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KUŹNIA

(cd. na str. 2)

VII  MILITARY  FESTIVAL

Rajdy samochodowe mają swoich kibiców także na naszym 
terenie. Jak wielu ich jest?
To bardzo duża grupa, tych ludzi widać na odcinkach specjalnych, 
a towarzyszą przede wszystkim Kajetanowi Kajetanowiczowi. 
Wcześniej mieliśmy Łukasza Sztukę, a potem już Kajto. Kibicuję 
mu od dawna. Pamiętam jak zaczynał się ścigać maluchem, po-
przez występy w „Ustroniance”, potem Puchar Peugeota, sławne 
subaru, czterokrotny tytuł mistrza Polski. Wtedy jeździliśmy na 
rajdy dość sporą grupą regularnie. Jego starty w Mistrzostwach 
Europy sprawiły, że już tak regularnie na rajdy nie możemy 
jeździć. W tym roku udało się pojechać na Rajd Akropolu, dwa 
lata temu byliśmy na zimowym Jannerze. Bardzo popularny 
i w zasięgu polskich kibiców jest rajd Barum w Czechach. Tam 
spotyka sie największa rzesza kibiców Kajetana. Wszystko 
w miarę możliwości, ale można także oglądać w telewizji.
W telewizji więcej widać. Na odcinku stoi się w jednym miej-
scu, samochód mignie i to wszystko. Po co jeździć?

POCZUĆ  KURZ
23 lipca (sobota) - rynek

14.00-16.30  Prezentacja - 1 pojazd HMW
16.20-16.30  Orkiestra
16.30   Przemarsz do amfiteatru, orkiestra, mażoretki,  

  pojazd HMW

23 lipca (sobota)  - amfiteatr
13.00-17.15 Prezentacja sprzętu i stoiska promocyjne: 6 Bry-

gada Powietrznodesantowa, Jednostka Specjalna Komandosów, 
Jednostka Wojskowa „NIL”, Krakowska Akademia im. Frycza 
Modrzewskiego, pokaz udzielania pierwszej pomocy, 2 pojazdy 
HMW

16.40  Pokaz walki wręcz - park wokół amfiteatru
17.00  Koncert Galowy 7. Military Festival

24 lipca (niedziela) - rynek 
11.30  Minirecital lauretów 2016, wręczenie nagrody 

  publiczności
  Koncert Orkiestry Wojskowej z mażoretkami 

  „WERWA”

Nie ma obaw, prace nad miodem trwają.                                                                                                                                                  Fot. W. Suchta

Rozmowa z Przemysławem Fijakiem, 
kibicem rajdowym
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W Brennej połączono Szkołę 
Podstawową nr 1 i Gimnazjum. 
Od nowego roku szkolnego roz-
pocznie funkcjonowanie Ze-
spół Szkół. Według zapewnień 
władz gminy, zmiana ta nie 
wywoła  negatywnych skutków 
dla uczniów i nauczycieli. 

Liczna ekipa z Cieszyna od-
wiedziła Puck, miasto partner-
skie nadolziańskiego grodu. 
Nad morzem wystąpili: Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, Justyna Lewandowska 
z zespołem, Karolina Kidoń  
i Patryk Demkowski, Łucja Du-
sek-Francuz. Burmistrz miasta 
częstował cieszyńskimi koła-
czami.                             (nik)

kanie pod Kaplicówką. Młodzi 
ludzie przyjechali autokarami, 
które parkują na Starym Targu. 
W tym okresie teren ten został 
wyłączony z parkowania innych 
pojazdów.

1 sierpnia wystartuje XXVI Let-
nia Szkoła Języka, Literatury  
i Kultury Polskiej. Udział  
w miesięcznych zajęciach or-
ganizowanych w Cieszynie 
zadeklarowało ponad 200 cu-
dzoziemców. Przyjadą oni m.in.  
z Białorusi, Gruzji, Kanady, Chin, 
Japonii, Korei Płd., Ukrainy, In-
donezji, Argentyny i... Malezji. 
Zapowiada się rekord uczestni-
ków, dla których przygotowano 
ciekawy program pobytu. 

Na górze Chełm w Goleszo-
wie odbyła się uroczystość  
w 82. rocznicę utworzenia 
Szkoły Szybowcowej. Odsło-
nięto pamiątkową tablicę, która 
ma przypominać o tym szcze-
gólnym miejscu. 

W Skoczowie w tym tygodniu 
gości kilkuset uczestników 
Światowych Dni Młodzieży. 
Przed wyjazdem do Krakowa 
młodzież wyznaczyła sobie 
trzydniowe (20-22 lipca) spot-

Tablica upamiętniająca cieszyń-
ski tramwaj elektryczny wzbu-
dza ciekawość turystów. Została 
wmurowana przed trzema laty 
w płytę rynku wraz z niewiel-
kim fragmentem torowiska. 
Znajduje się w miejscu daw-
nego przystanku i tzw. mijanki. 
Tramwaj, dla przypomnienia, 
kursował przez Olzę w latach 
1911 – 1921.
    
Podczas wakacji zabrano się 
za remonty w placówkach 
szkolnych na terenie gminy 
Strumień. Największą inwe-
stycją jest termomodernizacja 
szkoły podstawowej w Zabło-
ciu. Koszt robót - ponad 800 
tys. zł. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

P. Fijak.                                                                                        Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)
Faktycznie, obecnie przekaz telewizyjny jest tak fantastycznie 
zrobiony, że warto się zastanowić, czy wychodzić z domu.
Jednak jeździcie.
Bo telewizja nigdy nie zastąpi kurzu w ustach. Stoimy na odcin-
ku w odległości 20 metrów od przejeżdżających samochodów. 
Rajdówka przejeżdża, czuć ją i są to zupełnie inne doznania.
Czy znacie się jako kibice ze Śląska Cieszyńskiego?
Znamy się, ale nie jest to tak, że spotykamy się na co dzień. Mimo 
że nie widzimy się pół roku, jak wyjeżdżamy na rajd, jest chemia. 
Jedziemy w konkretnym celu i z tego się cieszymy.
U siebie najlepszym możemy kibicować sporadycznie.
Tak. Jarek Szeja jeździ w Czechach, Kajto w Mistrzostwach 
Europy, towarzystwo się porozjeżdżało.
Nawet na Cieszyńskiej Barbórce nie ma gwiazd.
Nie ma, ale jest to rajd wyjątkowy, na który zjeżdżają ludzie z całej 
Polski. Zazwyczaj na rundzie Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski jest 40-50 aut. Na Cieszyńską Barbórkę przyjeżdża 
60-80 załóg. Można powiedzieć, że jest to rajd w niższej lidze, 
ale i tak przyciąga rajdowców i kibiców. To coś wyjątkowego.
Jakie odcinki cieszą się powodzeniem wśród kibiców?
Każdy kibic chciałby być jak najbliżej samochodu rajdowego …
… a organizatorzy chcą, by stali jak najdalej.
Rajdy są coraz lepiej zabezpieczone i niejednokrotnie trzeba stać 
dość daleko. Oglądając zdjęcia z rajdów, możemy jednak stwier-
dzić, że kibice znajdują miejsce, gdzie mogą stać blisko, niejed-
nokrotnie za blisko. A powodzeniem cieszą się odcinki szybkie.
Nie szuter i błoto?
Szutrowy Rajd Polski jest bardzo szybki. W ogóle rajdy szutrowe 
cieszą się największym powodzeniem. Na asfalcie zupełnie ina-
czej, samochody mkną, ale to nie jest tak widowiskowe. 
W rozmowie dla GU Kajetanowicz stwierdził, że na odcinku 
kibiców nie widzi, nie może na nich zwracać uwagi.

POCZUĆ  KURZ Musi czytać drogę. My kibicujemy, machamy i czasem kogoś 
zauważy i po rajdzie mówi: „Stałeś w złym miejscu, niebez-
piecznym”. Żeby zostać zauważonym, chyba trzeba stanąć  
w takim miejscu.
Zna pan dobrze Kajetanowicza. Jakie są jego relacje z kibi-
cami?
To wyjątkowy facet. Mimo że zaszedł tak daleko, nigdy nie ude-
rzyła mu woda sodowa. Ma duży szacunek do swoich kibiców 
niejednokrotnie przemierzających za nim całą Polskę czy Europę. 
Zawsze znajduje dla nich czas.
Na rajdzie tego czasu ma nie za wiele.
Podczas przerwy serwisowej jest w stanie wygospodarować 
chwilę, by stanąć z kibicami, zrobić sobie z nimi zdjęcia, złożyć 
autografy.
Dużo ma kibiców spoza cieszyńskiego?
Bardzo dużo i jest bardzo ceniony.
Znany jest też z uczestniczenia w wielu inicjatywach poza 
rajdami, nie odmawia dziennikarzom.
Bo taka jest droga do sukcesu. Bez tych wszystkich ludzi wkoło, 
bez tej otoczki rajdy nie miałyby sensu. Na pewno wsiadając do 
samochodu jest skupiony tylko na jeździe, a my przyjeżdżamy na 
rajd, by to oglądać. Potem się spotykamy. Gdy zdobył tytuł Mistrza 
Europy byłem przygotowany na to, że nas odwiedzi i wypijemy 
szampana. Finał był taki, że przed pierwszym tegorocznym rajdem 
wysłałem mu sms, że szampanowi kończy się okres przydatności 
do spożycia. Tak ma zajęty czas. Jak może, to zawsze podjedzie. 
To los osoby medialnej, dbającej o swoich sponsorów.
Czy wśród kibiców są byli rajdowcy?
Jest dużo czynnie jeżdżących do tej pory. Na Rajdzie Polski jechali 
najlepsi na świecie, a oglądać przyjechało wielu ścigających się 
w Mistrzostwach Polski i innych rajdach.
Widział pan dużo rajdów na żywo. Czy gołym okiem widać 
różnice między kierowcami, klasą samochodów?
W mistrzostwach świata startują samochody z innej bajki. To 
przepaść technologiczna. Samochód Kajetana rozpędza się mak-
symalnie np. do 190 km/h, a auto WRC jest szybsze i ma zupełnie 
inne przyspieszenie.
Na krętych odcinkach jadą 70-80 km/h i tu chyba nie widać 
różnicy.
Mówi się, że samochód WRC szybciej się odpycha i jest to 
widoczne gołym okiem. Może inne niuanse widzą ci, którzy 
nie pierwszy raz są na rajdzie. Dla kogoś, kto przypadkowo jest 
pierwszy raz, faktycznie wszystko może wyglądać podobnie. 
Dobrze jednak jest stać przy odcinku i rozumieć, co się dzieje 
na drodze. To cieszy.
Rzadko obserwuję rajdy i dla mnie różnica między pierwszym 
a ostatnim jest niewielka. Np. wszyscy dojeżdżają do mety 
odcinka na pełnym gazie, samochody podobnie wyją i pędzą.
Trening czyni mistrza. Różnica jest taka, że te pierwsze załogi 
jadą bardzo pewnie, dalej są często adepci próbujący jechać  
z największą prędkością, gdzieś za obszernie biorą zakręty, wpa-
dają na pobocze i tracą. 
Dziękuję za rozmowę.                  Rozmawiał: Wojsław 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

29/2016/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897

11 VII 2016 r.
Mandatem w wys. 300 zł ukarano 
kierowcę – mieszkańca Istebnej za 
postój na ul. Traugutta. 
12 VII 2016 r.
Wystawiono trzy mandaty po 100 
zł dla kierowców parkujących 
w miejscach niedozwolonych. Miesz-
kańcowi Czechowic-Dziedzic na ul. 
Sanatoryjnej, mieszkańcowi Tychów 
na ul. Gościradowiec i mieszkańcowi 
Pszczyny.
12 VII 2016 r.
Kontrola stanu technicznego znaków 
drogowych na terenie miasta. Uwagi 
przekazano odpowiednim służbom. 
13 VII 2016 r.
W związku z obfitymi opadami 
deszczu kontrola stanu wody przy 
śluzach i w potokach na terenie 
całego miasta. 
13 VII 2016 r.
Interwencja w sprawie błąkającego 
się bez opieki przy wyciągu na 

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Marianna Szklorz lat 84 ul. Długa 
Józef Ficek  lat 73 ul. Daszyńskiego

Czantorię goldena retrievera. Został 
zabrany do schroniska dla psów 
w Cieszynie. Tego samego dnia po 
południu drugi raz wzywano pracow-
ników schroniska do bezpańskiego 
psa na os. Manhatan.
14 VII 2016 r.
Kolejny objazd miasta w związku 
z wysokimi stanami wód w poto-
kach. Wezwano odpowiednie służby 
w celu wyczyszczenia śluzy na 
Młynówce przy ul. Polnej, gdyż 
woda naniosła duże ilości śmieci, 
gałęzi i folii. 
15 VII 2016 r.
Otrzymano zgłoszenie o pogryzieniu 
przez psa. Osoba poszkodowana była 
pod opieką lekarza, właściciela psa 
ukarano mandatem w wys. 250 zł. 
15 VII 2016 r.
Zabezpieczenie porządkowe Reggae 
Fest. 
15 VII 2016 r.
Mandat w wys. 100 zł dla miesz-
kanki Goleszowa za postój na ul. 
Traugutta. 
16 VII 2016 r.
Mieszkanka Goleszowa przywiozła 
na komendę Straży Miejskiej psa 
biegającego bez opieki na Czantorii. 
Przyjechali po niego pracownicy 
schroniska w Cieszynie.  
16 VII 2016 r. 
Kontrole gospodarki wodno-ście-
kowej na prywatnych posesjach 
w Lipowcu. 
16 VII 2016 r.
Podczas patrolu strażnicy zauważyli 
zniszczone przez wandali znaki 
drogowe, zabezpieczenia zieleni na 
ul. Stawowej. Informacje zgłoszono 
odpowiednim służbom. 
17 VII 2016 r.
Kontrola stanu wód w potokach 
i czystości śluz.
17 VII 2016 r.
Dwóm kierowcom – mieszkańcom 
Jastrzębia i Gliwic, nałożono man-
daty po 100 zł za postój na ul. Trau-
gutta.                                        (mn) 

29/2016/2/R

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

 

LETNIE SPOTKANIA WYJAZDOWE 
Muzeum Marii Skalickiej proponuje i zaprasza na Letnie 

Spotkania Wyjazdowe szlakiem muzeów, izb regionalnych 
i pomników przyrody.

 30 lipca 2016 (sobota) - zwiedzanie Muzeum Historii Gitary 
w Katowicach oraz Palmiarni w Gliwicach. 10 sierpnia 2016 
(środa) - Sztuka konserwacji – zwiedzanie wystawy w Muzeum 
Historii Katowic oraz Oddziału MHK im. Pawła Stellera, Muze-
um Organów Śląskich przy Akademii Muzycznej w Katowicach, 
Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, nowego centrum 
Katowic oraz NOSPR-u. 15 września 2016 (czwartek) - wyjazd 
do Jabłonkowa, Nydku, i Mostów k. Jabłonkowa (w tym Szańce). 

Koszt zależny od liczby uczestników.
Zgłoszenia telefoniczne: 33 858 78 44 (od wtorku do niedzieli 

w godz. 11-16) lub mailowo na adres: ustron@skalickamuzeum.pl.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.skalickamu-

zeum.pl, gdzie znajdują się wszelkie aktualności związane 
z działalnością Muzeum.

ZGŁASZAMY KANDYDATÓW 
DO LAURU SREBRNEJ CIESZYNIANKI

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada połączonej z wręczeniem 
Laurów Srebrnej Cieszynianki, przypomina się o możliwości 
zgłoszenia jednego kandydata przez stowarzyszenia, organizacje, 
instytucje działające na terenie Ustronia. Kandydatem może być 
każdy mieszkaniec gminy. Zgłoszenie musi być dokonane na piś-
mie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/
XVIII/2013 Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 
i zawierać zgodę kandydata na wyróżnienie i ujawnienie danych 
osobowych. 

Zgłoszenia przyjmuje się w Urzędzie Miasta w terminie do 6 
września 2016 r. Formularz zgłoszenia kandydata oraz wszelkie 
informacje można uzyskać w wydziale Oświaty i Polityki Społecz-
nej, pok. nr 41, tel. 33 857-93-00. Wyboru laureata dokona Rada 
Miasta podczas wrześniowej sesji. Przy wyborze Rada weźmie 
pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, 
w której działają kandydaci, a zwłaszcza wniesione przez nich 
i propagowane nowe, pozytywne wartości będące godne naśla-
dowania i stanowiące wzór dla innych.

CIEKAWE  WYKŁADY  O  ŚLĄSKU  CIESZYŃSKIM
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-

czej” zaprasza na bezpłatny cykl wykładów na temat histo-
rii Śląska Cieszyńskiego w ramach projektu „O, graj mi zie-
mio organistko”. Wykłady odbędą się w Budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. Rynek 4) w czytelni o godz. 17. 

Najbliższe spotkania: 
21.07. – Rozwój i historia przemysłu na terenie Śląska Cieszyń-
 skiego, 
28.07. –  Działania zbrojne na terenie Śląska Cieszyńskiego, 
11.08. –  Powojenne Zaolzie i Śląsk Cieszyński współcześnie, 
18.08. – Reformacja, kontrreformacja na terenie Śląska Cieszyń-
 skiego. 

Dofi nansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”. 

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizacją 7. Military Festival w dniach 

23-24.07.2016 r.  informujemy, że 23 lipca (sobota) o godz. 
16.30 odbędzie się uroczyste przejście uczestników imprezy 
z Rynku do Amfi teatru, co będzie wiązało się z chwilowymi utrud-
nieniami w ruchu na ul. 3 Maja oraz Hutniczej. Za utrudnienia 
przepraszamy.                                                      Organizatorzy

LATO  Z  KSIĄŻKĄ
Wszystkich miłośników książek zapraszamy na „Lato z książ-

ką”, które odbędzie się na ustrońskim rynku od 29 do 31 lipca, 
w godz. 10.00-21.00. W programie spotkania czytelnicze, gry 
i zabawy animacyjne dla dzieci, a także możliwość zakupienia 
książek wydawnictwa ZYSK.                             Organizatorzy
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Muzyka reggae kojarzy nam się głównie 
z Jamajką i krajami karaibskimi. Już od de-
kady możemy usłyszeć w naszym mieście te 
ciekawe i inspirujące dźwięki. Mini Reggae 
Fest – bo o nim mowa – jest imprezą znaną 
i lubianą nie tylko w Ustroniu, ale i daleko 
poza jego granicami. Tegoroczna edycja 
tego festiwalu była szczególna, ponieważ 
odbyła się już po raz dziesiąty. W związku  
z okrągłym jubileuszem, na scenie ustrońskie-
go amfiteatru pojawili się wyjątkowi goście. 

Festiwal rozpoczął się od nagrodzenia 
i uhonorowania Pawła Czupryna, Pawła 
Chwastka oraz Łukasza Brańczyka, człon-
ków zespołu Silesian Sound System, którzy 
znacząco przyczynili się do powstania  
i rozwoju tego muzycznego wydarzenia. 
Z rąk Barbary Nawrotek-Żmijewskiej,  
w ramach podziękowań, otrzymali dyplomy 
i statuetki. Łukasz Brańczyk, jako główny 
konferansjer, przybliżył historię festiwalu 
oraz sylwetki artystów reggae, którzy wystę-
powali na deskach amfiteatru w minionych 
latach. Po krótkiej przemowie, jak pierwsi 
na scenie wystąpili nagrodzeni muzycy 
zespołu Silesian, którzy rozruszali publikę 
swoimi numerami. Zaraz po nich pojawili 
się Paxon & Yanaz, którzy nawiązali świet-
ny kontakt z publicznością i bawili się razem 
z nią. To była dopiero rozgrzewka. Główną 
gwiazdą 10. edycji był Kamil Bednarek, 
który wywołał wielką euforię wśród zgro-
madzonej widowni. – Miałem 17 lat, kiedy 
bliżej poznałem muzykę reggae, jej historię. 
Najpierw zacząłem słuchać „Rasta should 
be deeper” Juniora Kelly’ego – nie wiem 
dlaczego, ale ten kawałek bardzo przypadł 
mi do gustu, cały czas tej piosenki słucha-
łem. Z czasem szukałem innych wykonaw-
ców, np. Gentleman, Alborosie. W którymś 
momencie poznałem całą dyskografię Boba 
Marley’a. I tak już zostało. Dla mnie reggae 
jest muzyką wolności – mówił Bednarek po 
koncercie. Sporo osób przyjechało głównie 
dla niego, widząc jednak jak dobrze zorga-
nizowanym festiwalem jest Mini Reggae 
Fest deklarowało, że na pewno wrócą tu 
w przyszłym roku. – Chcieliśmy, poprzez 
osobę Bednarka, przyciągnąć większą grupę 
odbiorców, która zobaczy jak fajny to jest 
festiwal i być może przyjdzie ponownie za 
rok – mówił nam jeszcze przed festiwalem 
Łukasz Brańczyk. Sądząc po reakcjach 
publiczności, zamierzenie to ma duże szanse 
na sukces. 

Po zakończeniu festiwalu część osób 
przeniosła się do Karczmy Góralskiej, by 
tam bawić się w fantastycznej atmosferze 
wraz z gwiazdami reggae. Impreza trwała 
do późnych godzin nocnych. Wszyscy jej 
uczestnicy powtarzali, że już nie mogą do-
czekać się przyszłorocznej edycji. 

                                  Arkadiusz Czapek

Kamil Bednarek, który występował podczas X Mini Reggae Festu, czerpie inspiracje  
z własnych przeżyć.                                                                                                    Fot. A. Jarczyk              

Rytmy reggae porwały zgromadzoną publiczność.                                           Fot. A. Jarczyk              

Paweł Czupryn, Paweł Chwastek i Łukasz Brańczyk otrzymali - z rąk Barbary Nawrotek-
-Żmijewskiej - podziękowania za współorganizowanie festiwalu reggae.              Fot. A. Jarczyk 
              

MUZYKA 
WOLNOŚCI

Tegoroczna edycja Mini Reggae Fest 
była jubileuszowa – już po raz dziesiąty 
można było przyjść do amfiteatru, aby 
pobawić się przy rytmach tej odprę-
żającej, a zarazem niezwykle życiowej 
muzyki. 
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12 lipca na ul. Grażyńskiego doszło do kolizji. Jadący peugeotem 206 mieszkaniec Rybni-
ka zjechał na przeciwległy pas i uderzył w mercedesa, prowadzonego przez mieszkańca 
Cieszyna. Nikt nie odniósł obrażeń. Gorzej zakończyło się zderzenie w tym samym miej-
scu, ale następnego dnia. Znowu kierowca nie dostosował prędkości do śliskiej jezdni 
i wypadł z zakrętu. Był to 22-latek z Żor, prowadzący vw passata. Samochód zjechał na 
drugą stronę jezdni, kiedy na wysokości skrzyżowania z ul. Nadrzeczną, znajdowało się 
renault clio, kierowane przez 36-letnią mieszkankę Górek Wielkich. Kobieta została ranna 
i trafiła do szpitala w Cieszynie. (mn)                                                                Fot. W. Herda                      

21 lipca (czwartek) – godz. 18.00
Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej Die-
cezji Cieszyńskiej – pod dyrekcją Adama 
Pasternego 

22 lipca (piątek) – godz. 18.00
Występ żeńskiego chóru z Bystrzycy/Zaolzie 
- dyryguje Alena Kostkova

23 lipca (sobota) – godz. 18.00
Występ chóru Hessische Kantorei /Niemcy - 
dyryguje prof. dr Christa Reich, bezpośrednio 
po koncercie melodie z wieży kościelnej – Ja-
kub Gazda /trąbka

XII  FESTIWAL EKUMENICZNY

24 lipca (niedziela) 
Pamiątka 178-lecia poświęcenia kościoła ap. 
Jakuba Starszego oraz 233. rocznicy powstania 
parafii w Ustroniu 
godz. 8.30 – Poranek muzyki i pieśni
Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej Diecezji 
Cieszyńskiej, chóru Hessische Kantorei oraz 
chórów i zespołów działających przy Parafii 
Ewangelicko-Augsbuskiej w Ustroniu
godz. 10.00 – Uroczyste nabożeństwo w koście-
le ap. Jakuba Starszego i na placu kościelnym  
z udziałem ks. Manfreda Gringela z Winter-
bergu oraz ks. Marcina Pilcha z Czeskiego 
Cieszyna

Zdaniem 
Burmistrza

O terenach nad Wisłą mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

* * *
Jednymi z najciekawszych w naszym 

mieście są tereny położone wzdłuż rzeki 
Wisły. Stanowią one naturalny ciąg rekre-
acyjny, a zarazem są atrakcyjne przyrod-
niczo i krajobrazowo.

W Ustroniu od lat zagospodarowywane 
są tereny nad Wisłą w taki sposób, by słu-
żyły mieszkańcom i gościom w celach re-
kreacyjnych, sportowych i turystycznych. 
Od lat mają tam swoje miejsce obiekty 
sportowe, począwszy od stadionu, a skoń-
czywszy na kortach tenisowych. Powstały 
tereny rekreacyjne, plac zabaw, wybieg 
dla psów. Jest to naturalny rezerwuar dla 
chcących skorzystać z różnych atrakcji. 
Od granicy z Wisłą do granicy Skoczowa 
urządzona jest ścieżka rowerowa po obu 
stronach rzeki. 

Od pewnego czasu obiekty są moder-
nizowane, tak by były coraz nowocześ-
niejsze i stanowiły interesującą bazę. 
Ukończony został pierwszy etap budowy 
stadionu w postaci pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą. 
W tym roku rozpoczynamy drugi etap  
w postaci boiska piłkarskiego z naturalną 
nawierzchnią i z zapleczem. Obok stoi 
już kryta hala tenisowa, a po drugiej 
stronie ul. Grażyńskiego hotel Olympic 
oferujący, oprócz noclegów, także bazę 
rekreacyjną, prowadzi też prace związane 
z dokończeniem budowy basenu i hali 
sportowej. Za hotelem są korty tenisowe, 
a następnie, idąc na południe, powstał  
w ostatnich latach nowoczesny plac zabaw. 
Jest to miejsce przyciągające całe rodziny, 
szczególnie atrakcyjne dla dzieci.

W planach mamy dalsze zagospoda-
rowanie terenów nad Wisłą w kierunku 
Skalicy, czyli w kierunku południowym. 
Ma powstać ścieżka nartorolkowa, wy-
korzystywana w zimie jako trasa do nar-
ciarstwa biegowego. Obok zainstalowane 
zostaną różnego rodzaju urządzenia spor-
towe, siłownie itp. W tamtym rejonie obok 
parkingu nad Wisłą na Brzegach powstały 
już korty tenisowe, wpisujące się w ten 
sportowo-rekreacyjny charakter bulwarów 
nad Wisłą. Korty należą do klubu sporto-
wego działającego w Ustroniu.

Rzeka Wisła to także miejsce wypo-
czynku. Trwa rewitalizacja terenów bez-
pośrednio nad rzeką, od mostu na ul. 
Grażyńskiego przesuwamy się w kierunku 
Skalicy. Powstaje parking na ul. Nadrzecz-
nej, który pozwoli turystom bezpiecznie 
i w sposób prawidłowy parkować samo-
chody. Odtwarzamy i czyścimy istniejące 
rowy, przepusty, tak aby tereny były jak 
najładniejsze. Temu też służy iluminacja 
mostu wiszącego. 

Dodając imprezy sportowe, wszystko to 
razem tworzy ciekawe miejsce wypoczyn-
ku i rekreacji.                        Notował: (ws)

Uroczystości i imprezy organizowane 
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską ap. Jakuba Starszego 

15 lipca przed godz. 7 doszło do kolizji na ul. 3 Maja. Okoliczności nie są do końca jasne, 
bo kierująca hondą civic 22-letnia mieszkanka Wisły straciła panowanie nad pojazdem 
i uderzyła w drzewo na prostym odcinku drogi, kiedy w pobliżu nie było innych samo-
chodów. Kobieta ma złamaną rękę i nogę. (mn)                                               Fot. W. Herda                      
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Ogłoszono konkurs ofert pn.:
• Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych 

przy Alei Legionów w Ustroniu – termin składania ofert do dnia 
22.07.2016 do godziny 10.00.

• Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz  
z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu 
mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Mo-
dernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych”– 
termin składania ofert  do dnia 22.07.2016 do godziny 10.00.

• Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach – 
termin składania ofert do dnia 22.07.2016 do godziny 10.00.

Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE
I PRZETARGI

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
• AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
• AGENCJA POCZTOWA
• BROKER LEASINGOWY
• BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602

29/2016/3/R

Przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenia komunikacyjne 
i majątkowe bez dodatkowych opłat i prowizji.

Worek z napisem...
Zastanawiam się, czy gdybym mówiła publicznie, tłumaczyła coś, 

wygłaszała przemówienie, albo po prostu wyrażała swoje własne 
zdanie, nawet jeśli byłoby ono kontrowersyjne, czy mogłabym użyć 
słowa „wszyscy”? Gdybym na przykład powiedziała: „Wszyscy 
jesteśmy Polakami” czy to nie obraziłoby obcokrajowca słucha-
jącego mnie? Albo „Wszyscy jesteśmy uczciwi”, jak poczułby się 
oszust siedzący obok?

To znaczy, on akurat pewnie nie zwróciłby na to uwagi, bo 
wszystkich, którzy gdzieś zabłądzili wrzuca się do jednego worka, 
ale tak teoretycznie?

A jeśli powiedziałabym, tutaj wejdę na kontrowersyjny temat, że 
wszyscy jesteśmy przeciwni aborcji. Jak poczułaby się kobieta, która 
z jakichś powodów musiała to zrobić, musiała dokonać aborcji?

A no tak, zapomniałam. Przecież to morderczyni. Zapewne też 
narkomanka i złodziejka.

Kiedy powiem: „Wszyscy mamy biały kolor skóry”, wtedy też 
obrażę lub w jakiś sposób zlekceważę osobę ciemnoskórą.

To samo dotyczy wypowiedzi pana Stanisława Maliny. Na jednej 
z sesji rady miasta (26.06.2016) powiedział on, pozwolę sobie za-
cytować fragment wypowiedzi, że „Gdyby ci ludzie młodzi czytali 
"Gazetę Ustrońską" to potrafiliby coś więcej napisać niż jedno 
zdanie, jedno słowo na tym Facebooku. My często ubolewamy nad 
tym, że dzisiaj młodzi ludzie nie umieją zwykłego pisma, zwykłego 
listu napisać. Ano dlatego, że nie czytają.”

Poczułam się trochę jak ten oszust, jak ten obcokrajowiec,  
o którym pisałam na początku, dlatego pozwolę sobie zinterpreto-
wać wypowiedź, pokazać jak ja ją zrozumiałam, bo być może nie 
o to w niej chodziło. Może to ja, przez liczne analizy, doszłam do 
błędnych wniosków, a pan Radny miał na myśli zupełnie co innego?

A więc, poczułam się jak ten wspomniany oszust, czy obcokra-
jowiec. Dlaczego?

Słuchając przytoczonej powyżej wypowiedzi odniosłam wrażenie, 
że pan Malina mówi o wszystkich młodych ludziach. O dzieciach 
uczęszczających do szkoły podstawowej, o gimnazjalistach, lice-
alistach, studentach... A więc i o mnie. O osobie uczącej się, nie-
wątpliwie należącej do młodego pokolenia i również niewątpliwie 
mieszczącej się w określeniu „młodzi ludzie”. Dowiedziałam się 
z tej wypowiedzi, że tak naprawdę nie potrafię komunikować się 
ze społeczeństwem. Bo jeśli nie potrafię pisać, to nie potrafię też 
mówić. Nie chciałabym się tutaj przechwalać, ale zapewniam, że 
potrafię napisać więcej niż jedno słowo czy zdanie. Dowodem może 
być chociażby ten tekst.

Nasz radny, znów przytoczę fragment, powiedział: „Gdyby ci 
młodzi ludzie czytali "Gazetę Ustrońską" to potrafiliby napisać 
coś więcej..” Rozumiem, że żadna inna prasa nie wchodzi w grę?  
A książki? Książki też nie? Rozumiem, chodziło o to, że młodzież nie 
czyta, ale wyszło na to, że nie potrafią pisać, ponieważ nie czytają 
akurat „Gazety Ustrońskiej”.

Chciałabym również zaznaczyć, że wiele osób starszych także ma 
problem z komunikacją oraz napisaniem więcej niż jednego zdania. 
Czy to dlatego, że nie są pasjonatami czytelnictwa?

W swoim krótkim, bo krótkim, życiu przeczytałam naprawdę 
wiele książek. Przez ostatni miesiąc przez moje ręce przeszło około 
pięciu pozycji. I jest mi naprawdę przykro, że Radny wrzucił mnie 
do worka z napisem „Nie czytają!”

Tak jak czytanie, moją pasją jest również pisanie, a pan Malina, 
niestety, swoimi słowami zniechęca do jej rozwijania.

Ale przecież nie czytam „Gazety Ustrońskiej”, więc pewnie to 
„czytanie” się nie liczy.                   Mieszkanka Ustronia lat 16

LIST DO REDAKCJI

W sprawie Gazety Ustrońskiej
Jestem mieszkanką Lipowca i zarazem Ustronianką. Od razu 

zaznaczam, że jestem za „Gazetą Ustrońską”. Uważam, że każda 
gmina czy miasto taką mieć powinno. Dlatego kiedy przeczytałam 
pogłoski o jej likwidacji, postanowiłam napisać coś w jej obronie  
i cieszę się, że moje parę zdań ukazało się mimo mojej krytyki 
felietonów na przedostatniej stronie, za co redakcji „Gazety 
Ustrońskiej” bardzo dziękuję.

Równolegle ukazał się artykuł p. Zachara, który - jak się okazuje - 
nie jest za likwidacją GU, ale za ograniczeniem kosztów i uczynieniem 

jej bardziej atrakcyjną, co być może przyczyniłoby się do większej jej 
sprzedaży. I tu nie sposób p. Zachara poprzeć jeśli takie są jego intencje. 
Myślę też, że na przykładzie GU p. Zachar chciał poruszyć problem jak 
lepiej i oszczędniej wydawać pieniądze m.in. nas podatników. O czym 
też zasygnalizowała w GU p. Sikora wytykając chybione inicjatywy. Ale 
jest takie powiedzenie: „Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim 
dogodził”. Niemniej jednak, z błędów trzeba wyciągnąć wnioski.

Nie można również bagatelizować zdania i potrzeb ludzi młodych. 
Wg mnie „Orlik” jest bardzo potrzebny. Czy nasze dzieci muszą jeź-
dzić aż do Goleszowa, Brennej czy Skoczowa żeby pograć na boisku 
z prawdziwego zdarzenia? A że odległy od centrum, bardzo dobrze, 
bo skoro trochę obiektów sportowych już tam jest, to dlaczego nie na 
obrzeżach? A niżem demograficznym nie ma się co martwić, przecież 
mamy 500+.

W tym samym artykule p. Sikora zacytowała fragment wypowiedzi 
p. Lebiedzika. Ja również go znam i bardzo cenię. Tak pięknie pisze  
o GU, jak o ukochanym dziecku i ma rację, że dla dobra i rozwoju dzie-
cka jesteśmy w stanie zrobić wszystko, nawet się zapożyczyć, ale czy stać 
nas byłoby na takie wyrzeczenie dla dziecka sąsiada czy znajomego, 
bo przecież nie dla wszystkich GU jest takim ukochanym dzieckiem.

Ale wracając do meritum sprawy. Wg mnie trzeba się zasta-
nowić nad nową formą, mając na uwadze mniejsze koszty  
i zwiększenie poczytności.

To na pewno jest rolą fachowców, ale jeżeli moje „trzy grosze” się 
przydadzą to zaryzykuję. Może odchudzić ją o połowę albo pomyśleć 
nad dwutygodnikiem. Może niepotrzebnie drukowane są artykuły 
przyrodnicze, gwarowe, „Ustrońska 10 lat temu” czy wspomniane już 
felietony. Czasami ma się wrażenie, że na siłę wpychane są niektóre 
artykuły. To jeżeli chodzi o treść. Jeżeli chodzi o formę, to może zmie-
nić papier, zamieszczać mniej zdjęć kolorowych. Wiadomości krótkie, 
zwięzłe, tak samo informacje, komunikaty. Krótkie sprawozdania 
władz miasta, zamierzenia, plany, wydatki, realizacje. Nie po to, aby 
rozliczać, bo tego już mamy chyba po dziurki w nosie, ale po prostu 
jako mieszkańcy chcielibyśmy wiedzieć i uczestniczyć w życiu naszego 
pięknego miasta. Można by nadać tej gazecie takiego przysłowiowego 
pazura, coś jak formę „listy do redakcji”, które cieszą się popularnością 
np. „Co nas boli, a co cieszy”. Myślę, że to też pomogłoby władzom 
miasta poznać nowe problemy czy dotyczące nas wszystkich, przez co 
miasto stałoby się jeszcze piękniejsze i bardziej atrakcyjne zarówno dla 
mieszkańców, jak i turystów. Czego na pewno wszyscy sobie życzymy! 

                                                                Małgorzata Lebioda-Barys

*  *  *
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Mieszkańcy Ustronia złożyli 35 wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017. Wszystkie zostały opubliko-
wane zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca na stronie:  
www.budzetobywatelski.ustron.pl, ale na pewno nie wszystkie 
przejdą weryfikację, która potrwa do 31 sierpnia.

Poniżej zamieszczamy wszystkie wnioski ze skróconymi 
opisami (szacunkowy koszt podawali autorzy projektów).  
W nastepnej kolejności zamieścimy wnioski zakwalifikowane 
do głosowania, które odbędzie się od 1 do 15 września. 

NIERODZIM
1. Instalacja monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach 

Osiedla Nierodzim-Ustroń – dodatkowo tablice informujące  
o monitorowaniu miasta, odczyt danych z kamer tylko dla po-
wołanych służb ochrony. Szacunkowy koszt projektu: 35.000 zł.  

2. Zjazd z drogi 941 dla mieszkańców Ustroń Nierodzim – 
bezpośrednie skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 941 (ul. 
Katowicka) z ul. Wiejską w zakresie budowy pasa wyłączenia  
z DW941 (tylko zjazd z DW941 bez możliwości wjazdu). Wy-
jazd na drogę wojewódzką odbywałby się poprzez skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną z ul. Skoczowskiej. Szacunkowy koszt 
projektu: 38.000 zł. 

3. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej gwarancją 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – zorganizowanie szko-
leń dla mieszkańców – przedszkole, szkoła, OSP, podczas których 
przy pomocy fantomów zwiększy się efektywność przyswajania 
wiedzy przedmedycznej, nie tylko przez dzieci, młodzież, ale  
i osoby dorosłe. Szacunkowy koszt projektu: 7.300 zł. 

4. Skwerek rekreacyjny przy ul. J. Kreta – ustawienie dwóch 
betonowych stołów do gry w szachy, warcaby i do gry w piłkarzy-
ki na utwardzonym podłożu. Dzięki już istniejącym ławeczkom, 
powstanie strefa relaksu dla ludzi w każdym wieku. Szacunkowy 
koszt projektu: 17.700 zł. 

5. Kreatywne podwórko szkolne przy Szkole Podstawowej 
nr 6 – projekt przewiduje zakup oraz montaż zewnętrznego, beto-
nowego stołu do tenisa stołowego wraz z 2 ławkami i 2 koszami 
na śmieci. Szacunkowy koszt projektu: 10.500 zł. 

6. „Zabawy z uśmiechem” – zakup urządzeń zabawowych do 
ogrodu Przedszkola nr 6. Szacunkowy koszt projektu: 21.999 zł.

LIPOWIEC
1. Lipowiec dawniej i dziś – pokaz zdjęć dawnych, wystawa 

fotograficzna „Lipowiec – ocalić od zapomnienia”, wystawa prac 
twórców lokalnych, polsko-węgierskie warsztaty kulinarne, wigilijka 
seniorów Lipowca. Szacunkowy koszt projektu: 25.000 zł. 

2. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów IBOMBO na 
ul. Lipowskiej, Leśnej, Góreckiej, Przetnica – zakup i montaż 
samoobsługowych stacji naprawy rowerów na najpopularniejszych 
szlakach rowerowych, przebiegających przez osiedle. Stacje zawie-
rają zestaw narzędzi oraz pompkę z wszystkimi rodzajami zaworów 
oraz specjalny uchwyt do zawieszenia roweru. Szacunkowy koszt 
projektu: 39.000 zł. 

3. Punkt Widokowy – Lipowski Groń – budowa platformy 
widokowej o powierzchni 24 m2 z lunetą i tablicą z opisem fauny 
i flory, możliwość ekspozycji rzeźb – okolice pomiędzy szczytami 
Lipowski Groń a Żar zachodnie zbocze. Szacunkowy koszt projektu: 
40.000 zł. 

4. Astro Baza – Obserwatorium Młodych Astronautów – zakup 
i instalacja obserwatorium astronomicznego wraz z niezbędnym 
sprzętem (teleskop). Bardzo dobra lokalizacja, obrzeża miasta i brak 

oświetlenia wokół – teren boiska SP-5 – południowo-wschodni róg. 
Szacunkowy koszt projektu: 40.000 zł. 

5. Miejsca postojowe nad Wisłą – budowa miejsc postojowych 
na części działki 1351/1 poprzez utwardzenie terenu, nawiezienie 
klińca oraz tłucznia i rozciągniecie na długość ok. 26 m i szerokość 
10 m. Szacunkowy koszt projektu: 39.640 zł. 

6. Szkoła 2.0 – projekt wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 
5 w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt: projektor, ekran, zestaw 
nagłośnieniowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi, kamerę 
cyfrową, aparat fotograficzny, drukarkę i materiały, a dzięki temu: 
dodatkowe zajęcia dla dzieci, konkursy, rozwijanie pasji, doku-
mentowanie i promowanie wydarzeń w szkole. Szacunkowy koszt 
projektu: 37.000 zł. 

HERMANICE
1. Dwa festyny integracyjne na boisku sportowym przy ul. 

J. Sztwiertni – atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na festynie będzie 
można posmakować tradycyjnych potraw np. wiosną smażenie 
jajecznicy na ognisku, jesienią pieczenie baraniny. Szacunkowy 
koszt projektu: 34.000 zł. 

2. Boisko do siatkówki plażowej przy ul. J. Sztwiertni –  
o wymiarach 8x16 m + 3 m dodatkowe poza boiskiem, czyli 11x19 
m wraz z ogrodzeniem i ławkami. Boisko otwarte, dostępne dla 
wszystkich. Szacunkowy koszt projektu: 21.000 zł.

3. Położenie nowej nawierzchni na boisku do koszykówki przy 
ul. J. Sztwiertni i ustawienie słupków do siatkówki – wymiana 
nawierzchni plus zainstalowanie infrastruktury do gier zespołowych. 
Szacunkowy koszt projektu: 38.500 zł 

4. Hermanice atrakcyjne dla wypoczynku – montaż 3 ławek 
dla osób spacerujących głównymi trasami przez Hermanice, umoż-
liwienie wygodnego i bezpiecznego dojścia i dojazdu nad Wisłę dla 
niepełnosprawnych i dla rodziców z dziećmi w wózkach poprzez 
obniżenie chodnika przy ul. Skoczowskiej w kierunku ul. Sosnowej 
oraz oznakowanie przejścia dla pieszych na tej wysokości drogi. 
Ustawienie toalety typu TOI TOI przed lasem przylegającym do 
bulwaru wiślanego oraz na wysokości sklepu Gama. Szacunkowy 
koszt projektu: 20.000 zł.

USTROŃ DOLNY
1. Centrum aktywności fizycznej na osiedlu Cieszyńskim 

– zainstalowanie dziesięciu ogólnodostępnych, atrakcyjnych  
w użytkowaniu urządzeń fitness, zachęcających do ćwiczeń rucho-
wych osoby w różnym wieku. Szacunkowy koszt projektu: 39.645 zł. 

2. Poprawa wizerunku sali widowiskowej MDK „Praża-
kówka” z możliwością urządzenia w niej kina – odwodnienie 
fundamentów obiektu oraz wykonanie parkingu, poprawa otoczenia 
obiektu. Szacunkowy koszt projektu: 360.000 zł. 

3. Wykonanie odcinka chodnika z ul. Cieszyńskiej 27 do ul. 
Cieszyńskiej nr 29 w kierunku ul. P. Stalmacha 1 – w miejscu 
tym brakuje chodnika, a dojście do przejścia dla pieszych to około 
15 m. Szacunkowy koszt projektu: 5.000 zł.  

4. Remont istniejącego chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 
6 w stronę świateł (dużego Tesco) – uzupełnienie brakujących  
i wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych. Szacunkowy koszt 
projektu: 5.000 zł. 

5. Renowacja chodnika łączącego os. Goje i ul. J. Wantuły 
z ul. Cieszyńską – rozbiórka istniejących płyt betonowych chod-
nika, wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym, ułożenie 
obrzeża betonowego, ułożenie kostki betonowej 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Szacunkowy koszt projektu: 35.424 zł. 

6. Budowa nawierzchni asfaltowej na utwardzonej drodze 
(boczna od ul. Cieszyńskiej – Goje) – droga w bardzo złym stanie, 
wielokrotnie naprawiana przez mieszkańców. Szacunkowy koszt 
projektu: 39.900 zł.

7. Zielona strefa relaksu i wypoczynku na terenie zielonym 
przy Szkole Podstawowej nr 2 – w ramach strefy wypoczynku – 
z ławeczkami ze stolikami, na których dzieci mogłyby grać w gry, 
spożywać posiłek, malować. Zakup kocy i mat oraz wielkoforma-
towych gier planszowych. Szacunkowy koszt projektu: 31.500 zł.

8. Rewitalizacja skwerku między ul. Polną a ul. I. Daszyńskiego 
za parkingiem MDK „Prażakówka” – zielonego zaplecza służą-
cego wypoczynkowi oraz rekreacji okolicznych mieszkańców – wy-
konanie alejek parkowych o szerokości 1,5 m i długości łącznie 120 
mb., zainstalowanie 4 nowych ławek, zainstalowanie nowych koszy 
na śmieci i psie odchody. Szacunkowy koszt projektu: 40.000 zł.

                                            Dalszy ciąg w następnym numerze. 
                                                   Opracowała: Monika Niemiec
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Małgorzata Lach-Strąg, przy aranżacjach Amadeus Trio, przenosiła zgromadzoną widownię 
w epokę Straussa i Mozarta.                                                                                Fot. A. Jarczyk              

CIESZYŃSKIE
NA

OBCASACH 

Motto drugiego numeru magazynu 
„Cieszyńskie na obcasach” brzmi: „Bo 
kobiety potrafią!”. Wydawca – Stowa-
rzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych  
z Cieszyna – podkreśla, że jest to jedyny 
taki projekt promujący kobiety przedsię-
biorcze, bez względu na branżę czy świa-
topogląd. Czasopismo jest dofinansowane 
ze środków unijnych, stworzone przez 
panie działające w Kobiecym Inkubatorze 
Wiedzy i Inicjatyw w Cieszynie. 

wym tej organizacji, przedstawiają się koła 
Łączki, Kończyc Małych i Strumienia. 

Ciekawą lekturą są portrety nietuzin-
kowych pań prowadzących działalność 
społeczną i gospodarczą. Prezes Dorota 
Kania opowiada o pracy w Hospicjum 
im. św. Łukasza Ewangelisty, Alek-
sandra Maciejczyk o nowym zawodzie  
i budowaniu wizerunku kobiety, a Renata 
Weber o pracowni krawieckiej pod nazwą 
Warsztatownia Praktyczna Pani. 

Magazyn rozpowszechniany jest bezpłat-
nie. Egzemplarze można otrzymać m.in. 
w naszej redakcji, Rynek 4 od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30-15.30.    (mn) 

WIEDEŃSKA 
MUZYKA

Muzycy, którzy tworzą Amadeus Trio, są 
absolwentami Krakowskiej Akademii Mu-
zycznej. Mimo że rozjechali się po Polsce, 
studencka więź sprawiła, że w 1988 roku 
założyli trzyosobowy zespół. Raz na jakiś 
czas spotykają się i ćwiczą. 

Amadeus Trio prezentuje się w strojach  
z epoki Straussa oraz z epoki Mozarta. 
Oprócz tego typu dźwięków, muzycy zaj-
mują się również lżejszą klasyką, bo sięgają 
do muzyki filmu czy do muzyki popularnej.  
W swoich aranżacjach wykorzystują rzadkie 
instrumenty, jakimi są klarnet i fagot. Ich 
mottem są słowa Ludwika van Beethovena: 
muzyka powinna zapalać płomień w sercu 
mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.  

Podczas niedzielnego koncertu można 
było usłyszeć transkrypcje opery „Wese-
le Figara” Mozarta, „Wesołą wdówkę” 
Franciszka Lechara, „Odgłosy wiosny” 
Straussa, „Wiedeń-miasto moich marzeń” 
Rudolfa Sieczyńskiego, czy też „Humores-
kę” Antonina Dvoraka i „Taniec węgierski” 
Johannesa Brahmsa.

Amadeus Trio tworzą: Tomasz Gmyrek – 
klarnet, Tomasz Małkowski – fagot, Łukasz 
Iskrzycki – klarnet. Dodatkowo, podczas 
koncertu na fortepianie grał Dariusz Mico-
rek, zaś sopranistka Małgorzata Lach-Strąg 
zachwycała zgromadzoną publiczność swo-
im śpiewem.                Agnieszka Jarczyk

29/2016/4/R

W najnowszym numerze znajdziemy 
relacje z kilku kongresów kobiet Śląska 
Cieszyńskiego, a na pytanie, czy są one 
potrzebne, próbuje odpowiedzieć redaktor 
naczelna pisma Roma Rojowska. Ona 
również przepytuje starostę cieszyńskie-
go Janusza Króla, czy nasz powiat jest 
miejscem dla kobiet. W innym artykule 
dowiadujemy się, że Chybie na pewno 
sprzyja płci pięknej. 

We wstępie przedstawione są wyniki 
ankiety przeprowadzonej wśród młodych 
ludzi, z której wynika, że połowa z nich 
chce po maturze wyjechać ze Śląska 
Cieszyńskiego. Autorki magazynu stwier-
dzają, że warto się nad tym zastanowić, 
bo również w naszym regionie są war-
tościowe uczelnie i placówki oferujące 
kształcenie na wysokim poziomie. 

Letni numer „Cieszyńskie na obcasach” 
pisze też o inicjatywach młodych mam 
oraz mieszkanek Brennej, Kaczyc, Gole-
szowa, a także miejscowości na Zaolziu. 

Skoro rzecz o kobietach aktywnych, 
to nie mogło zabraknąć prezentacji kół 
gospodyń wiejskich. W roku jubileuszo-
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FAJKA  URZĘDNIKA
P. Korcz podczas prelekcji w bibliotece.                                                             Fot. W. Suchta

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” otrzymało dofinan-
sowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację projektu 
„O, graj mi ziemio organistko...”. W ramach projektu odbywają się co czwartek 
spotkania w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat historii Śląska 
Cieszyńskiego. Odbyły się już prelekcje Jana Sztefka o legendach zbójnickich, 
Przemysława Korcza o Habsburgach oraz Andrzeja Georga o początkach Śląska 
Cieszyńskiego. Poniżej wybrane fragmenty prelekcji Przemysława Korcza.    (ws)

URZĘDNICY
Ostatni okres Austro-Węgier kojarzy 

nam się z urzędnikiem, przynajmniej mnie, 
wielu historykom i Jarosławowi Haskowi, 
który o nich pisał humorystycznie. 

Urzędników było 80.000 w roku 1870. 
Po 10 latach było ich 100.000. Po kolej-
nych 30 latach w 1910 r.  było ich 400.000. 
Przyrost znaczny. A ilu jest dzisiaj w Polsce 
urzędników? 480.000 przy 40-milionowym 
narodzie, a Austro-Węgry zamieszkiwało 
wtedy 52 mln ludzi. Powierzchniowo był to 
kraj ponad dwa razy większy niż dzisiejsza 
Polska. Oczywiście Austro-Węgry miały 
sporo urzędników, ale nie aż tak wielu. Do 
urzędników zaliczały się nie tylko osoby, we-
dle dzisiejszych wyobrażeń, czyli pracujący 
w urzędach na różnych szczeblach, ale też 
nauczyciele, niektórzy wojskowi, kolejarze, 
celnicy. Funkcjonująca jakby powielona  
z Haska kalka słabej armii i rozkładu  
w atmosferze karnawałowo-restauracyjnej nie 
jest prawdziwa. Urzędnicy austro-węgierscy 
byli sprawni i kompetentni, nie bali się wystę-
pować przeciw swoim zwierzchnikom, jeżeli 
uważali, że mają rację i o dziwo, nie byli za to 
degradowani zbyt często. Urzędnicy austro-
-węgierscy chyba byli lepsi, niż ci dzisiejsi. 
Sprawy załatwiali szybko i kompetentnie. 

Szabla wyższych urzędników funkcjo-
nowała w otoczeniu dworu cesarskiego. 
Takie szable mieli również profesoro-
wie uniwersytetów, np. krakowskiego,  
i co ciekawe, nosili je, sędziowie sądów 
krajowych. Wojskowi mieli inny wzór  
i to w zależności od rodzaju broni. Jeszcze 
inny wzór dotyczył policji, krótka szabla  
i szersza w okuciach mosiężnych. Taka 
szabla jest na wizualizacji Ustronia na 
rynku. Z boku stoją dwaj mundurowi,  
a ten niższy nosi szablę policyjną.

FAJKI  Z  PIANKI
Urzędnicy posiadali rzeczy standardowe, 

ale też osobiste. Mieli szable urzędnicze, 
otrzymywali odznaczenia za długoletnia 
służbę. Mam też fajkę z pianki morskiej 
należąca do urzędnika, a historia pianki jest 
dość ciekawa i rozpoczyna się w Budzie w 
1720 r. Miał tam warsztat niejaki Kovacs, 
zręczny szewc robiący dość drogie obuwie 
dla wyższych warstw społecznych. Robił 
też buty dla hrabiego Andrassy, niebie-
skiego ptaka, podróżnika. W Stambule na 
targu zwrócił on uwagę na ładne bibeloty 
wykonane z dziwnego materiału, białego  
i lekkiego, bardzo łatwo poddającego się 
obróbce. Wyrabiano z niego miseczki, szka-
tułki. Hrabia zaciekawił się tym materiałem 
i udało mu się zdobyć dwie grudki pianki 
morskiej, czyli uwodnionego krzemianu 
magnezu. Przywiózł je do Budy i poszedł 
do Kovacsa, by coś z tym zrobił. Ten długo 
się nie zastanawiał i wyrzeźbił dwie główki 
fajki. Okazało się, że pianka jest wręcz do 
tego stworzona, aby produkować fajki. Jest 
lekka, łatwo przyjmuje wilgoć z tytoniem  
i oddaje ją, zabarwia się na kolor od burszty-
nowego do brązowego. Hrabia był z fajki 
bardzo zadowolony, drugą zostawił sobie 
szewc, a oboje uznali, że może to być dobry 
interes. Fajki zaczął wytwarzać w warszta-
cie Kovacs, natomiast hrabia Andrassy 
zajmował się zbytem. W Wiedniu oferował 
fajki swoim znajomym, a po czasie te fajki 
rozeszły się po całej Europie, w latach 50. 
XVIII w. trafiły do Anglii. Były drogie, 
ale cieszyły się popularnością. Trafiały 
również na nasz teren. A skąd wzięła się  
w staropolszczyźnie nazwa lulka, że siedzą, 
piją, lulki palą? Z tureckiego słowa lulaszi, 
oznaczającego piankę morską. Materiał 
na fajki natomiast był tylko w Turcji na 

wybrzeżu Morza Czarnego i trochę na wy-
brzeżu śródziemnomorskim. Turcy jedynie 
sprzedawali piankę, ale w końcu przestało 
się to im podobać i wprowadzono embargo 
na wywóz pianki z Turcji, a zbiegło się to 
z początkiem wytwarzania fajek drzewco-
wych. Niemniej, fajki z pianki są do dziś 
produkowane i chwalone przez palaczy.

HABSBURGOWIE
Czy nam się to podoba czy nie, roz-

wój Śląska Cieszyńskiego jest związany  
z Habsburgami. W Ustroniu poprzez hutę, 
i wiemy o tym bardzo dobrze. Ale były 
też arcyksiążęce wytwórnie np. wody 
mineralnej, innych trunków. Inwestowali  
w te tereny, oczywiście nie bezinteresow-
nie. Habsburgowie, niestety, wycinali nasze 
lasy, a był taki czas, że Barania Góra była 
goła, wycięta do zera. Pozyskiwano drewno 
na sprzedaż, potem do huty ustrońskiej.  
Gdy przeniesiono hutę do Trzyńca, prze-
niosło się tam też około 300 rodzin ustroń-
skich. Inni do pracy dochodzili. Moim 
zdaniem, było to dla nas duże szczęście, 
że w końcu huta pozostała w Trzyńcu, bo 
dzięki temu Ustroń jest uzdrowiskiem.  
Z hutą byłoby to chyba trudne.

MARYNARKA
Wielu cieszyniaków służyło w marynar-

ce austro-węgierskiej. Na Śląsku Cieszyń-
skim przemysł był rozwinięty, a pracowni-
cy mieli predyspozycje do tego, by służyć  
w broni zmechanizowanej. Potężne okręty  
i pancerniki wymagały fachowego perso-
nelu, obeznanego z kotłami, maszynami, 
turbinami. Dlatego mieszkańcy naszego 
terenu byli powoływani do marynarki. 

WOJNA
We wszystkich krajach biorących udział 

w I wojnie światowej, pierwsze miesiące 
były bardzo entuzjastyczne. Mieszkańcy 
miast radośnie żegnali żołnierzy, nie zda-
wali sobie sprawy z tego, jaka to będzie 
wojna. Myślano, że do zimy się skończy. 
Wówczas armia austro-węgierska liczyła 
kilkaset tysięcy osób. Z okazji wybuchu 
wojny wybito specjalny medal, spon-
tanicznie powstawały ozdoby. Panował 
entuzjazm.

W pierwszych miesiącach wojny  
w Gwiazdce Cieszyńskiej regularnie poja-
wiały się w osobnej rubryce nazwiska po-
ległych z naszego terenu. Nagle ta rubryka 
znikła, bo liczba poległych była tak duża. 
W lokalnych gazetach zakazano druko-
wania nazwisk poległych. Drukowano już 
tylko suche okólniki sztabu generalnego  
i odznaczonych. 

ZAMACH
Zawsze ślad pozostaje. Nie da się za-

trzeć historii, bo ona trwa. W zapiskach 
znalazłem, że w Ustroniu zawiązano spisek  
i przygotowywano zamach na sztab austro-
-węgierski w Cieszynie. Moim zdaniem nie 
miał żadnych szans powodzenia. Spotkania 
miały się odbywać w parafii ewangelickiej. 
Pojawia się nazwisko Lipowczana, ale 
nie wiemy, czy były to luźne rozmowy 
Polaków, czy faktycznie zamach przygo-
towywano. Cały tragizm polega na tym, 
że okres, gdy można było ujawniać pewne 
rzeczy, trwał bardzo krótko, potem okupa-
cja niemiecka, a następnie rządy nie chcące 
pamiętać o takich rzeczach. Mamy zbyt 
długą lukę historyczną.
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SKŁADOWE  CZĘŚCI  MONARCHII
Od czasu zawarcia ugody z Węgrami w r. 1867 składa się 

monarchia austryacko-węgierska z dwóch odrębnych państw.
Jedno państwo, nazywane zazwyczaj Austryą, obejmuje kraje 

reprezentowane w radzie państwa, drugie państwo to kraje korony 
węgierskiej.

Obok tych dwóch państw należy do monarchii jako osobna 
część składowa Bośnia wraz z Hercegowiną.

Austrya i Węgry są każde z osobna odrębnem państwem, 
to znaczy zupełnie samodzielnym związkiem krajów i ludów, 
połączonych pod osobną najwyższą władzą na oznaczonym 
obszarze ziemi.

Najwyższą władzę w każdem z tych państw piastuje monarcha, 
cesarz austryacki, a król węgierski przy udziale konstytucyjnej 
reprezentacyi krajów.

USTRÓJ AUSTRYI
Austrya obejmuje 17 królestw i krajów reprezentowanych  

w radzie państwa. Kraje te są: trzy królestwa, mianowicie Czechy, 
Dalmacya i Galicya z Londomerią i W. Księstwem Krakowskiem; 
dwa arcyksięstwa: Austrya Wyższa i Austrya Niższa; sześć 
księstw: Bukowina, Karyntya, Kaina, Salcburg, Śląsk i Styrya; 
dwa margrabstwa Morawy i Istrya; dwa uksiążęcone hrabstwa: 
Gorycya z Gradyską i Tyrol; nakoniec kraj Przedarulański (Vo-
rarlberg) i miasto Tryest z okręgiem.

PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI PAŃSTWA 
Każdy prawnie uznany kościół i stowarzyszenie religijne ma 

prawo wspólnego publicznego wykonywania nabożeństwa, 
urządza samodzielnie swe sprawy wewnętrzne i zarządza swoim 
majątkiem i zakładami; podlega jednak jak każde stowarzyszenie 
ustawom państwowym. Wyznawcy religii prawnie nieuznanej 
mogą w domu wykonywać ćwiczenia religijne, o ile one nie 
są przeciwne prawu i obyczajowości. Wszystkie narodowości  
w państwie są także równouprawnione i każdy naród ma prawo 
strzeżenia i pielęgnowania swej narodowości i swego języka.

Język urzędowy władz państwowych i samorządowych nie jest 
unormowany ustawami zasadniczemi lecz osobnymi przepisami 
państwowymi i krajowymi.

Nauka i nauczanie są wolne. Nauczanie domowe nie podlega 
żadnym ograniczeniom. Każdemu wolno wnosić petycye. Każ-
demu wolno w obrębie państwa przesiedlać się wraz ze swoim 
majątkiem i szukać zarobku w granicach ustaw. Wolno także każ-
demu obywatelowi, który dopełnił obowiązku służby wojskowej, 
emigrować za granice państwa.

Własność prywatna jest nietykalna.
Obywatele mają (…) prawo wyborcze do rad gminnych, sej-

mów, do izby posłów rady państwa, czynne i bierne (czyli prawo 
wybierania i wybieralności).

Zasadniczym obowiązkiem obywatelskim jest wierność pań-
stwu i posłuszeństwo dla obowiązujących ustaw, rozporządzeń  
i poleceń władzy. Ważnym obowiązkiem obywatelskim jest obo-
wiązek opłacania podatków i innych danin publicznych, tudzież 
ponoszenia wszelkich ciężarów, ustawami przepisanych.

Powszechnym obowiązkiem obywatelskim w Austryi jest także 
obowiązek służby wojskowej. Czas trwania obowiązkowej służby 
wojskowej wynosi lat 12, z tych 3 lata w armii liniowej, 7 lat  
w rezerwie i 2 lata w obronie krajowej. Obywatele, którzy wykażą 
się uzdolnieniem naukowem mają prawo do jednorocznej służby 

wojskowej jako t. zw. ochotnicy jednoroczni.
Powszechnym obowiązkiem obywatelskim jest także obowią-

zek posyłania dzieci do szkoły ludowej (obowiązek szkolny) i 
dostarczenie im potrzebnych książek szkolnych i innych środków 
naukowych. Obowiązek uczęszczania do szkoły wedle ustawy 
państwowej zaczyna się z ukończonym szóstym i trwa aż do 
ukończenia czternastego roku życia.

GMINY
Gminę (wieś, miasteczko, miasto), stanowi osada, mająca 

własny zarząd gminny. (...) Każdy obywatel państwa musi być 
przynależny do pewnej gminy. Każda osada i każda nieruchomość 
musi należeć do związku gminy miejscowej.

Zakres działania gmin jest dwojaki: własny i poruczony. 
Zakres działania własny obejmuje miejscowe sprawy, należące 
do gminnego samorządu. Sprawy te urządzane są przez gminę 
samodzielnie, własnemi siłami gminy, w ramach obowiązujących 
ustaw. Do tych spraw należy policya miejscowa, t. j. Opieka nad 
bezpieczeństwem życia i mienia, nad zdrowiem i moralnością 
mieszkańców w obrębie gminy, następnie opieka nad ubogimi 
przynależnymi do gminy, utrzymywanie szkól ludowych, komu-
nikacya miejscowa i oświetlenie, zarząd majątkiem i zakładami 
gminy, oraz nakładanie podatków, opłat i dodatków do podatków 
państwowych na potrzeby gminy. Zakres działania poruczony 
obejmuje czynności wykonywane przez gminę na polecenie 
władz rządowych (…) n.p. sporządza spisy osób obowiązanych 
do służby wojskowej, spisy wyborców do ciał reprezentacyjnych, 
spisy osób opodatkowanych, wyręcza rząd w sprawach admini-
stracyjnych i podatkowych.

REPREZENTACYE  POWIATOWE
Ustawą krajową mogą sejmy stworzyć reprezentacyę powiato-

wą, jako pośrednią reprezentacyę samorządną pomiędzy gminą  
a sejmem. Reprezentacyę powiatową tworzą rady powiatowe, wy-
bierane przez cztery grupy interesów miejscowych, mianowicie 
wielkiej posiadłości ziemskiej, najwyżej opodatkowanych gałęzi 
przemysłu i handlu, miast i miasteczek tudzież gmin wiejskich. 
Do zakresu działania reprezentacyi powiatowej należy piecza 
nad wspólnemi interesami powiatu, mianowicie nad komunikcyą, 
sprawami sanitarnemi, szkolnemi i innemi.

SEJMY
Sejmy są konstytucyjnemi reprezentacyami krajów, mającemi 

w sprawach krajowych autonomię czyli władzę prawodawczą 
wespół z cesarzem, który ustawom krajowym udziela swej 
sankcyi. Każdy kraj ma w Austryi swój sejm. Sejmy zbierają się 
na wezwanie cesarza zazwyczaj corocznie w stolicach krajów.

RADA  PAŃSTWA
Rada państwa jest wspólnem ciałem reprezentacyjnem i ustawo-

dawczem wszystkich krajów austryackich. W skład rady państwa 
wchodzą dwie izby: izba posłów i izba panów, które oddzielnie 
obradują i uchwalają. Dopiero zgodna uchwała obu izb stanowi 
uchwałę Rady państwa.

Izba panów nie ma oznaczonej z góry liczby swych człon-
ków, ani też żadnych członków, pochodzących z wyboru. (…)  
W szczególności wchodzą w skład izby panów:

a) Na mocy swego urodzenia: wszyscy pełnoletni członkowie 
domu cesarskiego; b) na mocy swej godności: wszyscy arcybisku-

USTRÓJ  AUSTRO-WĘGIER
Poniższy opis ustroju Austrii, to wyłącznie cytaty z podręcznika dla studentów „Historia Monarchii Austryacko-Węgierskiej 

oraz wiadomości polityczne i społeczne”, napisanego przez profesorów Uniwersytetu Lwowskiego , dr. Ludwika Finkela i dr. 
Stanisława Głąbińskiego, wydanie trzecie poprawione z „Historyi i statystyki Monarchii Austryacko-Węgierskiej”. Podręcz-
nik został wydany nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie w 1910 r. „Cena egzemplarza oprawnego  
2 korony”. 

Jednym z krajów Austrii był Śląsk, często zwany Śląskiem Austriackim, a jego częścią Śląsk Cieszyński.  Śląski rząd krajowy 
znajdował się w Opawie, tam też zbierało się trzydziestu posłów Sejmu Krajowego, w tym siedmiu ze Śląska Cieszyńskiego. 
Posłów w większości wybierano przez uprawnionych wyborców, w drobnej części byli to wiryliści, czyli osoby zostające 
posłami na podstawie piastowanej godności. Do izby poselskiej Rady Państwa, liczącej na mocy ustawy z 1907 r. 516 posłów, 
ze Śląska było ich 6. Dla porównania, na Galicję  przypadało 106 posłów w Radzie Państwa.

Austrię w monarchii austro-węgierskiej zwie się Przedlitawią, natomiast Węgry Zalitawią. Poniższy artykuł dotyczy Austrii, 
więc wypada dodać, że Węgry składały się z  terytoriów autonomicznych: 1. Węgier z Siedmiogrodem, 2. Chorwacji Slawo-
nii, Dalmacji, 3. miasta Fiume, czyli Rijeki. Poniżej wybór cytatów z kilkudziesięciu stron. Zachowano oryginalną pisownię.
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) rzeka w Rosji, 4) marny obraz,  
6) herbata Anglika, 8) kasa dla artysty, 9) pieśń patrio-
tyczna, 10) przepowiada dzieje, 11) uskrzydlony koń, 
12) Bartosz dla bliskich, 13) informacje od „życzli-
wych”, 14) kochanka Nerona, 15) siostra powieści,  
16) ptak morski, 17) na kopercie, 18) koreańskie auto, 
19) trafia na kamień, 20) ktoś małomówny.
PIONOWO: 1) broń sportowa, 2) łódź silnikowa, 
3) w ręku teściowej, 4) grupa jeźdźców, 5) bohater 
w masce, 6) ze skalą za oknem, 7) zimna kraina,  
11) rodzaj kaszy, 13) tło płótna, 17) w rękawie kar-
ciarza.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 29 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 27

LIPCOWA  SPIEKOTA
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa 

Koinonia otrzymuje: Emma Madzia z Ustronia, ul.  
Partyzantów. Zapraszamy do redakcji. 

BIBLIOTEKA POLECA:

29/2016/5/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

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

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

SŁOŃCE - na już! na weekendy! na lato! ZAPRASZAMY!

Urodziny, rocznice, imieniny i wiele ważnych wydarzeń, które chcesz celebrować z bliskimi ci osobami - wystarczy, że wpiszesz je raz do Kalendarza dat szcze-
gólnych, a w kolejnych latach na pewno o nich nie zapomnisz. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

Khaled Hosseini  „I góry odpowiedziały echem”

Jest to historia o rodzeństwie – Pari i Abdullah, którzy zostają 
rozdzieleni i muszą przeżyć życie osobno. Skutki ich rozdzielenia 
odbijają się echem przez lata w Kabulu, Paryżu, San Francisco i 
na greckiej wyspie Timos. 

Książka rozpoczyna się opowieścią o mężczyźnie, który musi 
poświęcić jedno ze swoich dzieci, aby ocalić resztę. Wybrał 
najmłodszego syna, a myśl ta prześladuje go przez całe życie, 
więc rozpoczyna podróż aby uratować swojego ukochanego syna. 

Éric-Emmanuel Schmitt „Napój miłosny”

Czy mamy swobodę w wyborze tego, kogo kochamy? Czy 
to my wybieramy? Czy zostajemy wybrani? Adam, psycholog, 
twierdzi, że posiadł tajemnicę „napoju miłosnego”. Uważa, że 
potrafi sprawić, że każda kobieta legnie u jego stóp. Luiza nie 
wierzy, że miłość można tak po prostu wywołać. Pragnie pojąć 
istotę uczucia. Czy jest skutkiem jakiegoś chemicznego procesu? 
Czy może duchowym cudem? Postanawiają założyć się, kto ma 
rację i wystawić teorię Adama na próbę. Pewny siebie mężczyzna 
podejmuje się uwieść koleżankę Luizy. Jednak sytuacja szybko 
wymyka się spod kontroli, a dwuznaczna gra, jaka wywiązuje się 
pomiędzy bohaterami, prowadzi do zaskakującego zakończenia…

pi w Austryi, tudzież biskupi, mający tytuł książęcy, n. p. książę 
biskup krakowski; c) na mocy mianowania przez cesarza; d) 
dziedzicznie: pełnoletnie głowy rodów szlacheckich, które mają 
w krajach austryackich rozległe dobra ziemskie; e) dożywotnio: 
mężowie zasłużeni około państwa, kościoła, nauk lub sztuk, 
powołani przez cesarza do izby panów.

MONARCHA
Osoba monarchy jest na mocy ustaw zasadniczych obu państw 

uświęconą, nietykalną i nieodpowiedzialną. Z tego powodu nie 
mogą sądy karne wystąpić przeciw monarsze, a obraza jego osoby 
i czci jest zbrodnią obrazy majestatu i podlega ciężkim karom 
kryminalnym. Monarcha jest atoli obowiązany szanować ustawy, 
przy wstąpieniu na tron składa przysięgę na konstytucyę i rządzi 
przez ministrów odpowiedzialnych przed parlamentem.

WŁADZE  WYKONAWCZE
W szczególności istnieją w Austryi następujące ministerstwa 

specyalne: 1) spraw wewnętrznych,; 2) obrony krajowej; 3) wy-
znań i oświaty; 4) skarbu, czyli finansów; 5) handlu; 6) rolnictwa; 
7) sprawiedliwości; 8) kolei żelaznych; 9) robót publicznych. 

Ministeryom, jako centralnym władzom wykonawczym pań-
stwa, podlegają rządowe władze krajowe, władzom krajowym 
zaś władze powiatowe i organa lokalne. Na czele administracyi 
rządowej krajów stoją namiestnicy, a w mniejszych krajach pre-
zydenci rządów krajowych.

W  CZASIE  WAKACJI  BIBLIOTEKA  CZYNNA:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00; Wtorek: 8.00 – 15.00; Środa: 12.00 
– 18.00; Piątek: 8.00 – 15.00; Sobota: 8.00 – 12.00 (tylko wypo-
życzalnia dla dorosłych – parter)

*    *    *
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WAKACYJNI EKOLODZY

– Wakacje z biblioteką dla dzieci orga-
nizowane są już po raz 5. – mówi Anna 
Łęczyńska z biblioteki miejskiej w Ustro-
niu. – Tematyka tych wakacji jest różna. 
W zeszłych latach dzieci zajmowały się 
podróżami, ginącymi zawodami, a w tym 
roku omawiamy strefy ekologiczne. 

Dzieci w ramach zajęć zapoznają się 
np. z segregacją śmieci, nadleśnictwem 
czy ochroną zwierząt i przyrody nie-
ożywionej. Biorą udział w warsztatach 
plastyczno-edukacyjnych, tak aby poprzez 
zabawę dowiedzieć się, czym jest ekologia  
i w jaki sposób o nią dbać. 
– Zajęcia te przeplatane są oglądaniem 
bajek, które obrazują omawiany w tym 
roku temat. Ponadto, dzieci mają także 
przerwę na poczęstunek. Jeżeli jest ładna 
pogoda to wychodzimy na boisko i bawi-
my się na świeżym powietrzu. Codziennie 
do biblioteki przychodzi ponad 10 dzieci, 
aby uczestniczyć w warsztatach, których 
formuła jest znana z pewnym wyprzedze-
niem, dzięki czemu mali uczestnicy są 
zawsze dobrze przygotowani – opowiada 
Łęczyńska.

Młodzi ekolodzy z zaciekawieniem 
wykonują wiele plastycznych prac. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników biblioteki, 
ich wakacje to nie tylko leniuchowanie  
i zabawa, ale też świetna okazja do za-
poznania się z życiem, które jest wokoło 
nich.                          Agnieszka Jarczyk 

Dzieci wycinały... wiatr, co było dla nich nie lada atrakcją.                                     Fot. A. Jarczyk              

Ochrona zwierząt czy segregacja śmieci – tymi tematami zajmują się 
dzieci w ramach wakacyjnych zajęć prowadzonych przez bibliotekę miej-
ską w Ustroniu.

– Na przełomie lipca i sierpnia odbędą 
się w naszym mieście dwie imprezy dla 
wszystkich miłośników kolarstwa i spor-
towych emocji. Za kilkanaście dni startuje 
kolejna edycja cyklu UPHILL MTB BE-
SKIDY 2016. Na terenie Ustronia odbędą 
się etapy na Czantorii i na Równicy. 30 
lipca odbędzie się wyścig na Czantorię, 
najtrudniejszy z całego cyklu trzynasto-
kilometrowy, bardzo trudny podjazd na 
szczyt. Tam też będzie znajdować się meta. 
Cały cykl zamknie wyścig na Równicę 6 
sierpnia. Równocześnie, w ramach Festi-
walu Kolarskiego w Ustroniu odbędzie 
się duża impreza na rynku, która będzie 
poprzedzać uroczystość zakończenia cy-
klu.” – zaprasza Andrzej Nowiński ze Sto-
warzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia.

USTROŃSKIE
IMPREZY 

KOLARSKIE

PLAŻOWA SIATKA
Już w najbliższy weekend, 23 i 24 lipca, 

odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej 
dwójek w klasie open na parkingu Kolei Li-
nowej „Czantoria” na przeciwko rezydencji 
Adriano Spa. Zawody rozpoczną się o godz. 
9.00. Można się na nie zapisywać do 22 
lipca wysyłając maila na adres: marketing@
adrianospa.net lub dzwoniąc pod nr tel.: 513 
542 183. Koszt uczestnictwa to 30 zł za parę.

– Ponownie remontowany odcinek to 
500 m jednego pasa przed sygnalizacją 
świetlną i 260 m za światłami. Powodem 
powtórnego frezowania jezdni są nierów-
ności, które musimy wygładzić. Bez tych 
prac nie możemy oddać tej drogi do użyt-
ku – mówi Adrian Zniszczoł, kierownik 
budowy DW 941. 

18 maja odebrano oznakowanie tym-
czasowe na DW 941 w Ustroniu i przystą-

DROGA DO POPRAWKI
Ponowiony został remont 760-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 941  
w Ustroniu-Polanie. 

piono do modernizacji odcinka o łącznej 
długości 4745 metrów  – od skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną ulic Katowickiej 
i Cieszyńskiej do skrzyżowania z ulicą 
Wiślańską w Ustroniu. 

Realizacją robót zajmuje się firma  
z Czech. Prace przebiegają zgodnie z pla-
nem i mimo że zaszła potrzeba ponownego 
frezowania drogi, remont ma zostać ukoń-
czony do końca lipca.                          (aj)

Takie okazy na Zawodziu znalazł Korneliusz Kapołka.     
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Pierwsza kolejka ligi okręgowej odbę-
dzie się 6 sierpnia i nasi zawodnicy zagrają 
na wyjeździe z Koszarawą Żywiec. Pierw-
szy mecz u siebie Kuźnia zagra 20 sierpnia, 
a rywalem będzie LKS Bestwina. Na temat 
przygotowań i nadchodzącego sezonu  
o rozmowę poprosiłem trenera Kuźni, 
Mateusza Żebrowskiego.
Jak wygląda plan przygotowań do nad-
chodzącego sezonu?
Jesteśmy w pierwszym tygodniu przy-
gotowań. Mamy zaplanowane cztery gry 
kontrolne, które, mam nadzieję, pozwolą 
nam się optymalnie przygotować do sezo-
nu. Czekamy z niecierpliwością na start 
rozgrywek.
W zeszłym sezonie Kuźnia zajęła 6. 
miejsce. Jakie są cele na ten najbliższy 
sezon?
Na pewno chcemy zająć wyższe miejsce 
niż w poprzednich rozgrywkach.
Będą w zespole jakieś zmiany kadro-
we?
Na pewno, kilku zawodników już do nas 
dołączyło. Z piłkarzy potwierdzonych 
jest Mieczysław Sikora oraz Michał 
Pietraczyk. Pozyskaliśmy też z Piasta 
Cieszyn Michała Pszczółkę. Przyglądamy 
się jeszcze dwóm zawodnikom, którzy są 
młodzieżowcami. Na pewno kadra ulegnie 
drobnym korektom.
              Rozmawiał: Arkadiusz Czapek

Straż Miejska w Ustroniu ma na stanie nowy samochód. Ponad 13-letnie Suzuki, którym 
jeżdżono do końca czerwca, miało przejechane ponad 300 tys. km i często było naprawia-
ne. Dzięki Dacii Duster z napędem na 4 koła, pojemnością silnika 1,6 dm3 i mocą 115 KM 
strażnicy będą się mogli skupić na swojej pracy, a nie martwić, czy samochód dojedzie na 
miejsce interwencji.  

W poniedziałek, 11 lipca, piłkarze 
Kuźni Ustroń rozpoczęli przygoto-
wania do nadchodzącego sezonu 
2016/2017. 

Spełniają swoje obietnice i razem zagra-
ją w Kuźni. Znani piłkarze, bracia Adrian 
i Mieczysław Sikorowie, niejednokrot-
nie mówili o tym, że chcą zagrać razem  
w Kuźni Ustroń, klubie, w którym się pił-
karsko wychowali. Zagrają już w nadcho-
dzącej rundzie jesiennej ligi okręgowej. 
– Chcą ze sobą zagrać i spełniają swoje 
marzenia. Mam nadzieję, że nie będzie to 
wspólna gra na zakończenie kariery, ale jej 
przedłużenie. Są jeszcze młodzi, w dobrej 
dyspozycji i na pewno będą wyróżniają-
cymi się zawodnikami, dobrym duchem 
drużyny, swoimi osobowościami będą 
budować szatnię. Poza mną z ich obec-

ZAGRAJĄ  BRACIA
Mieczysław dołączy do Adriana. Sikorowie w niebieskich strojach Kuźni.                                Fot. W. Suchta

ności w drużynie cieszą się też pozostali 
zawodnicy – mówi trener Kuźni Mateusz 
Żebrowski.

Obaj bracia mają za sobą już bogatą 
karierę obfitującą w występy w ekstra-
klasie. Obaj treningi rozpoczęli w KS 
Czantoria Nierodzim, a następnie w Kuź-
ni Ustroń. W 1998 r. Adrian przechodzi 
do Beskidu Skoczów, a następnie gra  
w takich klubach jak BBTS Bielsko-Biała, 
Podbeskidzie, Górnik Zabrze, Dyskobo-
lia Grodzisk Wielkopolski, Real Murcia  
w Hiszpanii,  Apoel Nikozja na Cyprze, Piast 
Gliwice, Nadwiślan Góra i w 2014 r. po-
wrócił do Kuźni. Ponadto, zaliczył występy  

w reprezentacji Polski, zdobywając bramkę  
w meczu towarzyskim z Maltą.

Mieczysław z Kuźni odchodzi w 2002 r. 
do Koszarawy Żywiec, by następnie grać 
w takich klubach jak Podbeskidzie, Odra 
Wodzisław, Piast Gliwice, Szczakowianka 
Jaworzno, ŁKS, KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, Elana Toruń, następnie w latach 
2011-13 grał w Kuźni przyczyniając się 
do awansu do ligi okręgowej, po czym do 
chwili obecnej grał w Rekordzie Bielsko-
-Biała.

Zyskując dwóch tak dobrych zawodni-
ków ofensywnych Kuźnia będzie zapewne 
postrachem dla obrońców innych drużyn. 
W minionym sezonie na obronę Kuźni też 
nie można było narzekać, tym bardziej, że 
w bramce stał Joachim Mikler, co ciekawe, 
w młodości też grający w Nierodzimiu, 
bardziej jednak kojarzony z Podbeski-
dziem i Beskidem Skoczów.
– W rozgrywkach mieliśmy drugą de-
fensywę w lidze – mówi M. Żebrowski. 
- Naszą piętą achillesową jest środek pola. 
Ciężko pozyskać zawodników, ale moim 
zdaniem, ci, którzy są obecnie w drużynie 
powinni sobie poradzić, poprowadzą grę 
i będą obsługiwać zawodników ofensyw-
nych, a dodać trzeba, że pozyskaliśmy 
Michała Pietraczyka, bramkostrzelnego 
napastnika występującego w wyższych 
ligach. Brakowało nam siły rażenia na 
wiosnę,  w nadchodzącym sezonie powin-
no być zdecydowanie lepiej.

                                   Wojsław Suchta

* * *
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W piątek, 29 czerwca, w Piwniczce Pod Bocianem odbyło się 
kolejne spotkanie Ogniska Górali Śląskich oddział w Ustroniu. 
Okazją do świętowania była noc świętojańska. Jak na prawdzi-
wych górali przystało, nie zabrakło wyśmienitego jadła, domo-
wych krupnioków czy placków z blachy z wyrzoskami.

Od 13 do 16 lipca w Ustroniu odbywał się zlot polskiego klubu 
Gold Wing. Oficjalnie był to X Międzynarodowy Zlot Właścicieli 
Motocykli Honda Gold Wing, organizowany przez Honda Gold 
Wing Club of Poland. Już tydzień wcześniej zaczęły się pojawiać 
motocykle honda gold wing z różnych krajów Europy. Budziły 
spore zainteresowanie, a gdy kilka zaparkowało na rynku, zebrała 
się duża grupka gapiów. Motocykle honda gold wing wyglądają 
faktycznie efektownie. Niektóre z przyczepami, wszystkie lśniące 
i wymyślnie ozdobione.

Po raz czternasty na płycie rynku odbył się Otwarty Turniej 
Koszykówki na asfalcie Beton 2006, zorganizowany przez sekcję 
koszykówki TRS „Siła” i Urząd Miasta przy współpracy z zawod-
nikami drużyny „Nowa forma”. Do rywalizacji stanęły 33 zespoły 
z całej południowej Polski, w tym dwa teamy kobiece. 

We wspomnieniach piszemy na ogół o ludziach, którzy  
w sposób wyraźny, rzec można –dostojny, przysłużyli się miastu 
i jego społeczności. Specjalnie podkreślam pojęcie dostojności, 
bo byli i tacy, którzy z tą postawą nie mieli wiele wspólnego,  
a sława się niosła, zasługi zostały, a korzyści dla społeczeństwa 
nic wiele ustępowały postaciom utrwalonym we wdzięcznej 
pamięci pokoleń miasta, dzielnicy czy jakiejś grupy społeczno-
-zawodowej. Trzeba nam o nich pamiętać, bo byli często prekur-
sorami nowego, z tym że nie zajmowali się teorią, a wkraczali 
bezpośrednio w praktyczne działanie. 

Po raz drugi w przeciągu tygodnia na stadionie Kuźni spotykały 
się dwie renomowane firmy piłkarskie, tym razem był to Ruch 
Chorzów i Odra Wodzisław.                                    wybrała: (aj)

www.ustron.pl

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

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

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

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

Brukarstwo, ogrodzenia, zlece-
nia nietypowe. 534-850-919.

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

Przeprowadzki + ekipa. Usługi 
transportowe. 601-47-81-08.

Działkę budowlaną 18 arów - 
media- Nierodzim. Tanio sprze-
dam. 602-704-384.

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

Sms: goście przylecieli...                                              Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu

 21.07     Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
22-23.07  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.07  Na Zawodziu    ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
26-27.07  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
28-29.07  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
30-31.07  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1   tel. 856-11-93
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

23 VII  16.00 VII Military Festiwal: Pokaz sprzętu wojskowego  
  - Rynek, Koncert, Konkurs Piosenki Żołnierskiej- 
   amfiteatr
23-24 VII Węgierskie gotowanie na Czantorii - Czantoria
24 VII  11.30 VII Military Festiwal: Koncert Laureatów Piosenki  
  Żołnierskiej, Krakowska Orkiestra Wojskowa - rynek
29 VII 17.00 Wieczór z balladą przy ognisku na Czantorii - 
  Czantoria
29-31 VII „Lato z książką” - rynek
30 VII 18.00 Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu Wystąpią:  
  Agnieszka Wawrzyniak, Karolina Garlińska-Ferenc,  
  Bartosz Kuczyk, Wiesław Paprzycki - amfiteatr 
30 VII  Puchar Czantorii MTB Beskidy - Czantoria 
31 VII  17.00 Art Music Trio – Muzyka Taneczna - rynek 
1-5 VIII 11.00 Warsztaty wokalne z Karoliną Kidoń - MDK 
  „Prażakówka” Cena: 180 zł
5 VIII  14.00 Koncert uczestników warsztatów z Karoliną Kidoń 
  - rynek 

*  *  *

... i są głodni.                                                                   Fot. W. Suchta

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wy-
wieszony wykaz z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczący 
gminnej nieruchomości przeznaczonej do najmu 
na cele handlowe na okres 1 roku.

29/2016/1/O
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Babskie gadanie

FELIETON

1. W Ustroniu trwa XII Festiwal Ekume-
niczny i w jego ramach odbywają się kolejne 
wydarzenia: wystawy, koncerty i wykłady. 
Festiwal Ekumeniczny skłania także do pytań 
i refleksji, które dotyczą ekumenizmu, zróż-
nicowania religijnego, pluralizmu. 

2. Wzajemnie uczyć się ekumenizmu  
i pluralizmu… Na ekumenizm i pluralizm 
można spoglądać jako na proces nieustan-
nego i wzajemnego uczenia się, proces 
dokonujący się w – mającej edukacyjny 
potencjał i dynamizm – relacji z osobami  
o mniej lub bardziej odmiennych postawach 
i przekonaniach. 

2.1. Jeśli człowiek odnajduje i wzmaga  
w sobie chęć ciągłego uczenia się, pomna-
żania osobistych zasobów wartościowej 
wiedzy, doskonalenia swych sprawności in-
telektualnych, to chęć ta powinna prowadzić 
do uznania istotnych – samoistnych i edu-
kacyjnych – walorów odmiennych postaw  
i przekonań. Spotykając się z tym, co jest  
w jakiejś mierze inne, można się dalej uczyć 
oraz trafniej rozeznawać – wciąż ujawniające 
się – obszary własnej niewiedzy i ignorancji. 
Jest to znacząca szansa, aby lepiej poznać to, 
co było dotychczas obce i nieznane. A dzięki 
temu można przekraczać własne, dotychcza-
sowe ograniczenia.

2.2. Na trop edukacyjnego potencjału  
i dynamizmu pluralizmu oraz wzajemnego 
uczenia się ekumenizmu naprowadza zna-

mienity europejski myśliciel, Karl Raimund 
Popper (1902-1994). Rozpatrując, na czym 
ma polegać tolerancja i intelektualna odpo-
wiedzialność, zwraca on uwagę na możli-
wość i powinność wzajemnego uczenia się: 
„gdy mogę uczyć się od ciebie i chcę uczyć 
się w interesie poszukiwania prawdy, wów-
czas muszę ciebie nie tylko tolerować, lecz 
także uznać za potencjalnie równoprawnego; 
potencjalna jedność i równouprawnienie 
wszystkich ludzi są przesłanką naszej go-
towości do racjonalnego dyskutowania”. 
Trzeba przekroczyć bariery, które sprawiają, 
że dane osoby lub społeczności tylko się 
tolerują, czyli znoszą cierpliwie niepożądaną 
i uciążliwą obecność. Należy się wzajemnie 
na siebie otworzyć, aby – mimo dzielących 
różnic – wejść z sobą w intensywniejsze 
relacje i prowadzić wymianę wartości. 

2.3. Chęć uczenia się od innych i w ten 
sposób zbliżania się do lepszego poznawa-
nia prawdy, zespala się z przeświadczeniem  
o słuszności – eksponowanej przez Poppera 
– zasady, iż „z dyskusji możemy się wiele 
nauczyć; także wtedy, gdy nie prowadzi ona 
do zgodności. Dyskusja może nas nauczyć 
zrozumienia niektórych słabości naszego 
stanowiska”. Trzeba więc być otwartym na 
dogłębną krytykę i samokrytykę własnego 
stanowiska, gdyż w większym lub mniejszym 
zakresie jest ono obarczone błędem, który 
trzeba rozpoznawać i przezwyciężać. Na 
związek uczenia się z otwartością na krytykę 
wskazuje Popper: „możemy się uczyć dzięki 
krytyce – dzięki krytycznej dyskusji z innymi 
i dzięki samokrytyce. Racjonalista jest więc 
człowiekiem, który jest gotowy uczyć się od 
innych, poddając swoje idee krytyce innych 
i krytykując idee innych. Tylko krytyczna 

FELIETON

Kiedy byłam mała, rodzice nie mieli sa-
mochodu. W każde wakacje jeździliśmy do 
dziadków na wieś, a podróż do nich była 
jak wyprawa na koniec świata. Teraz 350 
km pokonuje się autostradą i drogą krajową 
w niecałe 4 godziny. Wtedy nie było auto-
strad, dróg ekspresowych, obwodnic, był za 
to PKS oraz pan i władca – kierowca auto-
busu dalekobieżnego. Przy drzwiach kłębili 
się ludzie, a on dokonywał selekcji. Często 
zostawaliśmy wybrańcami, bo rodzina miała 
pierwszeństwo, ale pod warunkiem, że nie 
było zbyt wielu staruszek i kobiet w ciąży. 
Mężczyźni w sile wieku mieli przechlapane. 
Czasem pan i władca brał tylko tyle osób, 
ile miejsc siedzących, innym razem zabierał 
wszystkich. Stojących było tak wielu, że nie 
musieli się niczego trzymać. 

Uwielbiałam gapić się przez okno na 
zmieniający się krajobraz, wyobrażać so-
bie ludzi, którzy mieszkają w mijanych 
wioskach i wymyślać historie o ich ży-
ciu. I tak mijały trzy godziny w autobusie,  
a potem następowała przesiadka, dzięki któ-
rej poznawałam różne miasta i miasteczka. 
Rodzice wykazywali się inwencją i wciąż 
próbowali nowych połączeń komunikacyj-
nych. Czekając na kolejny środek transportu, 
zwiedzaliśmy. 

Teraz nie jeżdżę już autobusami i chwalę 
pod niebiosa podróżowanie samochodem. 
Jednak do czasu... Wprawdzie polskie drogi 
zmieniły się bardzo, ale jeszcze zbyt często 
dwupasmówka czy ekspresówka nagle się 
kończy, żeby przenieść nas kilkadziesiąt lat 
wstecz. Wszystko nagle zamiera, mimo że 
miasto jest tuż, tuż i na piechotę doszlibyśmy 
tam szybciej. Stoimy w korku. 

Nie trzeba daleko szukać, bo taką sytu-
ację obserwujemy za osiedlem Manhatan 
w Ustroniu, kiedy w weekend rozpędzeni 
mieszkańcy Śląska, zbijają się na jednym 
pasie i stają się „ślimakami”. Tak właśnie 
nazywaliśmy wolno przemieszczające się 
samochody, które w epoce sprzed obwodnicy 
obserwowaliśmy w centrum miasta.

Podobny problem mają dwa miasta położo-
ne na przeciwległych końcach Polski – Zako-
pane i Władysławowo. W Tatry pojechaliśmy 
samochodem, i do Nowego Targu była to 
piękna podróż. Od tego miejsca mieliśmy 
znacznie więcej czasu na obserwowanie oko-
licy, a dzieci nie wiedziały już, co ze sobą zro-
bić. Znudziły im się komórki, tablety, smako-
łyki, pozostało jedno najważniejsze pytanie 
„Ile jeszcze?” i niezmienna odpowiedź: „Nie 
wiem”. Bilety na Kasprowy Wierch mieli-
śmy wykupione z dwugodzinnym zapasem  
i ledwo zdążyliśmy.

Nad morze bałam się jechać samochodem, 
więc skorzystałam z najnowszego nabytku 
polskiego kolejnictwa – Pendolino. Bilety 
kupiłam przez internet i znowu nie mogłam 
się oprzeć wspomnieniom, jak to w młodo-
ści wchodziło się do wagonów przez okno 
i jeździło się, stojąc w korytarzu. Trasę 

z Bielska do Gdyni Pendolino pokonuje  
w niecałe 7 godzin. Jest wygodnie i bar-
dzo cicho. W drugiej klasie w cenie biletu 
serwują wodę, kawę lub herbatę, w pierw-
szej nawet posiłek. Fotele są wygodne, 
choć trochę wąskie, do dyspozycji lampki, 
wi fi, prąd, a w sąsiednim wagonie Wars.  
Z Gdyni na Hel też jechaliśmy pociągiem  
i to był bardzo dobry wybór, bo już od Redy 
obserwowaliśmy korki i tak było przez pra-
wie 30 km aż do Władysławowa. A na Helu 
to już była prawdziwa masakra. Samochody 
po prostu stały. Na tym wąskim pasku ziemi 
kierowca nie ma żadnej możliwości ruchu – 
nie może zawrócić, musi czekać. 

Rejon Władysławowa, Jastrzębiej Góry, 
Helu jest przez całe lato niemal nieprze-
jezdny. Tym bardziej im gorsza pogoda, 
bo wtedy ludziom chce się na wycieczki,  
a nie na plażę. O problemie mówią głośno 
i czasem bardzo nerwowo tamtejsi taksów-
karze, kierowcy autobusów i właściciele 
pensjonatów. Jednego dnia pracownik PKS 
we Władysławowie podszedł do oczekują-
cych na autobus podróżnych, przeprosił za 
opóźnienie i stwierdził, że to wszystko wina 
turystów, bo niepotrzebnie przyjeżdżają 
samochodami. A w ogóle, najlepiej by było, 
gdyby zbudowano wielkie parkingi i za-
mknięto wjazd do niektórych miejscowości. 
Na Helu powinny kursować bezpłatne busy. 

W Ustroniu też kiedyś myślano o za-
mknięciu ruchu w centrum, ale to chyba nie 
przejdzie ani na Helu, ani w Zakopanem, ani 
u nas. Polacy kochają samochody i trzeba im 
zbudować jeszcze trochę obwodnic, a na Helu 
uruchomić prom...                  Janka Krzok

W kręgu filozoficznej 
refleksji (231)

Wakacyjne korki

dyskusja może nam pomóc w postrzeganiu 
idei z wielu stron i we właściwej jej ocenie”. 
Aby był możliwy pluralizm i ekumenizm 
niezbędne jest kształtowanie umiejętności 
uczestnictwa w krytycznej dyskusji, kształ-
towanie kultury krytycznej dyskusji. 

3. Ci, którzy żywią przekonanie o niewzru-
szonej i wyłącznej pewności ich stanowiska, 
zazwyczaj unikają otwartej dyskusji z innymi 
i nie chcą się uczyć od innych. Boją się oni, 
że wchodząc w otwartą dyskusję – ukierun-
kowaną na poznawanie prawdy – i podpo-
rządkowując się jej regułom, mogą osłabić 
lub stracić poczucie pewności, które dodaje 
im sił w ich działalności. Nie respektują 
oni zasad rzetelności intelektualnej, gdyż 
nie chodzi im o poznawanie prawdy, ale  
o obronę i umacnianie własnych, doraźnych 
interesów. Do prawdy podchodzą wyłącznie 
instrumentalnie i za „prawdę” uważają to, co 
dla nich może być korzystne. Z tak postępują-
cymi osobami lub grupami trudno wchodzić  
w otwartą dyskusję, trudno budować plura-
lizm i trudno wzajemnie uczyć się ekumeni-
zmu. Niestety, osoby i grupy „dopompowu-
jące” poczucie własnej pewności i nie chcące 
rzetelnej dyskusji, występują tak w sferze 
religii, jak i w sferze polityki na różnych 
szczeblach – od lokalnego i samorządowego 
po centralny i międzynarodowy. 

4. Aby był możliwy ekumenizm i plura-
lizm, niezbędna jest umiejętność wzajemnego 
uczenia się oraz otwarta przestrzeń krytycz-
nej dyskusji, w której dokonuje się wymiana 
myśli i dąży się do poznania prawdy. Jeśli 
niszczy się – także w wymiarze społeczności 
lokalnej – możliwość swobodnej wymiany 
myśli, to zarazem uniemożliwia się ekume-
nizm i pluralizm.              Marek Rembierz
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KAJETANOWICZ 
NA ESTOŃSKICH SZUTRACH

Pierwszy etap 6. rundy FIA ERC prze-
biegał przy zmiennej pogodzie. Rozpoczął 
się przy silnych opadach deszczu, wo-
bec czego rajdowcy musieli zmagać się  
z mokrym szutrem. Mimo złych warunków 
atmosferycznych, Kajetanowicz i Baran 
wspięli się na czwartą pozycję. Po ósmym 
odcinku specjalnym Polacy byli już na 
trzecim miejscu, którego nie oddali nawet 
wtedy, gdy na dwóch ostatnich odcinkach 
pierwszego etapu zmagali się nie tylko  
z trasą i konkurentami, lecz także z awa-
rią wspomagania kierownicy. Podczas 
niedzielnego etapu Kajetan i Jarek pew-
nie zmierzali do mety rajdu, regularnie 
notując czołowe czasy, dzięki czemu  
w klasyfikacji drugiego etapu rajdu upla-
sowali się na drugim miejscu. Pozycję tę 
zawdzięczać mogą swojej silnej deter-
minacji i koncentracji, a także szybkiej 
jeździe mimo niesprzyjającej pogody. 
Niestety, mety zawodów nie osiągnęli 
wiceliderzy punktacji mistrzostw, czyli za-
łoga Łukjaniuk/Arnautow, która na 13-ki-
lometrowym oeosie "Vissi” straciła koło 
w swojej Fieście i pogrzebała szanse na 
niemal pewne zwycięstwo. To kolejny rajd 
ERC, po Belgii, w którym Rosjanin nie był  
w stanie dojechać do mety. Skorzystał na 

x

W zakończonym Rajdzie Estonii polska załoga LOTOS Really Team wywalczyła 
drugie miejsce, pozostając jednocześnie liderem w klasyfikacji generalnej Rajdo-
wych Mistrzostw Europy.

tym Ralfs Sirmacis, który na końcówce 
rajdu wyprzedził Kajetanowicza. Za Ka-

jetanem i Jarkiem – na trzeciej pozycji 
rajd ukończyli reprezentanci gospodarzy 
– Aus i Koskinen (Mitsubishi Lancer 
Evo IX). Oprócz Kajetanowicza i Barana 
w pierwszej dziesiątce sklasyfikowano 
jeszcze dwie polskie załogi: Kołtuna  
z Pleskotem (5. miejsce) oraz Habaja  
z Wosiem (6. miejsce).
– Każdy rajd, począwszy od decyzji o star-
cie, przez przygotowania, testy, zapozna-
nie, aż po walkę na odcinkach specjalnych 
jest serią wyborów, które podejmujemy. 
Przy części z nich mamy pewien komfort, 
możemy je przemyśleć. Inne decyzje 
podejmujemy w ułamku sekundy, odru-
chowo. Są też takie, które kierowcy raj-
dowemu przychodzą wyjątkowo trudno, 
bowiem czasami trzeba znaleźć właściwą 
harmonię między tym, co może osiągnąć 
i tym co chciałby osiągnąć. To niełatwe, 
bo kiedy ścigam się samochodem rajdo-
wym, to w mojej głowie brzmią myśli, 
które nieustannie popychają mnie do tego, 
żeby jechać szybciej i zawsze starać się 
wygrać – mówi Kajetan Kajetanowicz po 
zakończeniu Rajdu w Estonii.
– Po raz kolejny potwierdziła się stara 
prawda, że zwycięzcy są na mecie. To 
był wyjątkowo wymagający rajd i podium  
w rajdzie Estonii jest dla mnie niezwykle 
cenne – dodaje Jarosław Baran.

W klasyfikacji generalnej ERC Kaje-
tanowicz zajmuje 1. miejsce z 121 punk-
tami, zaraz za nim plasuje się Aleksiej 
Łukjaniuk ze stratą 37-punktową. Na 3. 
pozycji znajduje się Ralfs Sirmacis z 79 
punktami. 

Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw 
Europy będzie Rajd Rzeszowski. Na trasie 
tej kierowcy będą zmagać się po raz pierw-
szy. Rywalizacja na tym odcinku odbędzie 
się 4-6 sierpnia.                                                  (aj) 


