Chybie 4 6 9:6
7 Wisła 4 6 8:6
8 Bestwina 4 6 4:2
9 Cisiec 4 6 5:11
10 Dankowice 4 5 9:6
11 Koszarawa  4 5 7:7
12 Zebrzydowice 4 4 9:9
13 Cięcina 4 4 3:6
14 Kobiernice 4 2 3:12
15 Czechowice 4 1 3:7
16 Leśna 4 1 5:12

NERWOWA  KOŃCÓWKA

– Przyjechali zawodnicy z całej Polski,  
a był to turniej trzeciej rangi. Pierwsza to 
mistrzostwa Polski, druga to superseria – 
mówi trener UKS „Beskidy „ Aleksander 
Panfil. -  Wśród chłopców na naszym tur-

nieju jako pierwszy rozstawiony był szósty 
w Polsce, a u dziewcząt piąta w Polsce, 
czyli najlepsi mogący tu przyjechać, bo 
pierwsza czwórka startuje za granicą. Fre-
kwencja dopisała, gdyż w turnieju wzięło 
udział 45 osób, wszyscy zadowoleni. 
Turniej trwał trzy dni i wszyscy uczest-
nicy przebywali z rodzicami na miejscu. 
Byli zachwyceni naszym obiektem, jego 
położeniem, krajobrazem widocznym  
z kortów. Nasz zawodnik Wojtek Górniak 
przed turniejem miał temperaturę, mimo to 
zagrał, ale musiał zejść po dwóch gemach 
z kortu, tak źle się czuł.

Wśród dziewcząt wygrała Rozalia 
Gruszczyńska z KKS Kraków pokonując 
w finale Malwinę Lewińską z KT Legia 
Warszawa. W finale chłopców Piotr Ku-
siewicz z KKKS Kraków wygrał z Miło-
szem Sroka z MKT Stalowa Wola. W grze 
podwójnej wygrały pary: M. Rowińska 
i Xenia Lipec z KKT Kędzierzyn-Koźle 
oraz Igor Kubalka i Mateusz Okrzesik, 
obaj z MKS Andrychów.

Zapytany o innych tenisistów UKS 
„Beskidy” A. Panfil odpowiada:
– Reszta naszej grupy przebywa obecnie  
w Macedonii na turniejach federacji świa-
towej ITF. Jakub Grzegorczyk przegrał 
dopiero w czwartej rundzie i zapunktował 
na światowej liście do lat 18, a ma obecnie 
lat 16. Łukasz Kozielski dotarł do półfinału 
debla, Beata Światłoń też zdobyła punkty 
w deblu. W drugi weekend września od-
będą się Drużynowe Mistrzostwa Polski  
w Bytomiu. Dla chętnych ogłaszamy nabór 
do szkółki tenisowej. Można się kontaktować 
ze mną tel. 501 532 832.   Wojsław Suchta

*    *    *


