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Lodowisko działa także po zmroku.                                                                                                                                                    Fot. W. Suchta                       

NOWY
PRZEWODNICZĄCY

GENERAŁOWIE

OPTYMALNE
ŻYWIENIE

Ma pan bardzo rozpoznawalny głos. Mówiąc wprost, bardzo 
podobny do Andrzeja Zauchy. To pomaga?
Po koncertach ludzie podchodzą zadowoleni, mówią, że śpie-
wałem jak Zaucha, Rynkowski, a ja na to, że może też pochwalą 
śpiew Sikory, choć to porównanie też jest przyjemne, bo to 
wybitni artyści.
Jak zaczęły się pana związki z muzyką?
Pochodzę z małej wsi koło Jasła, nazwa trudna do wypowiedze-
nia, szczególnie dla Niemców. Gdy tam pracowałem, mieli z tym 
kłopot. Musiałem im pisać, bo nie mieli szans.
A jaka to nazwa?
Bieździedza. Dla Polaków to jasne, dla obcych nie do przejścia. 
Tam chodziłem do szkoły podstawowej, a tata był organistą, 
mieszkaliśmy w organistówce. Obsługiwał wszystkie msze, 
obrzędy, a mnie gonił, bym się uczył grać. Kiedyś zachorował, 
miałem chyba 10 lat, więc musiałem obsłużyć mszę rano, sumę 
i nieszpory. Do pomocy miałem śpiewaka pana Śmietanę, a ja 

SPORTOWE IMPREZY NA CZANTORII
Rozmowa z muzykiem Andrzejem Sikorą
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8 luty, godz. 11.00  

XIV Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia

  14/15 luty, godz. 9.30 – 14. 30   
III Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5

14 luty, godz. 17.00 
 VI Narciarski Romantyczny Zjazd Parami

        
                          21 luty, godz. 11.00     

XI Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii

8 marzec, godz. 11.00
VII Marcowe Zawody Narciarskie 

„Śpiących Rycerzy”
Organizator: Urząd Miasta Ustroń i Kolej Linowa Czantoria.

Szczegóły na: www.ustron.pl oraz www.czantoria.net(cd. na str. 2)
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z istebniańskiego Bucznika. 
Film z cyklu „A życie to-
czy się dalej” zrealizowany 
został przez TVP Katowice. 
Najwybitniejszymi przed-
stawicielami rodu są twórcy 
cennych obrazów i rzeźb Lu-
dwik Konarzewski (senior)  
i Ludwik Konarzewski (junior). 
    
Górki należą do najstarszych 
wsi na Śląsku Cieszyńskim. 
Nazwę Górki Wielkie odnoto-
wano po raz pierwszy w 1305 
roku, a Górki Małe w 1506 
roku. Oznacza to, że sąsiadujące  
z Ustroniem Górki Wielkie, 
mogą świętować swoje 710-le-
cie.              (nik)

szynie. W tym miejscu dwa lata 
temu wiosną, miała rozpocząć 
się budowa galerii handlowej. 
W konkursie wybrano jej na-
zwę „Galeria Stela”. I na tym 
się skończyło. Teren porastają 
chwasty... 

W sali konferencyjnej Książ-
nicy Cieszyńskiej w stycz-
niowe czwartki odbywają się 
prezentacje z cyklu „Cymelia  
i osobliwości”. Są organizowa-
ne z okazji 10-lecia działalności 
placówki. Ostatnio pokazano 
rzadko udostępniane zabytki 
drukowane. Były to Statut Jana 
Łaskiego i Chronica Polonorum 
Macieja z Miechowa.

W kościele ewangelickim  
w Goleszowie odbył się koncert 
muzyki  żydowskiej. Wystąpiła 
orkiestra kameralna pod dyrek-
cją Jean-Claude Hauptmanna 
i soliści. Świątynia po brzegi 
wypełniła się widzami.

Na przełomie grudnia i stycz-
nia 2012 roku został zburzony 
dworzec autobusowy w Cie-

Cisy - drzewa o czerwonej ko-
rze i gęstych gałązkach pokry-
tych szpilkami nie występują  
w cieszyńskim regionie w nad-
miarze. W Cisownicy prawie 
każdy z gospodarzy zasadził 
cisa w ogrodzie. Program odno-
wy tego gatunku wdrożyło Nad-
leśnictwo Wisła. Przed wiekami 
cieszyński region słynął z dużej 
liczby cisów. Dowodem nazwy 
wsi Cisownica, czy przysiółków 
Cisowa w Brennej i Cisowe  
w Koniakowie.    

W Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Wiśle odbyła się pro-
jekcja  filmu dokumentalne-
go o rodzinie Konarzewskich  

*    *    *

*    *    *

(cd. ze str. 1)
do pedałów nogami nie dostawałem, byłem malutki. Tata był 
ostry, gdy chodziło o naukę muzyki. A w wiejskiej szkole piece 
kaflowe, zimy nieobadane, więc wokół tych pieców siedzieliśmy, 
a często nie było nawet czym palić. To było ciężkie życie. Potem 
poszedłem do liceum do Krakowa i trochę mi nie szła matema-
tyka. Następnie pojechałem do Jeleniej Góry i spędziłem tam 
piękny okres w życiu. Grałem w klubie oficerskim, tworzyliśmy 
operetkę z dyrygentem orkiestry Wyższej Szkoły Radiotechnicz-
nej w Jeżowie. Po latach, w 1978 r. z Jeleniej Góry przyjechał 
do Ustronia Jasiu Szczotka i mówi: „Andrzej, tam są jeszcze 
ślady po tobie”. A grałem tam wszystko. Ludzie mnie pamiętali. 
Kiedyś kolega zaproponował, bym pojechał do Wisły, bo jest 
dobra praca na Kubalonce.
To już w połowie lat 70.?
Nie, to nie o ten nowy lokal chodziło. To było w roku 1960. Co 
to był za lokal - palmy, kamienie. Na tamte czasy ładny i modny, 
a ja grałem na fortepianie. Od godz. 11 koncert do obiadu, także 
z utworami poważniejszymi. Po południu przerwa i wieczorem 
dancingi. Przyjeżdżali kawalerowie z Ustronia i poznawali 
dziewczyny pracujące w sanatorium na Kubalonce. Poznawali 
się i często wiązali na całe życie. Graliśmy też w Wiśle w Domu 
Zdrojowym.
W końcu trafia pan do Ustronia. Który to był rok?
W 1962 r. Grałem w Oazie i oczywiście w Parkowej. Trudno 
uwierzyć, jaki wtedy był ruch w Oazie. Koledzy pod oknem 
stali, bo nie było miejsca, a myśmy ich przez to okno wpusz-
czali. Oczywiście było też trochę hołoty. W 1963 r., pół roku po 
ślubie dostałem przydział mieszkania z Urzędu Miasta u pani 
Małyszowej. Tam były już zakwaterowane trzy rodziny, bo to był 

taki system, że jak ktoś miał nadmetraż, to dawano lokatorów. 
Mieliśmy już wtedy córkę, a mieszkanie 30 m2 bez łazienki. Po 
wodę chodziło się do potoka. A mnie strzeliło do głowy, że mu-
szę mieć instrument. Pojechałem do Krakowa, gdzie naprzeciw 
Teatru Słowackiego był komis muzyczny. Kupiłem fortepian. 
Przewiózł mi go Bukowczan z obecnej ul. Reja, zresztą ta rodzina 
tam mieszka do dzisiaj. 
Normalny fortepian?
Tak.
To zajął panu pół mieszkania.
Gdy go przywieźliśmy napadało tyle śniegu, że Bukowczan na 
Goje z fortepianem nie miał szans dojechać. Dopiero po chwili 
wziął sanie, zaprzągł konie i przywieźliśmy, a napytani ludzie 
wnieśli fortepian do mieszkania. Ogrzewanie to był żelazny 
piecyk. Raz gorąco jak cholera, raz zimno i przez to ten forte-
pian wiecznie musiałem stroić. Ile się namęczyłem, a uczyłem 
też grać, m.in. kuzyna Janusza Śliwki, obecnie profesora Karola 
Ferfeckiego. Dziś mam dom, ale instrumenty elektroniczne.
Sporo czasu spędził pan muzykując poza granicami Polski?
W 1973 r. stworzyliśmy zespół. Wówczas wyjazd na zachód 
był marzeniem każdego muzyka. Wcześniej byłem 7 miesięcy 
w Bułgarii. Płacili lewami i nie bardzo było co z tym robić, coś 
jednak odłożyłem. Pierwsze konkretne pieniądze zarobiłem na 
Zachodzie.
W którym roku zaczął pan grać za twardą walutę?
1973 pojechaliśmy do Holandii. Niełatwo było. Grało się non 
stop. Gdy właściciel widział, że padaliśmy, to posyłał drinki. 
Do tego paliliśmy papierosy, a wszystko to na estradzie. Robota 
okrutna.
Trzeba było otrzymać paszport i zgodę. Jak to załatwiliście?
Straszne rzeczy. Żeby dostać paszport, trzeba było mieć czystą 
kartę. Musieliśmy zrobić też wymaganą przez Pagart weryfika-
cję przed komisją, w której był m.in. wybitny muzyk Andrzej 
Trzaskowski, także Roman Dyląg, jazzmani, Kurylewicz. Przed 
komisją grało się różne rzeczy i zdaliśmy. Oczywiście trzeba było 
czytać nuty i być bardzo elastycznym, czyli umieć zagrać wszyst-
ko. Ale ciągłe były kłopoty z paszportami. Gdy je odbierałem, 
wszyscy dostali prócz mnie. A tu trzeba wyjeżdżać jutro. Czyli 
kolejnego dnia wszystkie nasze cztery auta, a każde załadowane 
gratami, jechały przez Warszawę, bym odebrał paszport, bo 
urzędnik poprzedniego dnia źle popatrzył.
Na Zachodzie zarabialiście ogromne pieniądze, zważywszy 
na przelicznik krajowy.
Pracowaliśmy na biało, czyli wszystko legalnie. Pagart wyzna-
czał górną granicę zarobków. Na nasz zespół był to limit 10.000 
marek. Był pilnujący wszystkiego impresario i jemu płaciliśmy, 
Pagartowi również.
W kraju w latach 70. dobra płaca, to kilkadziesiąt marek, 
później jeszcze mniej.
A ja mówię do żony: „Idź na prawo jazdy”. A ona: „Po co? Będę 
tragaczem jeździć”? Powiedziałem, że kupię jej nowego malucha 
i tak zrobiłem. Sam zacząłem od nowego dużego fiata, a to już 
był luksus, potem jednak było mitsubishi. Było mnie stać.

(ciag dalszy za tydzień)A. Sikora podczas koncertu kolęd „Czantorii”.                  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

19 I 2015 r.
Ustalono właściciela nieruchomo-
ści w Nierodzimiu, znajdującej 
się w rejonie jednego ze sklepów, 
na której panował duży bałagan. 
Nakazano posprzątanie nierucho-
mości w ciągu tygodnia. 
19 I 2015 r.
Rekontrola wcześniej wydanych 
zaleceń porządkowych w rejonie 
ul. Brody.
20 I 2015 r.
Interweniowano na ul. Kamieniec 
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji przez 
odpowiednie służby.

20 I 2015 r.
Ciąg dalszy kontroli sanitarno-
-porządkowych na ul. Cieszyń-
skiej i ul. Brody. Między innymi 
sprawdzano rachunki za wywóz 
nieczystości płynnych. 
21 I 2015 r.
Straż miejska prowadzi stałe kon-
trole wokół placówek szkolnych 
oraz w miejscach, gdzie lubi się 
zbierać młodzież – w parkach,  
w okolicach przystanków auto-
busowych. 
22 I 2015 r.
Wspólnie z pracownikami miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej kontrolowano miejsca, 
w których mogą przebywać bez-
domni. Informacje przekazywane 
są do Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach.
23 I 2015 r.
Interweniowano przy ul. Jelenica 
w sprawie zanieczyszczenia drogi 
gliną. Ustalono osoby odpowie-
dzialne i nakazano uprzątnięcie 
drogi.                                    (mn) 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Barbara Nalepa lat 63  ul. Kościelna
Jan Jurczok  lat 68  ul. Nadrzeczna

*    *    *

*    *    *

MIT GALICJI
 Niezwykle interesująca wystawa przygotowana we współ-

pracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z Vien 
Muzeum. 

Muzeum Marii Skalickiej proponuje wspólne zwiedzanie 
niezwykle interesującej wystawy przygotowanej we współpracy 
Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z Vien Mu-
zeum. Stanowi ona zwieńczenie międzynarodowego projektu 
badawczego prowadzonego od 2010 w MCK w Krakowie z part-
nerami z Austrii i Ukrainy. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustro-
wany album zawierający 25 esejów najwybitniejszych znawców 
problematyki galicyjskiej z Europy i zza oceanu. Muzeum nasze  
prowadzi zapisy chętnych na jednodniowy wyjazd do Krakowa 
w celu zwiedzenia wystawy MIT GALICJI, a także Sukiennic  
i podziemi krakowskiego Rynku. Zgłoszenia przyjmowane są 
telef. 33) 858 78 44 w godz. 11-16 od poniedziałku do piątku. 
Wyjazd wraz z opieką pilota zorganizowany będzie przez PTTK 
Cieszyn. Koszt wyjazdu i zwiedzania z przewodnikiem wynosi 
80-100 zł. Proponowany termin wyjazdu w piątek 20. lutego 2015 
o godz. 7.00 rano. Zbiórka na placu przed Lidlem w Ustroniu, 
min. kwadrans przed wyjazdem.

*    *    *

POSZUKIWANA  MONOGRAFIA  I  PAMIĘTNIK 
Ponieważ istnieją osoby pragnące nabyć pierwszy tom mo-

nografii Ustronia i „Pamiętnik Ustroński” nr 12, a nakład obu 
wydawnictw wyczerpał się przed kilkoma laty, informujemy 
posiadaczy tych pozycji, którzy nie są już nimi zainteresowani, 
że można je odsprzedać w Muzeum Ustrońskim po pierwotnej 
cenie zakupu.

ZIMOWE TARGI STAROCI
7 lutego w  Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu 

odbędą się pierwsze w tym roku i w tym miejscu Targi Staroci. 
Planowana jest ich cykliczność – 3 razy do roku zimą, wiosną  
i jesienią. Latem Targi znakomicie się przyjęły w centrum Ustro-
nia przed Muzeum „Stara Zagroda”, u  pasjonata pięknych, starych 
przedmiotów -  Bronka Palarczyka.

Dla wszystkich chętnych – zarówno handlujących jak i kupu-
jących – oferujemy miejsce w ciepłej sali widowiskowej.

Sprzedawcy proszeni są o zgłaszanie swoich ofert pod nr. 
tel. 33 854 29 06 (to tak na wszelki wypadek, gdyby było dużo 
zgłoszeń). Zapraszamy  do podjeżdżania z towarem od strony 
tylnego parkingu od godz. 8.00 i wejście do sali właśnie od tyłu                  
(trzeba z ul. Daszyńskiego zjechać w ul. Strażacką i objechać 
MDK znajdując się na tyłach budynku).

Odwiedzających i Kupujących zapraszamy wejściem bezpo-
średnim na salę od ul. Daszyńskiego, z pominięciem holu. 

Warto przyjść w sobotę 7 lutego do „Prażakówki” w godz. 9.00 
– 13.00  na spotkanie z „przedmiotami z duszą”.

Dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska

SPOTKANIE  PROMUJĄCE
KALENDARZ  BESKIDZKI  NA  ROK 2015 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu za-
prasza na spotkanie promujące Kalendarz Beskidzki na rok 2015.

O kalendarzu opowiedzą Grażyna Staniszewska (wydawca)  
i Jan Picheta – redaktor naczelny tej publikacji, która na 320 
stronach zawiera 54 historie z tej ziemi - reportaże, wspomnienia, 
wywiady, artykuły publicystyczne. Spotkanie uświetni występ 
muzyczny Krystyny i Joanny Fuczik - bohaterek KB 2015. 

Impreza odbędzie się 29 stycznia w czytelni Biblioteki o godz. 
17.00. 

Po spotkaniu będzie można kupić Kalendarz Beskidzki w pro-
mocyjnej cenie oraz płytę Krystyny Fuczik pt. „Olśnienie” z jej 
piosenkami do tekstów beskidzkich twórców: Juliusza Wątroby 
i Mieczysława Stanclika. 

XIV  ZAWODY  NARCIARSKIE 
O  MASKOTKĘ  USTRONIA

8 lutego w niedzielę odbędą się XIV Zawody Narciarskie  
o Maskotkę Ustronia. Start o godz. 11.00 na stoku narciarskim 
obok wyciągu „Solisko” Czantoria. 

W zawodach uczestniczyć mogą dzieci z roczników 2011- 2005 
(4-10 lat) pod opieką rodziców, opiekunów. 

Długość trasy slalomu: 100-150 m, ok. 7 bramek. Kaski są 
obowoązkowe.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 9.30 
-10.30, w  biurze zawodów na dolnej stacji kolei linowej. 

Dzieci startują wg roczników, zaczynając od najmłodszych, 
dziewczynki, chłopcy. 

Listy startowe są ustalane w poszczególnych grupach wieko-
wych wg kolejności zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszonych 
dzieci, warunków śniegowych i atmosferycznych odbędzie się 
jeden lub dwa przejazdy. Przy dwóch przejazdach liczony jest 
lepszy czas. Klasyfikacja oddzielnie w każdej grupie wiekowej.

Dojazd na zawody oraz korzystanie z wyciągu we własnym 
zakresie.

Organizatorzy mają prawo odwołania lub zmiany miejsca  
i terminu zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmo-
sferyczne.
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J. Tetera, I. Bujok, I. Szarzec, A. Kluz, J. Hazuka.                                             Fot. M. Niemiec

Na zebranie przyszło 43 mieszkańców, 
a kworum w tej dzielnicy wynosi 37. Gdy 
stwierdzono, że obecna jest wystarczająca 
liczba osób, z sali padło stwierdzenie, że ci 
nadbywający mogą już iść. Potraktowano to 
jako żart, bo wiadomo, że warto wykorzystać 
obecność przedstawicieli samorządu, zadać 
pytania, zgłosić wnioski. Zostali wszyscy. 

Zebranie prowadził burmistrz Ireneusz 
Szarzec, obecny był przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz, radna Jolanta Hazuka 
oraz członkowie Zarządu Osiedla: wice-
przewodniczący Mariusz Copija, sekretarz 
Wit Kozub, skarbnik Stanisław Kozieł. 
Iwona Bujok i Joanna Tetera z Urzędu 
Miasta Ustroń sprawdzały, czy wszystkie 
osoby, które wpisały się na listę obecności 
są uprawnione do głosowania. Wybrano 
Komisję Skrutacyjną, a następnie zgłoszono 
jednego kandydata na przewodniczącego.  
W takiej sytuacji musi on zdobyć 51 procent 
głosów. Gdyby było więcej kandydatów, 
wystarczyłaby zwykła większość. W czasie, 
gdy liczone były głosy, pytano burmistrza 
o sprawy dzielnicy. Nie było tych pytań 
dużo, ale też ostatnie zebranie odbyło się  
w październiku. Najpierw pytano, dlaczego 
nie ma wiaty na przystanku autobusowym 
przy ul. Katowickiej. Oczekujący pasaże-
rowie narażeni są na wiatr, deszcz i ochla-
pywanie przez przejeżdżające samochody. 
Wyjaśnienie, które przedstawił burmistrz to 
istny paragraf 22. 

Na zebraniu obecnych było 43 mieszkańców dzielnicy.                                  Fot. M. Niemiec

DROGOWY  PARAGRAF  22

Kiedy projektowano przystanek, nie zo-
stała zaprojektowana wiata. Nie udało się 
tego naprawić w czasie przebudowy skrzy-
żowania, gdyż Wojewódzki Zarząd Dróg 
stał na stanowisku, że sprawę trzeba odło-
żyć na czas po finalizacji inwestycji. Żeby 
postawić wiatę po zakończeniu prac, trzeba 
było wykonać projekt organizacji ruchu na 
czas stawiania wiaty, mimo iż trwałoby to 
najwyżej godzinę i nie ma konieczności 
zajmowania pasa ruchu. Ostatecznie projekt 
wykonano i również określono, gdzie i jakie 
znaki informacyjne i ostrzegawcze mają być 
postawione. Po upływie kolejnego okresu 
ustawowo wyznaczonego na odpowiedź, 
Zarząd stwierdził, że nie uwzględniono 
jednego koniecznego znaku. Nie wiadomo 
jednak, gdzie ten znak postawić, bo przepisy 
mówią, że ma on się znajdować nie dalej niż 
150 metrów od miejsca prac i nie bliżej niż 
30 metrów od skrzyżowania. W Nierodzimui 
są to warunki nie do spełnienia. Wiata, która 
kosztowała 700 złotych stoi na parkingu 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Burmistrz 
zapewnił, że w najbliższym czasie uda się 
przeciąć ten węzeł gordyjski. 

Mówiono też o oddziale Urzędu Poczto-
wego, który działa w budynku spółdzielni 
i czynny jest od poniedziałku do piątku 
od godz. 11 do 15. Burmistrz zachęcał do 
korzystania z niego, jeśli mieszkańcy chcą, 
by się utrzymał. Poczta Polska przechodzi 
restrukturyzację, tnie koszty i jeśli wskaźniki 

pokażą, że ludzie nie korzystają z oddziału, 
zostanie zamknięty. 

Poruszono też kwestię kanalizacji dziel-
nicy. I. Szarzec wyjaśniał, że w tej chwili 
miasto oczekuje na pozwolenie na budowę, 
potem rozpocznie się procedura przetargowa 
i prawdopodobnie prace mogą się zacząć 
jesienią tego roku i prawdopodobnie uda się 
wykonać odcinek do skrzyżowania ul. Sko-
czowskiej z ul. Lipowską. Burmistrz podkre-
ślał, że to największa inwestycja sanitarna  
w mieście i dzięki niej będzie można wyko-
nać odgałęzienia na terenie Hermanic i Nie-
rodzimia. Jest to o tyle ważne, że nitki tam 
usytuowane już się zapychały, zwłaszcza po 
deszczach i był problem z podłączeniem no-
wych domów. Budowa tej części kanalizacji 
miasta zakończy się w 2017 roku. 

O możliwość podłączenia do kanalizacji 
pytała też mieszkanka ul. Bładnickiej, gdyż 
bez podłączenia zostały trzy domy. Gdy ich 
właściciele zwracali się do firmy wykonu-
jącej prace, usłyszeli, że jest już za późno. 
Burmistrz mówił, że zawsze można złożyć 
wniosek, ale oczekiwałby zapewnienia, że 
później mieszkańcy się podłączą, bo czasem 
bywa tak, że jakaś ktoś domaga się podłą-
czenia, a później się wycofuje. 

Przez aklamację wybrano nowego przewodniczącego Zarządu Osiedla Nierodzim 
i został nim Wit Kozub, do tej pory sekretarz. Wybory przeprowadzono, gdyż do-
tychczasowa przewodnicząca – Jolanta Hazuka, została radną. 

Problemem są topole przy gazowni, są 
stare, chore, pozbawione kory, ale rosną 
na terenie należącym do skarbu państwa, 
więc całą procedurę uzyskania zgody na 
ich wycięcie musi przeprowadzić starostwo. 
Sprawa jest w toku. 

W trakcie dyskusji członkowie Komisji 
Skrutacyjnej policzyli głosy i podali, że 
wszystkie głosy były ważne, a na kandyda-
turę Wita Kozuba głosowało 43 mieszkań-
ców. Burmistrz skomentował, że jeszcze 
takich wyborów nie widział i poparcie 
dla przewodniczącego jest imponujące. 
Jednocześnie podkreślił, że jest to także 
duża odpowiedzialność. Nowy przewodni-
czący podziękował za głosy i zapewnił, że  
w dalszym ciągu będzie pracował dla dobra 
mieszkańców. Zarówno on, jak i poprzednia 
przewodnicząca podkreślali, że udaje się 
robić dobre rzeczy dla dzielnicy dzięki pra-
cy całego zarządu i poparciu mieszkańców. 
Przypomniano, że zebrania Zarządu Osiedla 
odbywają się w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. od 17 do 18 w OSP Nie-
rodzim.                            Monika Niemiec

Przewodniczący W. Kozub.    Fot. M. Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

O dochodach budżetu miasta mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*    *    *
W budżecie naszego miasta wysokość 

dochodów zaplanowana na 2015 r. to 60,5 
mln zł. Podstawowy podział to dochody 
bieżące - 59 mln zł i majątkowe - 1,5 mln 
zł. Dochody majątkowe pochodzą głównie 
ze sprzedaży majątku, przekształcania 
wieczystego użytkowania w własność, 
zewnętrznych środków inwestycyjnch.

Kolejnego podziału można dokonać na 
dochody własne stanowiące 71,6% budże-
tu, subwencję oświatową - 15,3%, dotację 
na zadania zlecone - 4,4%, dotację uzdro-
wiskową - 3,5%, dofinansowanie zadań  
z budżetu UE - 2%, dotację na zadania włas-
ne 1,8%, dotację na podstawie porozumień 
- 1,5%. Największe dochody pochodzą  
z podatków i opłat lokalnych. Z tego 
tytułu na 2015 r. zaplanowano dochody 
35.383 tys. zł. Jest to największa pozycja 
w naszym budżecie i pochodzi z udziału 
gminy w podatku od osób fizycznych, 
prawnych, podatku od nieruchomości, 
opłaty uzdrowiskowej, opłaty za odpady 
komunalne, opłaty targowej, podatków od 
czynności cywilnych. 

Analizując strukturę dochodów można 
powiedzieć, że pozytywnym wskaźnikiem 
są tak duże dochody własne, bo stanowią 
71,6%. To gwarantuje, że w przypadku 
zachwiania finansowania z zewnątrz, z na-
szego budżetu można realizować zadania 
bieżące. Daje to gwarancję bezpieczeństwa 
i stabilizację finansów. Oczywiście na 
część dochodów własnych mamy wpływ, 
ale nie całkowity. Przykładowo podatek od 
nieruchomości uchwalany jest przez Radę 
Miasta, ale górny limit ustala Minister-
stwo Finansów. Duży wpływ na dochody 
budżetu miasta ma sytuacja gospodarcza,  
a to ze względu na dochody mieszkańców 
i udział miasta w ich podatkach.

Specyfiką dochodów budżetowych jest 
to, że środki spływają w ciągu całego roku. 
Np. podatek od nieruchomości rozłożony 
jest na cztery raty. W przypadku udziału 
w podatku od osób fizycznych rośnie on 
w trakcie roku, tzn. na początku roku 
jest niewielki, a zwiększa się po zakoń-
czeniu procesu rozliczenia. Tu ostatnie 
wpływy następują w okresie grudniowo-
-styczniowym. Wtedy dopiero możemy 
powiedzieć, czy dochody z tego tytułu 
zostały zrealizowane.

Dochody naszego budżetu oparte są 
na solidnych podstawach, a kwoty na ten 
rok są realne, zaplanowane w oparciu  
o doświadczenia poprzednich lat, jak i na 
bardzo rygorystycznie weryfikowanych 
prognozach budżetowych. Nie zakładamy 
pustych czy potencjalnych pieniędzy, aby 
nie tworzyć złudzenia wyższych docho-
dów. Jeśli nastąpi poprawa, zawsze można 
zwrócić się do RM, by dokonała zmian  
w budżecie.                            Notował: (ws)

Bardzo trudne warunki panowały na dro-
dze wojewódzkiej w niedzielę, 25 stycznia. 
Około godz. 11.30 na Brzegach w stronę 
Wisły jechała honda civic. Gdy jej kierowca 
usłyszał nadjeżdżający z przeciwka wóz 
strażacki, chciał zjechać na bok, podobnie 
jak jadący za nim, prowadzący hondę CRV. 
Niestety drugi pojazd wpadł w poślizg i zna-
lazł się na środku jezdni. Kierujący samo-
chodem strażackim chcąc uniknąć zderzenia 
czołowego zjechał na bok w stronę ekranów 
przy ul. Lipowej. Ranna została pasażerka 
drugiej hondy.                                                  (mn)

CIĘŻKIE
CZASY DLA 

KIEROWCÓW

Fot. W. Herda
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Leśnictwo      2 200,00
Transport i łączność   863 118,00
Gospodarka mieszkaniowa    2 070 650,00
Działalność usługowa        160 000,00  
Administracja publiczna       796 233,50  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa        2 700,00  
Obrona narodowa           300,00  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        
     11 650,00  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem       36 567 070,54  
Podatek dochodowy od osób fizycznych     14 715 420,00  
Podatek dochodowy od osób prawnych       500 000,00  
Podatek od nieruchomości      13 650 000,00  
Podatek rolny          118 800,00  
Podatek leśny           50 500,00  
Podatek od środków transportowych       450 000,00  
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej         30 000,00  
Podatek od spadków i darowizn        230 000,00  
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posia-
dających status gminy uzdrowiskowej  2 000 000,00  
Wpływy z opłaty skarbowej         50 000,00  
Wpływy z opłaty targowej        150 000,00  
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej         5 000,00  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych           850 000,00  
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw       
     2 324 000,00  
Podatek od czynności cywilnoprawnych      1 080 000,00  
Wpływy z różnych opłat         29 850,00  
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat        
     83 500,54  
Wpływy z różnych dochodów       250 000,00  
Różne rozliczenia      11 368 316,00  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje         1 000,00  
Pozostałe odsetki         20 000,00  
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych       
     2 112 115,00  
Subwencje ogólne z budżetu państwa      9 235 201,00  
w tym część oświatowa        9 235 201,00  
Oświata i wychowanie       2 999 896,50  
Pomoc społeczna       4 072 504,00  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 153 000,00  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 593 871,35  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      170 250,00  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody 4 000,00 
Kultura fizyczna         13 000,00
Dochody ogółem:   60 848 759,89  

Plan dochodów budżetowych 

Plan wydatków budżetowych 
Rolnictwo i łowiectwo 58 900,00
Leśnictwo   12 000,00
Transport i łączność 7 882 518,00
Turystyka   6 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 1 810 700,00
Działalność usługowa 301 000,00
Administracja publiczna 8 247 578,95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 700,00

Obrona narodowa 300,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
    1 748 189,00
Obsługa długu publicznego 500 000,00
Różne rozliczenia - rezerwy 752 520,49
Oświata i wychowanie 23 842 138,54
Ochrona zdrowia 897 119,00
Pomoc społeczna 6 815 355,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 821 875,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 524 770,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 143 486,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 692 069,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody 5 000,00
Kultura fizyczna  3 265 500,00
Wydatki ogółem: 70 342 719,89

Transport i łączność 5 144 700,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na 
budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II 600 000,00
Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu  
ul. Wesołej 3. 60016 500 000,00
Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu 
ul. Kamieniec   65 000,00
Przebudowa ul. Długiej  2 542 000,00
Budowa ul. Spokojnej  500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie 
ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa  150 000,00 
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa 187 700,00 
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu  600 000,00
Gospodarka mieszkaniowa  424 000,00
Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4  6 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budyn-
ków przy ul. Cieszyńskiej V i VII   160 000,00
Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38  80 000,00
Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II
   20 000,00 
Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy 
ul. Chabrów 12   34 000,00
Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM 
   7 000,00
Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta  100 000,00
Zakup nieruchomości w Ustroniu przy ul. Krótkiej 11  17 000,00
Działalność usługowa  29 000,00
Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)  29 000,00
Administracja publiczna  33 000,00
Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego 
dla UM    15 000,00
Zakup oprogramowania IT Menager dla UM  6 000,00 
Zakup oprogramowania „Koncesje alkoholowe” dla UM  7 000,00 
Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM  5 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 625 329,00
Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego 
dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 35 329,00
Termomodernizacja budynku remizy OSP Lipowiec - ocieplenie 
ściany południowej   20 000,00
Termomodernizacja budynku remizy OSP Nierodzim - ocieplenie 
ściany południowej i wschodniej  40 000,00
Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana  30 000,00
Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 
Ustroń Nierodzim  500 000,00
Oświata i wychowanie  1 393 000,00
Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3  220 000,00 
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiek-
tach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja 
SP-5    540 000,00

Plan wydatków majątkowych

BUDŻET  MIASTA  2015
 Poniżej publikujemy skróconą wersję budżetu miasta na 2014 rok. Cała uchwała budżetowa z załącznikami zajmuje kil-

kadziesiąt stron. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową miasta. W tej mocno okrojonej wersji przedstawiamy 
podstwowe dochody i wydatki.
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Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiek-
tach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja 
SP-6    500 000,00
Rozbudowa monitoringu w SP-1  10 000,00
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiek-
tach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja 
P-7    80 000,00 
Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7   25 000,00
Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1
   6 000,00 
Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G-2 
   12 000,00
Ochrona zdrowia   250 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I  250 000,00
Pomoc społeczna   21 200,00
Zakup pralki przemysłowej dla MDSS  5 000,00
Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS  16 200,00 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   46 000,00
Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim  46 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza   70 000,00 
Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN   70 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   3 935 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pom-
pownią ścieków przy ul. Bernadka   400 000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie 
ul. Bernadka  150 000,00 
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej   50 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej   300 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa   142 000,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa   90 000,00
Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Her-
manice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków 
mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy
Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej  900 000,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków 500 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.   1 000,00
Zakup wiat przystankowych    12 000,00
Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji  565 000,00
Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki   100 000,00
Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka   80 000,00
Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza 
i Słoneczną      15 000,00
Budowa oświetlenia w Parku Lazarów   85 000,00
Budowa oświetlenia ul. Beskidzka   85 000,00
Budowa oświetlenia ul. Uzdrowiskowa   10 000,00 
Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej
   250 000,00
Budowa toalet samoczyszczących na terenie Miasta Ustroń 200 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   55 000,00
Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni 
katyńskiej związane z Ustroniem    5 000,00
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Ustroniu im. Jana Wantuły   50 000,00
Kultura fizyczna   2 750 000,00
Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportoworekreacyjnego 
w Ustroniu      2 750 000,00
Ogółem:   14 776 229,00

Bal przebierańców w Przedszkolu nr 1, rok 1961 lub 1962.  
Dzieci od lewej: Piotrek Krauz, Bogusia Porębska, Dasia Troszok, 
Basia Nawrotek, Marianek Szymaniak, Grażynka Nawrotek. Pa-
nie od lewej: NN, p. Turek, NN, Stefania Nawrotek. Fotografię 
opisała i udostępniła Barbara Nawrotek-Żmijewska. 
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POKONAĆ ŻYWNOŚĆ 
MASOWEGO RAŻENIA

Teresa Szczepanek jest jednym z 400 
na świecie certyfikowanych konsultantów, 
starszym doradcą żywienia optymalne-
go wg wiedzy dr. Jana Kwaśniewskie-
go. Jest również sekretarzem Zarządu 
Głównego Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Optymalnych im. A. Jany z sie-
dzibą w Jaworznie i założycielką oraz 
prezeską ustrońskiego Oddziału tego 
Stowarzyszenia. Zgłaszają się do niej 
osoby z całego powiatu, województwa,  
a nawet z odleglejszych stron Polski i zza 
granicy. Organizuje w naszych hotelach  
i domach wczasowych wczasy zdrowotne 
i warsztaty szkoleniowe poświęcone za-
sadom żywieniowym człowieka, udziela 
porad indywidualnych, pisze publikacje  
i artykuły. Uczestniczy również w konfe-
rencjach, prowadzi szkolenia za granicą. 
Spotkania optymalnych odbywają się  
w każdy ostatni czwartek miesiąca  
w hotelu Globus w Ustroniu Jaszow-
cu. Ustroniacy znają Teresę Szczepanek 
również z pięknego głosu, gdyż śpiewa  
w chórze „Ave”, który działa w parafii pw. 
św. Klemensa w Ustroniu. 
– Nie chcę żeby moje wypowiedzi trak-
towane były jako riposta, chociaż przy-
znaję, że nie mogłam się pogodzić  
z nazwaniem dr. Jana Kwaśniewskiego 
polskim Dukanem bo to zupełnie inna wie-
dza – mówi T. Szczepanek. Dlatego, jeśli 
ktoś chce dowiedzieć się więcej o żywie-
niu optymalnym, to będzie mógł chociaż  
w nieznacznym stopniu poszerzyć i uporząd-
kować swoją wiedzę, czytając ten artykuł. 

O żywieniu optymalnym mówi się 
potocznie dieta Kwaśniewskiego, co  

z punktu widzenia pani Teresy jest błę-
dem. Dieta kojarzy się nam najczęściej  
z zakazem spożywania tłuszczów nasy-
conych i produktów zwierzęcych. Sposób 
optymalnego żywienia został przebadany 
naukowo i jest zgodny z zaleceniami bio-
chemii. Mówi się też, że odżywianie to 
polega na pochłanianiu olbrzymich ilości 
smalcu, żółtek i tłustych mięs. Jednak 
jego zasady są dużo bardziej konkretne 
i logiczne.A co najciekawsze, potępiane 
w czambuł w latach 90, obecnie znajdują 
potwierdzenie w najnowszych odkryciach 
naukowych. Nawiązując choćby do jajek, 
jeszcze 20 lat temu traktowane były jako 
niebezpieczne źródło szkodzącego nam 
cholesterolu i zalecano zjadanie 1-2 jajek 
w tygodniu. Naukowcy odkryli, że chole-
sterol przyjmowany z zewnątrz, z pokar-
mami nie podwyższa jego ilości we krwi  
i nie przyczynia się do powstawania chorób 
naczyniowo-sercowych. Obecnie żółtka 
uznawane są za jedno z najcenniejszych, 
niskokalorycznych źródeł najlepszego 
budulca, witamin i mikro elementów,  
a szczególnie tak bardzo ważnej dla na-
szego serca lecytyny. Od 19 lat, zja-
dam niemal codziennie 3-4 sztuk żółtek  
w różnych postaciach i czuję się doskonale! 
- mówi p. Teresa.
– 20 lat temu borykałam się z problemami 
zdrowotnymi, do których przyczyniła się 
oprócz niewłaściwego odżywiania, rów-
nież między innymi moja praca w szko-
le oraz na stanowisku dyrektora szkoły  
w Łaziskach Górnych. Kiedy odeszłam na 
emeryturę, pomyślałam sobie, że chciała-
bym coś jeszcze w życiu robić, pracować 

lub udzielać się społecznie. Chęci były, 
ale nie było sił i postanowiłam zadbać  
o siebie. Trafiłam na artykuły dr. Jan 
Kwaśniewskiego w Dzienniku Zachod-
nim. Były to dla mnie treści niemal bul-
wersujące. Nie mogłam pogodzić się  
z tym, że lekarz poleca żywienie wyso-
kotłuszczowe i niskowęglowodanowe, 
zupełnie odwrotnie do ogólnie przyjętych 
zasad. Dlatego też rozumiem dzisiaj tych 
wszystkich, którzy stykają się z tym po raz 
pierwszy i myślą podobnie. Koleżanka, 
której mąż miał zawał, opowiedziała mi 
wówczas, że zaczął stosować żywienie 
optymalne i poprawiły mu się wyniki  
i samopoczucie. Przeczytałam więc książ-
kę: „Żywienie Optymalne” autorstwa dr. 
Jana Kwaśniewskiego i stwierdziłam:  
a co mi zależy, spróbuję. Mój stan zdrowia 
powoli zaczął się poprawiać. Pomimo 
tłustego jedzenia, schudłam, zaczęłam  
z optymizmem patrzeć na świat i utwier-
dzać się powoli w przekonaniu, że to 
naprawdę działa. Odkryłam, że ten spo-
sób żywienia, przypomina mi rodzinny 
dom. Mieliśmy duże gospodarstwo rolne 
i często jadało się u nas kaczki, gęsi, wie-
przowinę, tłustą śmietanę, jajka, masło. 
Byłam nauczona tak jeść, smakowało 
mi takie jedzenie, ale potem z powodu 
„jedynie słusznego” modelu żywienia, 
propagandy w mediach zrezygnowałam 
z wielu rzeczy, bo wmówiono mi, że są 
szkodliwe. Póżniej przeanalizowałam 
stan zdrowia mojej rodziny i okazało się, 
że nie było u nas chorób cywilizacyjnych 
i wszyscy dożywali starości w dobrym 
zdrowiu. Moja teściowa przeżyła 102 lata, 
a można powiedzieć, że nie przywiązywa-
ła zbyt dużej wagi do zalecanego sposobu 
odżywiania. Intuicyjnie jadła rzeczy, które 
jej służyły.

 Obecnie przekonana o słuszności tej 
metody wspomagania leczenia wielu cho-
rób, zawsze tylko proponuję ten sposób 
żywienia i nigdy nikomu nie narzucam się 
twierdząc, że jest to panaceum na wszyst-
ko. Przekonałam się na sobie oraz na obser-
wacji olbrzymiej ilości ludzi stosujących 
ten model żywienia i mogę powiedzieć, że 

Teresa Szczepanek.

– Nie chciałabym, żeby moja chęć opowiedzenia o odżywianiu optymalnym była 
zrozumiana jako sprostowanie, nawracanie – mówi Teresa Szczepanek, nawiązując 
do wywiadu z dietetyczką, Teresą Cholewą, który ukazał się w GU nr 50/2014. – 
Czasem miałam wyrzuty sumienia, że nie opowiadam o swojej działalności, mimo 
że jestem mieszkanką Ustronia od 19 lat. A przecież robię coś fantastycznego,  
z czego korzysta wielu ludzi, ale też i nasze piękne miasto. Gdyby zliczyć wszyst-
kie osoby, które przyjechały na turnusy optymalne, na konsultacje, warsztaty, to 
byłoby ich kilkadziesiąt tysięcy. Zapłacili za wczasy, taksę dawniej klimatyczną, 
teraz uzdrowiskową, zaopatrywali się w naszych sklepach, korzystali z naszych 
atrakcji. Pomyślałam sobie, że warto opowiedzieć o tym, co ich tu sprowadziło. 
Że może to jest właśnie ten moment, żeby przybliżyć sposób innego odżywiania, 
ale i filozofię życia, która zmieniła moje życie. Poprawił się stan mojego zdrowia, 
kondycja, a pomoc innym ludziom daje mi dużo satysfakcji.

PRZYKŁADOWE PRZEPISY
Jajecznica na maśle
1 całe jajko + 2 żółtka – roztrzepać, wylać na roztopione gorące masło (1 łyżka stołowa 
lub więcej), wymieszać. Można dodać szczypiorek lub pomidor. Zjadamy z chlebem 
optymalnym z masłem. Do tego warzywa dowolna ilość.
Placki ziemniaczane
Zetrzeć na tarce cztery większe ziemniaki. Lekko odcisnąć ręką. Zetrzeć i dodać 
dużą cebulę. Dodać 6 żółtek, pieprz, kurkumę, szczyptę soli. Białka ubić na sztywno  
z solą. Połączyć z ciastem. Smażyć na łoju lub maśle klarowanym. Zjadamy na obiad 
6 sztuk z kubkiem śmietany 18%. (porcja dla dwóch osób)
Pulpety z wątróbki
100 g wątroby wieprzowej lub cielęcej i 100 g podgardla zmielić, dodać 1 całe jajko, 
1 łyżkę tartej bułki, sól, pieprz, kurkumę do smaku. Formować małe pulpeciki, wrzu-
cać na gotujący się rosół. Po ok. 10 min. wyjąć, polać przetopioną słoniną z cebulką.
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efekty są wspaniałe, a ocena tego nie jest 
postawiona na podstawie krótkiego ka-
prysu, ale 19. lat. Decyzję jednak zawsze 
pozostawiam do indywidualnego przemy-
ślenia. Z mojego doświadczenia wynika, 
że przez zmianę odżywiania na optymalne 
można poprawić swój stan zdrowia aż  
w 70%, a w niektórych przypadkach nawet 
więcej. A więc czy zagwarantuje to nam 
medycyna oficjalna? Jeśli u kogoś nie 
następuje większa poprawa, to pracujemy 
dalej indywidualnie, szukając najlepszego 
dalszego rozwiązania.

Czy można więc poprawić nasze zdro-
wie tylko poprzez zmianę sposobu odży-
wiania? To znaczy, że lekarze nie są już 
potrzebni?
– Broń Boże, nie odciągam nikogo od le-
karzy – protestuje T. Szczepanek. – Wręcz 
przeciwnie. Sama robię sobie regularnie 
badania krwi, sprawdzam poziom chole-
sterolu, witaminy D, której współczesnym 
ludziom bardzo brakuje. Nie wolno re-
zygnować z medycyny oficjalnej. Jednak 
chciałabym, aby patrzyła na pacjentów 
bardziej holistycznie.

Oczywiście, byłam bardzo ciekawa, 
jak wyglądają wyniki osoby stosującej 
żywienie optymalne od 19 lat, a moja 
rozmówczyni wyjaśniła: 
– W porównaniu do ogólnie zalecanych 
norm, poziom mojego cholesterolu jest 
oczywiście podwyższony, ale to dzięki  
większej frakcji HDL,czyli dobrego cho-
lesterolu i niskiej ilości trójglicerydów. 
Bardzo się cieszę, że jest podwyższony, 
bo cholesterol to bardzo ważny związek 
potrzebny w każdej naszej komórce. Bez 
cholesterolu żyć się nie da. Powstają  
z niego kwasy żółciowe, hormony kory 
nadnerczy, hormony płciowe, witaminy 
z grupy D i glikozydy nasercowe. A więc 
cholesterolu bać się nie trzeba. Straszenie 
cholesterolem i zalecanie w związku z tym 
statyn to największe kłamstwo ostatnich 
50-ciu lat! 

Jeśli chodzi o witaminę D, to pomimo, 
że korzystam ze słońca, jem dużo pro-
duktów, które ją zawierają – ryby, masło, 
żółtka jaj, wątrobę, sery żółte, jest ona u 
mnie na średnim poziomie. A więc jaki 
musi być jej poziom u wegetarian albo 
wegan? Aż się boję myśleć. A ta niedo-
ceniona wit D odgrywa dla naszego życia  
również kluczową rolę. Powinniśmy więc 
uświadamiać ludzi i mówić o niej zdecy-
dowanie więcej. I to również podkreślam 
na warsztatach szkoleniowych.

Jakie są więc podstawowe zalecenia od-
żywiania optymalnego według dr. Kwaś-
niewskiego?
– Zachowanie odpowiednich proporcji 
między białkiem, tłuszczem i węglowo-
danami - odpowiada T. Szczepanek oraz 
dostosowanie ich do indywidualnych 
potrzeb każdego człowieka w stosunku 
do wagi należnej. Jest to przyczynowe 
wspomaganie leczenia wielu chorób. 
Stosowanie tego na co dzień nie jest 
skomplikowane, jeśli na początku pomoże 
ktoś doświadczony i korzysta się z od-
powiedniej literatury. Ja również chętnie 
służę pomocą. Nie da się tu przedstawić 
wszystkich zasad, przepisów, zaleceń. 
Ważne by wziąć sobie do serca to, że 

sami decydujemy, czy będziemy cieszyć 
się z dobrym zdrowiem, czy chorować, bo 
jesteśmy tym co jemy. 

Większość ludzi je bardzo źle, przede 
wszystkim za dużo węglowodanów. Kon-
cerny spożywcze bardzo chętnie sprzedają 
nam tę żywność nafaszerowaną konser-
wantami i wzmacniaczami smaków. Już 
niektórzy naukowcy stwierdzają że jest 
to żywność masowego rażenia i taka 
jest prawda. Bo skąd się biorą choroby 
cywilizacyjne? Otyłość, cukrzyca, udary, 
wylewy, alergie itd.? Żeby przeżyć na ta-

kich produktach ludzie kupują syntetyczne 
suplementy. Kto na tym korzysta? Chyba 
nie trzeba wyjaśniać. 

Gdy zapytałam, czy można z odżywia-
nia optymalnego korzystać tylko częś-
ciowo, wybrać coś dla siebie, p. Teresa 
stwierdziła, że wtedy nie jest to żywienie 
optymalne i nie może brać za efekty od-
powiedzialności. Jeśli ktoś zacznie jeść 
tłusto, ale równocześnie będzie objadał się 
słodyczami, to skutki mogą być opłakane. 
Nie można być przecież trochę w ciąży, 
a trochę nie!           Monika Niemiec 

Podstawowe zasady żywienia optymalnego (wybór):
– Oprócz proporcji między B,T i W nie należy bać się cholesterolu i tłuszczów 

nasyconych. Wszystkie tłuszcze obecne w produktach naturalnych lub należące 
do naszej tradycji kulinarnej, nie zmanipulowane przez człowieka, są tłuszczami 
zdrowymi. 

–  Przygotowujcie zdrowe śniadania. Nie bójcie się masła, boczku, jajek. Jedzcie 
mniej ciast, słodkich przekąsek itp. Odrzućcie kategorycznie mleczne produkty 
beztłuszczowe.

– Wysysajcie kości ze szpiku i zjadajcie chrząstki, skórki, nóżki, golonkę, gło-
wiznę. Te produkty zapewniają nam materiał do budowy kości, ścięgien, skóry, 
także wiele witamin i kolagenu, a co za tym idzie – zdrowia.

– Nie kupujcie produktów zawierających oliwę rafinowaną, margarynę lub 
tłuszcze nienasycone.

– Nie spożywajcie produktów określanych jako dietetyczne i natarczywie re-
klamowanych ze względu na brak cholesterolu lub tłuszczu w swoim składzie.

– Spożywajcie mało produktów smażonych, przede wszystkim poza domem, 
gdyż trudno jest ustalić rodzaj użytego do smażenia oleju lub innego tłuszczu.

– Nie zakupujcie gotowych sosów i majonezów, gdyż są pełne olejów rafino-
wanych.

– Regularnie włączajcie do swojej diety produkty będące źródłem kwasów ome-
ga 3, takie jak ryby, kawior, podroby, jajka. Nie będziecie potrzebować żadnych 
suplementów.

– Unikajcie przetworów mięsnych zmanipulowanych przez przemysł spożywczy, 
takich jak konserwy mięsne, wędliny przemysłowe czy różne gotowe produkty 
mrożone. 

– O ile to możliwe, kupujcie produkty z certyfikowanych hodowli i upraw eko-
logicznych lub małych gospodarstw rolnych, prowadzących hodowle i uprawy  
w sposób tradycyjny. 

Jest to fragment publikacji Teresy Szczepanek „Optymalne źródło życia i zdro-
wia” - materiały szkoleniowe.
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Ustroń dn. 09.01.2015 r.

Przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń
Artur Kluz

List otwarty
Zaniepokojony tematem ostatnich nieformalnych spotkań 

organizowanych przez Radnych KWW „Wspólnie dla Ustronia 
i Artura Kluza” na czele z Panem Przewodniczącym Arturem 
Kluzem, zmierzającymi do zmian w realizacji projektu pn. „Rewi-
talizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w 
Ustroniu” zwracam się do Pana Przewodniczącego o udzielenie 
odpowiedzi na piśmie na następujące pytania:

1./ Jaki będzie zakres zmian dotyczący lokalizacji obiektów 
w jednostce strukturalnej będącej własnością Miasta a objętej 
projektem?

2./ Jaki będzie koszt i okres realizacji inwestycji po wprowa-
dzeniu zmian oraz źródła ich finansowania?

3./ Jaki będzie koszt utrzymania obiektów?
4./ Kto będzie zarządzał nowopowstałym kompleksem?
5./ Proszę o podanie korzyści dla miasta i jego mieszkańców 

płynących z wprowadzenia w życie zmian przez Was proponowa-
nych w stosunku do obecnego projektu.

6./ W przypadku rezygnacji z realizacji infrastruktury lekko-
atletycznej zawartej w obecnym projekcie proszę o wskazanie 
możliwości realizacji tej infrastruktury w innych miejscach miasta 
oraz kosztów, źródeł ich finansowania i okresu realizacji.

7./ Dlaczego na prowadzone konsultacje nie zostali zaproszeni 
przedstawiciele wszystkich działających w mieście stowarzyszeń 
sportowych a tylko przedstawiciele KS „Kuźnia Ustroń” ?

8./ Rozumieć należy, że w ślad za proponowanymi zmianami 
macie  Państwo Radni przygotowane propozycje zmian w bu-
dżecie miasta na 2015 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oczekuję na ich przedstawienie.

Pragnę zaznaczyć, że obecny projekt posiada aktualne pozwole-
nie na budowę, zabezpieczone środki finansowe na jego realizację 
w latach 2015/2016, co pozwala na ogłoszenie przetargu i jego 
rozstrzygnięcie początkiem bieżącego roku i rozpoczęcie prac 
związanych z jego realizacją na wiosnę tego roku, a to umożliwia 
na planowane w 2016 r. zakończenie I etapu inwestycji. Ponadto 
obecny projekt umożliwia wystąpienie z wnioskiem o dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego (termin składania wniosków upływa 
20 stycznia 2015 r.).

Mam nadzieję, że przedstawiając proponowane zmiany kieru-
jecie się Państwo dobrze pojętym interesem naszej społeczności 
lokalnej mając na względzie możliwości rozwoju najmłodszego 
pokolenia naszych mieszkańców oraz macie Państwo Radni 
świadomość, że kadencja trwa cztery lata, to okres bardzo krótki 
na realizacje nieprzygotowanych inwestycji, to okres, w którym 
nie mając przygotowanych projektów,  można niewiele zrobić ale 
można wiele zepsuć.

W oczekiwaniu na wyczerpującą odpowiedź
Z wyrazami szacunku
Stanisław Malina

LIST  OTWARTY

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony 
wykaz z dnia 13.01.2015 r. dot. nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na cele miesz-
kaniowe, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami 
nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność 
osób prawnych, fizycznych lub jednostek nie posiadają-
cych osobowości prawnej.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z miesz-
kańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały  
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz stawki opłat Burmistrz Miasta 
Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 
30.01.2015 r. do 06.02.2015 r. odbędą się konsultacje społecz-
ne w w/w sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone za 
pośrednictwem forum dyskusyjnego na stronie internetowej 
Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje 
stanowisko odnośnie projektu uchwały.

PRZYGARNIJ  
zw ierzaka!

  12 stycznia wieczorem, w Ustroniu, przy ulicy Grażyńskiego 
znaleziono pięknego, dużego, zadbanego, biało-czarnego kota. 
Kot jest domowy, oswojony, nauczony korzystania z kuwety, 
wykastrowany. Ma charakterystyczny gruby puszysty ogon. Jest 
bardzo przyjacielski, przyzwyczajony do towarzystwa człowieka. 
Szukamy właściciela! Kot obecnie przebywa w domu tymcza-
sowym Fundacji  w Ustroniu. Telefon: 782 717 771; 782 247 435.

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu 
oraz podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 

Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, 
e-mail: dea2@op.pl. Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska są na 

stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 
2015 r. pisemnego  oświadczenia o wartości sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do 
uiszczenia pierwszej raty za posiadanie zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Termin płatności pierwszej 
raty upływa 31 stycznia 2015 r. Płatności należy dokonywać 
w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na 
konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000 
0001 0102 5211
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZIOMO: 1) niepojęte zjawiska, 4) europejski grosz, 
6) w adresie, 8) morski bałwan, 9) zachodnie imię żeńskie, 
10) gatunek literacki, 11) konie czystej krwi, 12) kościel-
ny instrument, 13) mazurskie wczasowisko, 14) twarz,  
15) państwo afrykańskie, 16) czeska głowa rodziny,  
17) rozgrzewa marynarzy, 18) mała Alicja, 19) operowe 
pieśni, 20) wypływa z wulkanu.

PIONOWO: 1) słodka tabliczka, 2) gadanie pod 
publikę, 3) z Rysami,  4) słynny angielski uniwersytet,  
5) impreza handlowa, 6) zimny półwysep, 7) silny wybuch, 
11) Anna dla bliskich, 13) ściganie zwierza.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 6 lutego.

  
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 2 

     
ZIMA  NIE  DOKUCZA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Bartosz Tyrna  

z Ustronia, ul. Różana. Zapraszamy do redakcji. 

LATO 2015 - PROMOCJE - GWARANCJE
REZERWUJ - NAJSZYBCIEJ! SKORZYSTASZ - NAJWIĘCEJ!

super ceny dla dzieci w wybranych hotelach
WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY - ATRAKCYJNE WYJAZDY I CENY!  

ZAPLANUJ SOBIE WOLNE DNI!

NOWE KSIĄŻKI W MBP :

Martin Pollack – „Skażone krajobrazy”
 Esej o miejscach masowych mordów, dokonywanych w ukry-

ciu, w ścisłej tajemnicy. Autor dopomina się o pamięć. Od Sło-
wenii po Łotwę, od Austrii po Rosję Pollack tropi ślady dawnych 
zbrodni, próbując się jednocześnie dowiedzieć, jak się dziś żyje 
na terenach, które są zakamuflowanymi cmentarzami.

Colin Woodard – „Republika Piratów”
Posiłkując się szczegółowymi badaniami archiwów brytyjskich 

i amerykańskich, Colin Woodard przenosi czytelników w czasy 
złotego wieku piractwa. Do Republiki Piratów, która śmiała 
zatrząść fundamentami brytyjskiego i hiszpańskiego imperium,  
a także rozprzestrzeniła demokratyczne idee, które kilkadziesiąt 
lat później doprowadziły do rewolucji amerykańskiej.

Książka „Republika Piratów” posłużyła za kanwę serialu 
telewizyjnego „Crossbones”.

BIBLIOTEKA   POLECA:

Kaj by sie to kiery nazdoł, że łoto w te niedziele już bydzie 
piyrszygo lutego. Dyć nie tak downo był Nowy Rok! Ciekawe, 
jako też bydzie zima w tym lutym, bo na razie to by szło po-
wiedzieć i „pieknóm mómy jesiyń tej zimy„. W pyndziałek je 
grómnice i je też taki powiedzyni:„na grómnice taje, rychtuj 
chłopie sanie, na grómnice mróz, rychtuj chłopie wóz„. Tóż 
łuwidzymy, co to bydzie trzeja rychtować. Poczóntkym lutego 
dziecka bydóm miały feryje zimowe, tóż by jisto chciały, coby 
był śniyg. Ważne jyny, coby chodzili i ceste posypowali, bo jak 
tak deszcz padze, a w nocy to przimarznie, to auto roz-dwa 
może wpaś w poślizg i karambol gotowy. Jak sie jidzie szłap-
cugym po chodniku, gor wieczór, jak je już ćma, to też jidzie 
klepeta połómać, jak sie ukielznie na nieposutym chodniku. 
Jeszcze jak sie tak jidzie z jakij muzyki i mo sie cosi wypite, 
to tym pryndzyj sie jidzie wykopyrtnoć. Dyć teraz je czas, że 
sóm rozmaite bale, coby se ludzie potańcowali. Nikiery to mo 
potym biyde do chałupy trefić, gor jak musi jiś daleko, kaj 
świateł ni ma. Tryfiało sie, że nikiery panoczek dziepro na drugi 
dziyń do chałupy prziszeł, bo sie boł jiś po ćmoku do chałupy, 
toż dostoł na noc u kamrata, kiery miyszkoł bliżyj. Paniczka 
se potym myślała, że był na noc u jakijsi Jewki abo Maryny 
i natrzaskała mu po pysku. Jo by wolała, by moji chłopisko 
lepij sie po nocy do chałupy nie szmatłoło, bo jeszcze by se 
klepeto mógło złomać i musioło by leżeć we szpitolu z nogóm 
na wycióngu. Widzicie jako zy mnie szykowno baba!

Za dwa tydnie i kapke, w sobote szternastego lutego, bydom 
zaś ty walyntynki, świynto tych, co sie majóm radzi. Toż je 
jeszcze kapke czasu, coby se porozmyślać, co by też dla swojij 
najmilejszej abo najmilejszego zrobić, coby z tego był rod. 
Może cosi fajnego kupić abo se jiś kaj społym w tyn dziyń? To 
już zależy, co kiery mo rod.

Jak sie rozchodzi o samo słowo „społym” to tak sie nazy-
wajóm też ty spółdzielnie, co majóm sklepy pod sobóm. Tóż 
roz też w takij spółdzielni „społym” było zebrani, na kierym 
główny dyrechtór strasznie dłógo bałuszył, a jak już kóńczył, 
to zawołoł: niech żyje „Społym”. Jednymu, co tam siedzioł 
na tym zebraniu, zdrzymnół sie, bo to bałuszyni było za dłógi. 
Jak na kóniec dyrechtór zawołoł: niech żyje „Społym” - tyn, 
co drzymoł, łobudził sie, a nie bardzo wiedzioł, ło co sie roz-
chodziło. Zaroz sie doł do pytanio: „Panie dyrechtorze, nie 
gniywajom sie na mnie, dyć jo nie społ, jo sie jyny na chwilke 
zdrzymnoł.”

Na koniec roku jeszcze nie tak downo trzeja było siedzieć 
w biórze po szychcie nikiedy aji do wieczora, coby zdónżyć 

Roztomili ludeczkowie! z bilansym abo z jakimisikej sprawozdaniami, kierych za 
kómuny trzeja było robić strasznie moc. Jak sie tak siedziało 
łod rana do wieczora, to człowiek był już strasznie zmachany 
i szło mu sie zdrzymnóć, jak cały dziyń mioł ty cyfrzyska przed 
łoczami. Jeszcze jak kansi sie przitrefiła, jakosi pomyłka, to 
dziepro była sumeryja.

Dzisio już nie trzeja tak dłógo po szychcie siedzieć w bió-
rze, bo na kómputerach jidzie wszycko roz-dwa porachować. 
Ale paniczki ni majóm teraz wytłómaczynio, jak dejmy na to, 
pujdóm na kawe i na plotki do kamratki, to ni mogóm prawić, 
że trzeja było siedzieć po szychcie w robocie. Tóż widzicie, 
że wszycko mo swoji złe i dobre strony.                       Hanka
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Jego ulubionym siedliskiem są doliny rzek na nizinach, z chłodnym 
i wilgotnym klimatem. W takich miejscach żywotnik zachodni tworzy 
lasy, w których albo całkowicie dominuje, albo rośnie wespół z choi-
ną kanadyjską i sosną wejmutką. Chociaż z ogrodów przydomowych 
znamy żywotniki jako mniejsze lub większe krzewy, to bardziej 
reprezentatywne dla tego gatunku są formy znane przede wszystkim 
z cmentarzy, a także – chociaż rzadziej – z parków. Posadzony samot-
nie i nieprzycinany żywotnik wyrasta na całkiem sporych rozmiarów 
drzewo, osiągając przeciętnie do 20, a w sprzyjających warunkach 
nawet i 40 m wysokości (w Europie największe żywotniki dorastają 
do ok. 25 m). Najbardziej typowy dla żywotnika  jest prosty aż do 

wierzchołka pień, chociaż 
często można spotkać drze-
wa o kilku przewodnikach. 
Korona młodszych drzew 
jest dość wąska i stożkowata 
lub kolumnowa, później sta-
je się bardziej cylindryczna, 
ale w zasadzie zawsze jest 
gęsta i zwarta. Wyrastające 
z pnia konary są średniej 
grubości, a gałązki – silnie 
spłaszczone i wachlarzo-
wato poziomo rozpostarte. 
Chociaż żywotniki należą 
do roślin zwanych iglasty-
mi lub szpilkowymi, to ich 
liście tylko na bardzo mło-
dych roślinach przypominają 
„klasyczne” szpilki świerka 
czy też jodły. Dojrzałe mają 
formę ściśle przylegających 
do siebie i pokrywających 
pędy łusek, o długości do 5 
mm. Liści-łuski, które po-
rastają dolną i górną stronę 
spłaszczonych gałązek mają 
wypukłe gruczołki żywicz-
ne, natomiast te rosnące na 
bokach gałązek są bez gru-

czołków, ale za to z krótkim i zagiętym do pędu wierzchołkiem. Od 
góry gałązki są ciemnozielone i „z połyskiem”, a od spodu – matowe 
i żółtawo- lub szarozielone. W okresie zimowym łuski brunatnieją, 
co dla świeżo upieczonych właścicieli ogrodu z tujowym żywo-
płotem często bywa interpretowane jako zasychanie całej rośliny. 
Nic bardziej mylnego – wiosną łuski odzyskują swą zieloną barwę. 

W marcu na końcach pędów żywotników rozwijają się drobne, 
jajowatego kształtu i czerwonawe kwiatostany męskie. Pod koniec 
kwietnia natomiast pojawiają się równie małe, jajowate i niepozorne, 
ale zielonożółtawe szyszeczki kwiatostanów żeńskich. Później, już 
po zapłodnieniu, powstają z nich wąskojajowate, o długości ok. 1 
cm szyszki nasienne, okryte skórzastymi łuskami, najpierw żółtawe, 
a dojrzałe jasnobrązowe.

Chociaż żywotnik zachodni nie ma specjalnych wymagań 
siedliskowych, to najlepiej rośnie przy dużej wilgotności gleby 
i powietrza, na ogół nie jest zbytnio wrażliwy mróz. Z równym 
powodzeniem rośnie w miejscach nasłonecznionych, jak i w cie-
niu, „cierpliwie” znosząc przycinanie i formowanie (na zdjęciu 
przykład żywotników o geometrycznych koronach), co stało się 
zapewne źródłem sukcesu samego gatunku, jak i jego około 140 
odmian, które wręcz opanowały zdecydowaną większość cmenta-
rzy i ogrodów przydomowych. Żywotnik zachodni jest bodaj czy 
nie pierwszym północnoamerykańskim drzewem, jakie zostało 
sprowadzone do Europy – we Francji pojawił się w 1534 lub 1542 
roku, natomiast na ziemiach polskich gatunek ten posadzono w 
warszawskim ogrodzie botanicznym w roku 1808. Dziś żywotnik 
zachodni w wielu odmianach jest najczęściej sadzoną zimozieloną 
rośliną żywopłotową w Polsce.

Na ogół opisy żywotników skupiają się na zastosowaniu tych 
drzew (krzewów) jako ogrodowo-parkowych roślin ozdobnych, 
a pomijają ich właściwości trujące i lecznicze. O tychże właści-
wościach, a także w jaki sposób rozróżnić żywotniki od cyprysi-
ków (na pierwszy rzut oka wyglądających prawie identycznie) 
oraz o samych cyprysikach – w kolejnym odcinku „Bliżej na-
tury”.                                   Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 
 

 

Aby dobrze „wejść” w temat dwóch najbliższych artykułów z cyklu 
„Bliżej natury”, warto przeprowadzić niewielki eksperyment. Proszę 
zabawić się w grę w skojarzenia i wyobrazić sobie z czym kojarzą się 
Państwu różne gatunki drzew. Z pewnością nie popełnię większego 
błędu, kiedy napiszę, że zdecydowanej większości Czytelników dęby 
przywodzą na myśl coś majestatycznego, wręcz królewskiego, koja-
rzą się z czymś starym i wiekowym, ale jednocześnie silnym i mocar-
nym. Świerki, zwłaszcza nasze beskidzkie smreki – a już szczególnie 
te zwane istebniańskimi – chyba od razu budzą skojarzenia z czymś 
smukłym i strzelistym (aż do nieba, chciałoby się dopowiedzieć). 
Topola osika to dla wielu drzewo strachliwe, bojące się wszystkiego 
dookoła, wręcz drżące ze stra-
chu. Wierzba – na dźwięk tej 
nazwy w wielu umysłach od 
razu powstaje obraz rozległej 
„mazowieckiej” równiny z 
rządkiem drzew rosnących 
nad brzegiem ciurkającego 
strumyczka, a każde z nich 
ma charakterystyczną, regu-
larnie ogławianą „czuprynę” 
(co poniektórzy pewnie będą 
się doszukiwali pod jedną z 
takich „szumiących” wierzb 
równie charakterystycznej 
sylwetki Chopina!). Lipa to 
drzewo pełni lata, pachnące 
miodem i nie szumiące liś-
ćmi, ale brzęczące brzęcze-
niem pszczół. Wielokrotnie 
od różnych osób usłyszałem, 
że modrzew to takie piękne 
drzewo, ale wyłącznie wte-
dy, kiedy rośnie daleko, a w 
ogrodzie to zwykłych „śmie-
ciuch”, zaśmiecający swym 
igliwiem wszystko dookoła. 
Brzoza zapewne nie tylko 
dla wielbicieli poezji ks. Jana 
Twardowskiego pozostaje 
drzewem „nazbyt wieśniaczym aby rosnąć w mieście” („Drzewa”). 
A jakież to skojarzenia budzą tytułowe tuje?

Znów chyba nie popełnię większej omyłki, kiedy stwierdzę, że 
tak zwane tuje w powszechnej świadomości kojarzą się z cmenta-
rzem, jako typowe drzewo sadzone właśnie na nekropoliach, a także 
jako krzew tworzący w skali całego naszego kraju zapewne setki, 
jeśli nie tysiące kilometrów ogrodowych żywopłotów. Cmentarno-
-żywopłotowe skojarzenia z tujami nie są czymś charakterystycznym 
wyłącznie dla Polski. Nie tak dawno uczestniczyłem w konferencji 
w Czechach, podczas której tematem jednego z wystąpień były pre-
ferowane gatunki drzew i krzewów do nasadzeń czy to w ogrodach 
przydomowych, czy też na cmentarzach właśnie. Referujący ten 
temat projektant zieleni przytoczył wówczas jedną z najczęściej 
wypowiadanych opinii, z jaką spotyka się podczas spotkań ze zlece-
niodawcami, a którą w języku polskim można streścić mniej więcej 
tak: „Wszystkie drzewa i krzewy są fajne, ale cmentarne tujki są 
najlepsze”. Czy warto walczyć z tą rozpowszechnioną opinią? Nie 
wiem, ale zapewne z racji ogromnej popularności warto przyjrzeć 
się „tujkom” nieco bliżej.

Konieczne jest poczynienie pewnego zastrzeżenia: używałem 
dotąd potocznego określenia tuje, które jest spolszczoną łacińską 
nazwą rodzaju Thuja, w formalnej nomenklaturze botanicznej zwa-
nego żywotnikiem. Słowo tuja głęboko zakorzeniło się w naszym 
języku, ale pod tą nazwą kryje się kilka rodzajów drzew i krzewów, 
które dla laików są do siebie niezwykle podobne – przede wszystkim 
są to żywotniki i cyprysiki. 

Do rodzaju żywotnik zaliczamy zaledwie 5 gatunków, z których 3 
występują w południowo-wschodniej Azji, a ojczyzną pozostałych 
jest kontynent północnoamerykański. Chyba najbardziej rozpo-
wszechnionym – czyli najchętniej sadzonym – przedstawicielem 
tego rodzaju nie tylko w Polsce jest żywotnik zachodni. Gatunek ten 
pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej, a zasięg jego 
naturalnego występowania obejmuje rejon południowej Kanady i 
północno-wschodni kraniec USA. Jest to drzewo preferujące miej-
sca wilgotne, wręcz podmokłe, z solidną dawką wapienia w glebie. 

Tuje, czyli żywotniki i cyprysiki (1)
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Tadeusz Dytko jest znany w Ustroniu 
jako organizator Military Festiwalu, ale 
także jako autor licznych publikacji, m.in. 
książki o ustroniaku, bohaterskim pilocie 
RAF podczas II wojny światowej Janie 
Cholewie. W Ustroniu się urodził i chodził 
do szkoły. Ostatnia jego książka nosi tytuł 
„Generałowie Wojska Polskiego - hono-
rowi bracia kurkowi”.
– Po katastrofie smoleńskiej prezes Leszek 
Gołda zaproponował, by opisać trzynastu 
generałów członków Bractwa Kurkowego 
w Krakowie. Oprócz przedwojennych 
generałów Józefa Hallera i Jana Chmu-
rowicza, wszystkich znałem. Starałem 
się więc oprócz podstawowych danych 
troszkę opowieści beletryzować. Opisa-
nych generałów, których łączy Bractwo 
Kurkowe i Kraków, gdyż wszyscy mieli 
krótsze lub dłuższe krakowskie epizody. 
Służyli głównie w czerwonych beretach. 
Jest sporo zdjęć z czasów gdy pracowa-
łem w prasie wojskowej, więc nie było 
z tym problemu. Recenzentem jest prof. 
Czesław Dźwigaj, kustosz Rady Starszych 
Bractwa Kurkowego. Rozdziały poświę-
cone poszczególnym generałom ułożone 
są w kolejności zostawania honorowymi 
braćmi. To fragment polskiej historii, ale 
też opowieści z życia. Korektorka nie zna-
jąca się zupełnie na wojsku powiedziała, 
że jej się książka spodobała i dla mnie była 
to najcenniejsza recenzja. Recenzje braci 
kurkowych też pozytywne, bo jak mówią, 
wreszcie powstało coś ciekawego. 

We wstępie T. Dytko napisał m.in.:
Pomysł na książkę o krakowskich gene-

rałach miałem już dawno, ale dopiero pro-
pozycja starszego bractwa Leszka Gołdy 
stała się prawdziwą iskrą wzniecającą po-

POZYTYWNE  RECENZJE  
BRACI  KURKOWYCH

żar tej opowieści. Ponieważ zdecydowaną 
większość moich bohaterów znam bardzo 
dobrze, z niektórymi łączy mnie przyjaźń,  
z innymi dobra znajomość, zadanie mia-
łem prostsze, ale wcale nie łatwe. Dotyczy 
to również zmarłych tragicznie w kata-
strofie samolotu prezydenckiego pod Smo-
leńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku 
generałów: Bronisława Kwiatkowskiego 
i Włodzimierza Potasińskiego.

Tadeusz Dytko jest też autorem książki 
o gen. Mieczysławie Bieńku. W „Ge-
nerałach” rozdział o nim zatytułował 
„Eksportowo-ekstremalny generał”. Gen. 
M. Bieniek zajmował w NATO najwyż-
sze stanowiska, w latach 2010-2012 był 
pierwszym zastępcą dowódcy ds. trans-
formacji w Dowództwie Strategicznym 
w Kwaterze NATO w Norfolk w USA. 
Uczestnik misji pokojowych, ale także  
w PRL członek PZPR. Sam generał wspo-
mina:
– Byłem jednym z szeregowych człon-
ków PZPR, jakich w wojsku można było 
spotkać tysiące. A ponieważ dowodziłem 
elitarnym 16. Batalionem Powietrzno-
desantowym, który uzyskiwał najlepsze 
wyniki w szkoleniu bojowym w Wojsku 
Polskim, wielokrotnie mnie wyróżniano 
i nagradzano. Już wtedy byłem oficerem 
dosyć popularnym i służby polityczne też 
zwróciły na mnie uwagę. Zatem zgło-
szenie, a później wybór mojej osoby na 
delegata na zjazd partii, uznałem za wyraz 
szacunku dla dokonań moich żołnierzy.

Gdy gen. M. Bieniek był  dowódcą Wie-
lonarodowej Dywizji Centrum-Południe 
w Iraku, pod bronią miał 10 tys. żołnierzy 
z 23 państw. T. Dytko opisuje atak na bazę 
Al-Hillah w lutym 2004 r. 

Atak został wykonany przy pomocy 
dwóch samochodów-pułapek o godz. 
6.40. Pierwszy samochód miał wjechać 
w mur, by nastąpiła detonacja ładunku, 
drugi - cysterna z paliwem i materiałem 
wybuchowym, miał wjechać do bazy przez 
otwór powstały w wyniku wybuchu i ude-
rzyć w stołówkę. Była to pora śniadania 
i w stołówce znajdowało się około 300 
żołnierzy. Tylko dzięki szybkiej reakcji 
mongolskiego wartownika, który zastrzelił 
kierowcę samochodu z odległości oko-
ło 60 m od muru, a później zastrzelił 
kierowcę cysterny, udało się zapobiec 
wielkiej tragedii. Wybuch był tak silny, że 
w ruinach legło kilkanaście okolicznych 
budynków. W promieniu 5 km  w domach 
nie pozostała żadna szyba. Gen. Bieniek 
był na miejscu tragedii po 30 min. Lej, 
który powstał po wybuchu cysterny miał 
około 3 m głębokości. Dzielnego żołnierza 
mongolskiego nagrodził nagrodą rzeczo-
wą, a w 2007 r. ten mongolski sierżant 
został zaproszony do Polski i z rąk nasze-
go ministra obrony odebrał odznaczenie.

Gen M. Bieniek pełnił też służbę  
w Afganistanie. W 2006 r. po powrocie 
do kraju został przeniesiony do rezerwy 
kadrowej. Zdaniem T. Dytki: Minister 
Szczygło nie krył niechęci do trzygwiazd-
kowego generała z Krakowa. I dalej:

Całe szczęście, że Aleksander Szczygło 
już nie długo kierował resortem obrony, bo 
zwołano przedterminowe wybory parla-
mentarne, w których sukces odniosła Plat-
forma Obywatelska, która wspólnie z PSL 
utworzyła nowy rząd. Ministrem obrony 
narodowej został eurodeputowany, kra-
kowianin, Bogdan Klich. Nowy minister 
natychmiast zaproponował współpracę 
gen. broni Mieczysławowi Bieńkowi, po-
wierzając mu stanowisko swojego radcy.

W książce T. Dytki opisani są także ge-
nerałowie: Zenon Bryk, Edward Gruszka, 
Jerzy Wójcik, ks. Adam Studziński, Wło-
dzimierz Potasiński, Zbigniew Głowien-
ka, Bogdan Tworkowski, Piotr Patalong, 
Jerzy Biziewski.                 Wojsław Suchta

Gen. M. Bieniek z Radkiem Sikorskim, ministrem Obrony Narodowej w rządzie Kazimierza Mar-
cinkiewicza.                                                                                                     Fot. ze zbiorów T. Dytki
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15 stycznia w kościele Dobrego Pasterza w Polanie odprawiono 
uroczystą mszę świętą z okazji 60. rocznicy urodzin i 30. rocznicy 
posługi kapłańskiej ks. proboszcza Alojzego Wencepla. We mszy 
koncelebrowanej uczestniczyło dwudziestu pięciu księży, parafia-
nie, biznesmeni, delegacje stowarzyszeń, samorządu miejskiego  
i powiatowego. Słowo Boże odczytał wicestarosta Tadeusz 
Kopeć.

17.01.2005 r. Mieszkanka Ustronia powiadomiła o kradzieży 
portfela w sklepie z odzieżą używaną przy ul. Partyzantów. Zło-
dziej wyjął portfel z torebki, znalazł w nim kartę bankomatową  
z napisanym numerem PIN i zdążył pobrać pieniądze z banko-
matu.

Naśnieżanie na ustrońskich stokach ruszyło pełną parą. Natu-
ralnego śniegu też trochę napadało, ale żeby amatorom białego 
szaleństwa zapewnić lepsze warunki dosypuje się sztucznego. 
Najważniejsze, że mamy temperatury minusowe, bo tylko wtedy 
naśnieżanie jest możliwe.

W snowboardowym slalomie gigancie równoległym, który 
odbył się 13 stycznia w Seefeld w Austrii w ramach XXI Zimowej 
Uniwersjady startował ustroniak Marcin Szeja. W rywalizacji 
mężczyzn, student katowickiej AWF, zawodnik Kuźni Ustroń 
zajął drugie miejsce w eliminacjach, ostatecznie dwudzie-
ste szóste miejsce. (...) M. Szeja zajął też szesnaste miejsce  
w snowboardowym snowboarderossie rozegranym 15 stycznia 
w ramach Uniwersjady.

Z rozmowy z prezesem nowo powstałego Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Ustronia Andrzejem Nowińskim: Myślimy 
o konkretach czyli o dalszym uatrakcyjnianiu naszego miasta. 
Jeżeli chodzi o sport, to byłoby to narciarstwo biegowe i rowery 
górskie. Nie byłyby to imprezy ani z najwyższej, ani z najniższej 
półki. Nie byłby to np. Puchar Polski MTB, nie byłyby to zawody 
rekreacyjne, ale typowe zawody dla amatorów. (...) Na przykład 
rozegranie mistrzostw Ustronia na wytyczonej trasie niezbyt 
trudnej i niezbyt łatwej. Podobnie myślimy o narciarstwie bie-
gowym. Niedaleko na Kubalonce jest jedno z najlepszych miejsc 
w Polsce do uprawiania narciarstwa biegowego. Tego miejsca 
Ustroń nigdy nie przebije, chociażby ze względu na warunki 
atmosferyczne. Niewielkim nakładem można wytyczyć trasy bie-
gowe na bulwarach nad Wisłą.                             Wybrała: (mn)

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

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

SUPER OKAZJA! Wyprzedaż 
odzieży zimowej w cenach hurto-
wych. Usługi pralni chemicznej, 
pranie dywanów. Sklep "Wszystko 
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło 
PKO). 660-546-764. 

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

Kulig doliną Dobki. 503-523-656.

Pomoc drogowa 24h, transport 
aut, maszyn rolniczych. 511-
059-030.

Serwis gaśnic. 669-119-117.

Czekaliśmy na zimę, czekaliśmy...                                         Fot. W. Suchta

www.ustron.pl

29-30.1  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
31.1-1.2  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
2-3.2     Centrum    ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
4-5.2     Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

dziesięć  lat  temu

29 I 16.30  Mecz piłki ręcznej MKS Ustroń - Zryw Chorzów,  
        sala SP-1
29 I 17.00  Spotkanie promujące Kalendarz Beskidzki na rok  
        2015, Miejska Biblioteka Publiczna
30 I 16.30  Koncert dla Babci i Dziadka, MDK„Prażakówka”
30 I  20.00   Koncert CHWYTAK & DJ WIKTOR, bilety w Etno 
        Chacie, 35 zł – przedsprzedaż, 45 – w dniu kon- 
        certu, Etno Chata Topolej
 2-14 II      Ferie z „Prażakówką”
        (szczegóły na: www.mdk.ustron.pl)
7 II  9.00   Zimowe Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
8 II 11.00   XIV. Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia 
        (szczegóły na: www.ustron.pl lub www.czantoria. 
        net), Góra Czantoria

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

... no i ją mamy.                                                                     Fot. W. Suchta
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FELIETON
W kręgu filozoficznej 

refleksji (192)
1. Dobra i ważna wiadomość dla spo-

łeczności lokalnej Ustronia. Otóż, tytuł 
naukowy profesora otrzymali 21 I 2015 r. 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dwaj 
Ustroniacy. Z rąk prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego akty nominacyjne odebrali 
profesor nauk społecznych Zenon Gajdzica 
i profesor sztuk plastycznych Józef Knopek. 
Obaj profesorowie są – przez całą swą 
dotychczasową karierę akademicką – pra-
cownikami cieszyńskich wydziałów Uni-
wersytetu Śląskiego. Prof. Zenon Gajdzica 
jest Dziekanem Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji w Cieszynie i kieruje Zakładem 
Pedagogiki Specjalnej. Prof. Józef Knopek 
pracuje w Zakładzie Grafiki w Instytucie 
Sztuki (Wydział Artystyczny). Czytelnikom 
„Gazety Ustrońskiej” obaj profosowie znani 
są m.in. z wywiadów, które onegdaj były  
z nimi opublikowane. 

2. Polskie słowo „profesor” pochodzi od 
łacińskiego słowa „professor” (nauczyciel, 
retor) i wiąże się je też z łacińskimi słowami 
„professio”, czyli oświadczenie publiczne, 
„professus”, „profiteri”, czyli zeznawanie 
publiczne lub wyznawanie. Profesor wystę-
pując z wykładem, który prowadzi na kate-
drze uniwersyteckiej, nie tylko przedstawia 
jakieś informacje, ale też – przed słuchającą 
go społecznością akademicką – niejako 
publicznie zaświadcza, że są dobre racje 
ku temu, aby zasadnie przyjąć i rozpatrzyć 
podane przez niego informacje jako rzetelną 
wiedzę, którą publicznie przedkłada pod 
refleksję i dyskusję. 

3. Postać profesora wiąże się przede 
wszystkim z uniwersytetem. W klasycznie 

pojętej kulturze europejskiej uznaje się 
swoistą tożsamość uniwersytetu i jego 
nieredukowalność do innych – nawet do bli-
skich mu – form kulturowych. Uniwersytety 
mają w szczególny sposób urzeczywistniać 
etos pracy intelektualnej i manifestować 
wartości poznawcze, którym ma służyć 
uprawianie nauki i system edukacji. 

3.1 Uniwersytet spośród innych form 
kształtowania kultury intelektualnej wyróż-
niać się powinien zwłaszcza dążeniem do 
całościowego poznania rzeczywistości, a co 
najmniej do zespolenia we względną całość 
aspektowego poznania rzeczywistości. 
Takie dążenie motywuje przekonanie, że 
jedności rzeczywistości powinna odpowia-
dać jedność wiedzy o niej. Jak przypomina 
Tadeusz Czeżowski (1889-1981): „Uni-
wersalność jest zasadą, wyrażającą się już 
w nazwie uniwersytetów. Wyraża się w tej 
zasadzie okoliczność, że wszystkie nauki 
pozostają ze sobą w wielorakich związ-
kach”. I co więcej, zakres tej uniwersalności 
pojmuje dość maksymalistycznie i rozciąga 
też na wypracowanie spójnego poglądu 
na świat: „Wszystkie bowiem dążą do 
zbudowania jednolitego na świat poglądu 
i wzajemnie wspierają się w tym dążeniu”. 

3.2. W kulturze europejskiej powoływa-
nie uniwersytetu i cel studiowania wiązano 
z klasyczną ideą gaudium veritatis: bez-
interesownej radości, którą daje dążenie  
i przybliżenie się do prawdy. Warto studio-
wać przede wszystkim po to, aby osiągać 
lepsze poznanie i rozumienie rzeczywi-
stości, co skutkuje także radością. Wśród 
założeń edukacji znajduje się przekonanie, 
że dążenie do prawdy ma wartość samo 
w sobie. Cechą szczególną studiów uni-
wersyteckich ma być to, iż ich głównym 
celem jest – jak podkreśla to m.in. Tadeusz 
Czeżowski – sama wiedza, a nie jej pozy-
skiwanie w celach praktycznych. Nauczanie 
uniwersyteckie jest w pełni wolne, nato-

miast rygor obowiązuje przy egzaminach: 
„Egzaminy naukowe to przede wszystkim 
kolokwia. Są one związane bezpośrednio 
z tematem wykładów, obejmują zakres 
podany w wykładzie, celem ich danie stu-
dentowi sposobności dla przekonania się, 
w jakiem mierze skorzystał z wykładów, 
na które uczęszczał. Dziś kolokwia są  
w zaniedbaniu. Nikt nie ma czasu myśleć 
o bezinteresownym kolokwium. Tak więc 
te egzaminy, które powinny mieć najwięk-
sze znaczenie w czasie studiów, bo wiążą 
się bezpośrednio z nimi, należą dzisiaj do 
rzadkości”. Pod naporem pragmatyczno-
-utylitarnego podejścia do efektów studiów 
zanikają swoiście uniwersyteckie formy 
działań dydaktyczno-kontrolnych, do któ-
rych należy „bezinteresowne kolokwium”, 
służące jedynie pomnażaniu i utrwalaniu 
wartościowej poznawczo wiedzy.

3.3. Jednymi z podstawowych powinno-
ści profesorskich są dbałość o zachowanie 
ducha uniwersalności i jedności uniwer-
sytetu oraz dbałość o kultywowanie bez-
interesowności w dążeniu do pomnażania 
wartościowej poznawczo wiedzy. 

4. Współczesny stan rozchwiania pod-
staw uniwersytetu i negowania głów-
nych idei uniwersyteckości kontrastuje 
ze wspomnieniem o życiu dawnego uni-
wersytetu, którym dzieli się Karl Jaspers 
(1883-1969), studiujący na początku XX 
w.: „Wobec nauczycieli wybitnych żywi-
łem głęboką cześć, respekt wobec tych, 
których nie aprobowałem. Gmach, aulę, 
tradycyjne uniwersyteckie obrzędy: do 
tych rzeczy odnosiłem się z pietyzmem. 
Nie wiedziałem dokładnie, co nadaje temu 
blask, wówczas jeszcze widzialny”. Warto 
zastanowić się, na czym polega szlachet-
ny blask uniwersytetu? Jak można ten 
swoisty blask uniwersyteckich wartości 
odzyskać, uczynić na nowo widzialnym, 
w obecnej sytuacji?      Marek Rembierz 

FELIETON
Drobne rzeczy

Tak sobie myślę

Przez kilka lat pisałem felietony pod 
ogólnym tytułem: „Drobne rzeczy”. Tytuł 
ten wynikał z mojego przeświadczenia, 
że na życie każdego człowieka składają 
się przede wszystkim rzeczy i sprawy 
drobne, małe i same w sobie niewiele czy 
wręcz nic nieznaczące. Zwykle ich nie 
doceniamy. Bywa nawet, że nas drażnią i 
męczą. Jesteśmy przekonani, że one zabie-
rają nam czas, że nie pozwalają dokonać 
rzeczy naprawdę ważnych i doniosłych. A 
przecież chcielibyśmy zająć się sprawami i 
rzeczami naprawdę wielkimi i ważnymi. A 
tymczasem czas ucieka, przecieka między 
palcami, bo trzeba nam go poświęcić na 
codzienne, drobne, małe rzeczy. I żal nam, 
że tak wiele czasu trzeba nam poświęcić na 
codzienną krzątaninę, na odpoczynek, na 
sen i wiele innych rzeczy, które nie posu-
wają do przodu realizacji wielkich planów 
na zrobienie czegoś, co można będzie uznać 

za dzieło swego życia, za coś, co pozostanie 
po nas i będzie świadectwem tego, że życia 
swojego nie zmarnowaliśmy… Problem 
jednak w tym, że nie zawsze dane nam jest 
zajmowanie się wielkimi i ważnymi rzecza-
mi. Są nawet dłuższe czy krótsze okresy w 
naszym życiu, kiedy pozbawieni jesteśmy 
możliwości zajmowania się czymś, co jest 
według naszej oceny godne tego, abyśmy 
się tym zajmowali. Tymczasem musimy 
wykonywać czyjeś polecenia, zajmować 
się drobnymi rzeczami, których każdy 
dzień przynosi aż zbyt wiele. W efekcie 
zdarza się, że nie znajdujemy przyjemności 
ani radości w tym wszystkim, co wypełnia 
kolejne nasze dni. I tak czas przemija, a 
my daremnie oczekujemy na możliwość 
dokonania czegoś wielkiego. W pewnym 
wieku przychodzi już tylko wspominanie 
tego jak przed laty byliśmy zaangażowani 
w wielu ważnych i istotnych sprawach. 
Wspominanie tego, co zbudowaliśmy, 
stworzyliśmy, napisaliśmy…

Nie da się jednak żyć samymi wspomnie-
niami. Trzeba jeszcze umieć docenić chwi-
lę dzisiejszą i cieszyć się tym, co obecnie 
wypełnia powszedni dzień. A są to niemal 
wyłącznie rzeczy małe, niewiele znaczące, 
drobne. Czas więc sobie uświadomić, że 

tak jest zawsze, że praktycznie przez całe 
życie dominują drobne rzeczy i sprawy. 
A te naprawdę ważne, istotne i doniosłe, 
zdarzają się tylko od czasu do czasu. I to 
nie każdemu, bo nie wszyscy otrzymujemy 
szansę na dokonanie czegoś wielkiego  
i wiekopomnego. Zamiast więc zamar-
twiać się tym, że nie zajmujemy się tym, 
co wielkie i ważne, doceńmy to, co małe 
i drobne. Postarajmy się dostrzec w tym, 
co małe, powodów do choć małej radości 
i zadowolenia z życia. Wszyscy jesteśmy 
spragnieni szczęścia, a nie znajdując go 
jesteśmy nieszczęśliwi i przegrani.

Może jednak po prostu źle tego szczęś-
cia szukamy i chcemy, aby ono było 
na miarę naszych największych nadziei  
i najpiękniejszych wyobrażeń. A to nie 
zawsze jest możliwe. Bywa, że musimy się 
zadowolić jego drobnymi okruchami. I te 
okruchy trzeba dostrzec i nimi się cieszyć. 
I nie narzekać, że codzienność przynosi 
nam tylko małe, drobne i nie pozwala nam 
zająć się wielkimi sprawami ani też prze-
żywać pełni szczęścia, ale dojrzeć to, że 
te małe, drobne rzeczy przynoszą okruchy 
szczęścia, które pozwalają nam cieszyć 
się życiem i Godzić się ze swoim losem. 

                                     Jerzy Bór 
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Po zwycięstwie w Bytomiu.                                                                                   Fot. K. Matlak

W sobotę 24 stycznia MKS Ustroń 
grał na wyjeździe w Bytomiu w meczu 
śląskiej ligi juniorów młodszych w piłce 
ręcznej. Mecz miał dodatkowy podtekst, 
gdyż dwóch obecnych zawodników MKS 
Dominik Motylewski i Filip Frycz to wy-
chowankowie Bytomia. Pewna wygrana 

naszej drużyny, choć początek nerwowy. 
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar po meczu 
powiedział:
– Mecz dziwnie nerwowy od początku. 
Zawsze hala w Bytomiu dla nas niewy-
godna. W zeszłym roku męczyliśmy się 
tam wygrywając jedną bramką po ciężkiej 

UKS MOSM Bytom - MKS Ustroń 20:49 (10:21)

KOLEJNE  ZWYCIĘSTWO

końcówce. Teraz początek się nie układał.  
W 5 min. przegrywaliśmy 3:1, graliśmy 
nerwowo i chaotycznie. Popełnialiśmy 
proste błędy w obronie i graliśmy niesku-
tecznie w ataku. W 15 min. wygrywamy za-
ledwie 5:6 i trochę nerwów. Wtedy wziąłem 
czas i starałem się uspokoić zawodników. 
Od tego momentu gra wyglądała coraz 
lepiej. Spokojnie wygraliśmy pierwszą 
połowę, w drugiej początkowe 20 minut 
koncertowe. Graliśmy pewnie i spokojnie, 
wyprowadzaliśmy bardzo szybkie kontr-
ataki. Rywal z zasadzie nie podjął walki 
i skończyło się kolejną wysoką wygraną.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasach strzelone bramki): Kamil 
Kopieczek, Damian Kuczera – Michał 
Jopek (9), Marek Cholewa (5), Filip Frycz 
(6), Krzysztof Bielesz (4), Dominik Mo-
tylewski (15), Dawid Jenkner (5), Kacper 
Matlak, Szymon Gogółka (4), Adrian 
Miśkiewicz (1), Krzysztof Kotela, Ma-
teusz Cieślar.                              (ws) 

1  KS Viret CMC Zawiercie 14 26 471:299
2  MKS Ustroń  13 25 552:274
3 MKS Zryw Chorzów 14 23 491:321
4 UKS 31 Rokitnica Zabrze 15 17 482:477
5 SPR Pogoń 1945 Zabrze 14 16 443:371
6 MKS Olimpia I Piekary Śl. 14 12 408:409
7 MKS Olimpia II Piekary Śl. 13 9 284:395
8 UKS MOSM Bytom 15 8 433:493
9 SPR Zagłębie Sosnowiec 12 2 214:454
10MUKS Siódemka Mysłowice 14 0 281:566

Ł. Kozielski i K. Grzegorczyk.                                                                                 Fot. W. Suchta

PUNKTY ITF

Sponsor UK Beskidy Ustroń

Dobre wyniki osiągają tenisiści  
z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Beskidy”. Srebrny medal Mistrzostw 
Polski w deblu w Toruniu zdobył Kuba 
Grzegorczyk. Startowało 16 najlepszych 
par w Polsce na podstawie rankingu po-
szczególnych zawodników. Kuba zajmuje 
5 miejsce w kategorii do lat 16. O swych 
planach mówi:
– Chciałbym zdobyć punkty w światowym 
rankingu ITF do lat 18 oraz w europej-
skim do lat 16. Poza tenisem zajmuję się 
informatyką, piszę programy, lubię też 
koszykówkę.

Łukasz Kozielski dotarł do ćwierćfinału 
międzynarodowego turnieju ITF w Szcze-
cinie. O swym starcie mówi:
– W kwalifikacjach dwa mecze wygra-
łem, choć w drugim walczyliśmy prawie 
trzy godziny. W drugiej rundzie turnieju 
głównego broniłem piłek meczowych  
i udało się z tego wybrnąć. W ćwierćfinale 
coś stało mi się w bark i przegrałem 6:1  
i 6:0, ale zdobyłem więcej punktów niż do 
tej pory we wszystkich turniejach. 

Zadowolony ze startu swych podopiecz-

nych jest trener Aleksander Panfil. 
– Srebrny medal Mistrzostw Polski to 
bardzo dobry wynik. Tego medalu już mu 
nikt nie zabierze - mówi trener. -Natomiast 
Łukasz Kozielski dzięki wynikowi w tur-
nieju ITF skoczy na listach światowych 
gdzieś o 300 miejsc To też bardzo dobry 
wynik jak na początek roku i początek 
startów w kategorii do 18 lat. A takie 

wyniki motywują do treningu, oby obyło 
się bez kontuzji. Chęci nie brakuje.   (ws)


