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Fot. W. suchta

ksi gozbiór arty ci W czytelni
Rozmowa z Krzysztofem Szelongiem,
dyrektorem Ksi nicy Cieszy skiej

Wszyscy wiemy, e istnieje Ksi nica Cieszy ska, ale nie
wszyscy wiemy o co dokładnie chodzi. Czy mógłby pan przedstawić Ksi nic ?
Ksi nica Cieszy ska dla znacznej cz ci społeczno ci l ska Cieszy skiego jest poj ciem nie do ko ca zrozumiałym.
W rozmowach nazywana bywa np. „ksi nic ”, uznawana jest
za ksi garni , antykwariat, bywa mylona z bibliotek publiczn . Ksi nica Cieszy ska powstała w 1994 r., ale jej zbiory
maj znacznie dłu sz histori , poniewa zgromadzone zostały
w niej kolekcje biblioteczne, które funkcjonowały w Cieszynie
w ostatnich ponad dwustu latach. Na zbiory składa si 130.000
woluminów, w ród których znajduje si 17.000 starych druków,
(dok. na str. 2)
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W ramach obchodów „Dni Klemensowych” w Czytelni Katolickiej im. Jerzego Nowaka w Ustroniu, odbyły si mi dzy innymi
spotkania z twórcami ludowymi, etnografami i duchownymi.
Motto tych spotka brzmiało: „ Zobaczmy, co jest pi kne, miłe
i przyjemne w oczach Tego, który nas stworzył”.
13 listopada nast piło uroczyste odsłoni cie obrazu „Cudowne
rozmno enie chleba” – Jana Wałacha. Dokonał tego proboszcz
paraii katolickiej w Ustroniu ks. Antoni Sapota, który zwrócił
si do zebranych tymi słowami:
- Kultura jakiego regionu, to tworzenie czego pi knego, przedłu anie r ki stwórcy. Ka dy z nas, kto przyczynia si do rozwoju
takiej czy innej kultury, bierze udział w akcie stwórczym. Obraz,
który za chwil odsłoni niektórzy zapewne pami taj , wcze niej
wisiał w ko ciele, potem w salce, która teraz jest kawiarenk ,
nast pnie przy jej remoncie został zdj ty i teraz po konserwacji
znów ujrzał wiatło dzienne.
(dok. na str. 4)
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ksi gozbiór

(dok. ze str. 1)
czyli ksi ek wydanych drukiem do roku 1800, w ród których
z kolei jest 46 inkunabułów, czyli ksi ek wydanych drukiem
do roku 1500. Poza tym posiadamy zbiory r kopi mienne,
które licz 17.000 jednostek inwentarzowych. W ród kolekcji
wchodz cych w skład Ksi nicy Cieszy skiej na wymienienie
zasługuje biblioteka ks. Leopolda Jana Szersznika, która została
oddana do u ytku publicznego w 1802 r. Była to pierwsza biblioteka dost pna publiczno ci na ówczesnym l sku Austriackim,
a mo na powiedzieć, e na całym Górnym l sku. Przypomn
tylko, e Zakład Narodowy Ossoli skich powstał w 1817 r.
W 1811 r. w Cieszynie Szersznika odwiedził ksi
Józef Maksymilian Ossoli ski i być mo e w jakim stopniu inspirował si
tym co robił Szersznik. W Ksi nicy jest tak e biblioteka Czytelni Ludowej, biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, któr
po mierci pisarza oiarował jego syn Franciszek. W naszych
zbiorach znalazła si biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zało onego przez ks. Józefa Londzina. Kolejn jest
biblioteka Tadeusza Regera. Najwi ksz kolekcj jest biblioteka
dawnego muzeum miejskiego, a zło ona jest z ksi ek, które do
niemieckiego muzeum przekazywali cieszy scy mieszczanie.
Pó niej ta biblioteka przejmowała ksi ki z likwidowanych instytucji, najpierw austriackich w 1920 r., potem polskich i czeskich
w 1939 r. i wreszcie po 1945 r. z bibliotek niemieckich. W zwi zku
z tym s tam rzeczy ró ne, od warto ciowych i cennych po takie,
jak całkiem poka na kolekcja ró nych dzieł nikczemnych, czyli
płodów pióra Hitlera, Goebbelsa, Stalina, Mao Tse-tunga, Lenina.
W sumie zbiory Ksi nicy Cieszy skiej to niezwykłe zwierciadło,
w którym si odbija cała bogata i skomplikowana historia kultury
duchowej l ska Cieszy skiego.
To chyba do ć wyj tkowy zbiór?
W ród miast tej wielko ci Cieszyn jest wyj tkiem, poniewa
przetrwały gromadzone narastaj co od redniowiecza zbiory

k. szelong.

Fot. W. suchta

zowane s równie zawody
w skokach przez przeszkody.

*

Przed 13 laty wydarzeniem
było pojawienie si na liniach
miejskich w Cieszynie autobusów z katalizatorami. MZK
mogło pochwalić si wtedy
8 takimi pojazdami.

*

*

*

Cieszy ski Klub Hokejowy
prowadzi... sekcj hippiczn .
Jazdy konnej ucz si w niej
dzieci i młodzie . Organi-
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Galeria Uniwersytecka jest
jednym z kilku miejsc wystawowych w Cieszynie. Swoje
prace pokazuj w niej nie tylko
wykładowcy i studenci, ale te
znani arty ci spoza akademickiego rodowiska. Prezentowane s głównie rze by, malarstwo i sztuka współczesna.

*

*

*

W przeszło ci w Beskidzie l skim (po obu stronach obecnej
granicy) istniało kilkadziesi t
górskich schronisk, bacówek
i schronów turystycznych.
Zdecydowana wi kszo ć nie
wytrzymała próby czasu, ule-

ksi kowe. Nadal s otaczane opiek i nadal s udost pniane.
Nie ma w adnym innym mie cie górno l skim analogicznych
zbiorów. Mo na wskazać na Bibliotek l sk w Katowicach,
maj c wi ksze zbiory, ale trzeba pami tać, e powstała dopiero w
latach 20. ubiegłego wieku i zło ona jest z ksi ek przywo onych
do Katowic z ró nych stron. Gdyby porównać Cieszyn z innymi
miastami tej wielko ci w Polsce, to niewiele mo e si poszczycić
podobnymi zbiorami. Poza Kórnikiem, o wiele wi kszym Płockiem trudno wskazać inne miasto.
Kto mo e z tych zbiorów korzystać i na jakich zasadach?
Ksi nica pełni ró ne role, przede wszystkim chroni, zabezpiecza, konserwuje odziedziczone zbiory. Równocze nie pełni rol
biblioteki regionalnej dla całego l ska Cieszy skiego w jego
historycznych granicach i tak e współcze nie gromadzi wszystko
co l ska Cieszy skiego dotyczy. Gromadzimy wszystkie gazety
gminne, paraialne, a nawet szkolne. Bardzo nam zale y na tym,
by Ksi nica była warsztatem badawczym dla profesjonalistów
i amatorów zajmuj cych si histori i kultur l ska Cieszy skiego. To przede wszystkim dla nich gromadzone s zbiory. Co
do warunków, jakie trzeba spełnić, by ze zbiorów skorzystać, to
nie s specjalnie wygórowane. Bez ogranicze mo na korzystać
ze zbiorów w czytelni ogólnej. Trzeba si tylko zarejestrować na
podstawie dowodu osobistego, zapoznać z regulaminem i zło yć
odpowiedni podpis. Czytelnia ogólna jest czynna od wtorku do
soboty od godz. 10 do 18. Jest te czytelnia zbiorów specjalnych,
gdzie udost pniane s stare druki, r kopisy, dokumenty ycia
społecznego, ikonograia, kartograia.
Jak z Ksi nicy mo na korzystać przez internet?
Od dziesi ciu lat tworzone s katalogi komputerowe w internecie.
Na stronie internetowej Ksi nicy Cieszy skiej www.kc-cieszyn.
pl dost pne s katalogowe bazy danych on line, zeskanowane
dawne katalogi kartkowe co stanowi niemal sto procent zasobów.
Tak e w postaci on line dost pne s nasze bibliograie regionalne, elektroniczny słownik biograiczny l ska Cieszy skiego
obejmuj c ponad 6.000 biogramów. Najpopularniejszym naszym
serwisem jest Cieszy ska Biblioteka Wirtualna, zal ek biblioteki cyfrowej. W tej chwili jest dost pnych około setki tytułów,
fundamentalnych dzieł dla ka dego cieszy skiego historyka
regionalisty.
Kto utrzymuje Ksi nic ?
W podstawowym zakresie inansowana jest z bud etu miasta
Cieszyna. Pozyskujemy te rodki zewn trzne, w obecnej chwili
realizujemy projekt pod nazw „Ochrona i konserwacja cieszy skiego dziedzictwa pi mienniczego” inansowany ze rodków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a którego warto ć przekracza dwa miliony euro.
Czy s zbiory dotycz ce Ustronia?
Tak e mo na je w Ksi nicy znale ć. S to wydawane w ostatnim
czasie publikacje, ale nie tylko. S inne, tak e r kopi mienne i to
pochodz ce nawet sprzed kilkuset lat. Zach cam do si gni cia
do naszych katalogów. Ich adres internetowy łatwo zapami tać:
www.kc-cieszyn.pl. Na pewno uwa ny czytelnik znajdzie tu sporo
rzeczy dotycz cych Ustronia.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
gaj c dewastacji lub po arom.
Najstarszym schroniskiem jest
to na Sto ku, wybudowane 85
lat temu.

Ko czyce Małe, Zebrzydowice, Marklowice i Piotrowice, by uj ć do Olzy w rejonie
Gołkowic.

Po województwach l skim,
opolskim i małopolskim prowadzi
„Szlak architektury drewnianej”.
Oznakowany jest tablicami, które
w naszym regionie stan ły obok
ko ciołów w Kaczycach, Ko czycach Wielkich, Zamarskach,
Nierodzimiu, Wi le Gł bcach
i na Kubalonce oraz przy drewnianej Chacie Kawuloków
w Istebnej.

Piaskowce godulskie wydobywane s w Wi le Obła cu
i w Brennej. Kamieniołom
w Lesznej Górnej bogaty jest
dla odmiany w wapienie.

*

*

*

*

*

*

Rzeka Piotrówka ma swe ródła w Zamarskach i płynie przez
Ha lach, Ko czyce Wielkie,

*

*

*

*

*

*

W zbiorach Muzeum l ska
Cieszy skiego odnaleziono
oryginalny bilet na cieszy ski tramwaj. Szynowy pojazd
kursował w nadolzia skim
grodzie w latach 1912 - 1921.
Ró owy bilet na „jedn jazd
bez przesiadki” kosztował 14
halerzy.
(nik)
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zeBRanie Siły
5 XII o godz. 16 w sali sesyjnej Urz du Miasta, odb dzie si
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Rekreacyjno
Sportowego „Siła”. Organizatorzy zapraszaj wszystkich zainteresowanych i sympatyków.
* * *
WyBoRCze WSpólnoTy
4 grudnia w MDK „Pra akówka” odb dzie si zebranie
sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Swój udział zapowiedzieli parlamentarzy ci i przedstawiciele
* * *
samorz dów.
STReFa Wolno Ci zapRaSza
1 grudnia o godz. 19:30 w Angel’s Pub, Ustro , Daszy skiego
28, odb dzie si wyj tkowy koncert Martina KRALE „W cztery
oczy”. M. Krale zagra utwory the Police, Johna Osbourne, Suzanne Vega, Aplhaville, Nirvany, The Beatles. B dzie to koncert
unplugged . Wst p wolny. Wi cej informacji pod adresem: www.
* * *
strefawolnosci.pl
pRomoCJa pami TniKa
Towarzystwo Miło ników Ustronia oraz Muzeum Ustro skie, zapraszaj na promocj Pami tnika Ustro skiego Nr 13,
która odb dzie si 2 grudnia 2007 r. (niedziela) o godz. 15.00
w Muzeum Ustro skim (Ustro , ul. Hutnicza 3).
Promocji wydawnictwa*dokona
* dr*Marek Rembierz.
pReleKCJa zyGmUnTa BiałaSa
Zarz d Ustro skiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego
zaprasza w dniu 6.12.2007 r. o godz. 17.00 na prelekcj Zygmunta
Białasa, pt. „Czy w Ustroniu wystepuj wody termalne?”.
Spotkanie odb dzie sie w Izbie Przyrodniczo-Historycznej
obok budynku Nadle nictwa
* *Ustro* , przy ul. 3 Maja 108.

/4..007 r.
Z ul. Drozdów dokonano kradziey znaku drogowego w miejscu,
gdzie jest remontowana droga.
4..007 r.
W sklepie jubilerskim złodziej

9..007 r.
Interweniowano w sprawie niedro nej kanalizacji sanitarnej
przy ul. Pi knej. Powiadomiono
odpowiednie słu by i awaria została usuni ta.
0..007 r.
Stra Miejska interweniowała
w sprawie zakłócania porz dku
publicznego przy jednym z bloków
na os. Manhatan.
..007 r.
Przeprowadzono wizj lokaln
z pracownikiem Wydziału rodowiska i Rolnictwa UM przy ul.
Harbutowickiej.
..007 r.
Na targowisku miejskim znaleziono portmonetk z niewielk ilo ci
pieni dzy oraz trzema zdj ciami.

ukradł portfel z torebki mieszkanki
Opola.
5..007 r.
Na ul. Lipowskiej zatrzymano nieletniego mieszka ca Ustronia, który w stanie nietrze wym kierował
motorowerem. Chłopak miał 0,32
mg/l alkoholu we krwi.
(ar)
Portmonetka czeka na wła ciciela
w komendzie Stra y Miejskiej.
..007 r.
Na ul. Pola skiej droga i chodnik
były zawalone błotem. Stra nicy Miejscy nakazali sprawcy
oczyszczenie chodnika. Zanieczyszczenie pochodziło z jednej
z pobliskich budów.
5..007 r.
Interweniowano w sprawie
bezpa skiego psa biegaj cego po os. Manhatan. Zwierz odwieziono do schroniska
w Cieszynie.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na ywo
30.11 - ANDRZEJKI !
07.12 Przemysław Strączek
Trio
Koncert znakomitego gitarzysty Promocja,
najnowszej jego płyty „Earthy Room”.
Polecamy wszystkim miło nikom jazzu.

SYLWESTER W ANGEL’S!
Zagrają Edi Sanchez,
Karolina Kidoń Band.

Wy mienite menu, open bar, pokaz
sztucznych ogni, francuski szampan,
konkurs z nagrodą.

po opadach wyci ganie z zaspy ci kim sprz tem unieruchomionej
* * *
ci arówki.
Fot. W. suchta

Ci, KTóRzy oD naS oDeSzli:
Władysław Richert
lat 88
ul. Partyzantów 6
St. kpt. Damianowi legierskiemu
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga niczej
pa stwowej Stra y po arnej w Ustroniu
wyrazy szczerego współczucia z powodu
mierci ojca

p. Józefa legierskiego

składaj
Burmistrz miasta Ustro
zarz d oddziału miejskiego zoSp Rp w Ustroniu
zarz dy i stra acy ochotniczych Stra y po arnych
z Ustronia.

29 listopada 2007 r.

Gazeta Ustro ska 

koncertowali Wałasi.

Fot. a. rokosz

arty ci W czytelni
(dok. ze str. 1)

T wyj tkow uroczysto ć u wietnił koncert kapeli „Wałasi”, któr tworz wnuk
i syn oraz dalsza rodzina autora obrazu
Jana Wałacha. Muzyka Wałachów niezwykle przejmuj ca, poruszaj ca struny
ludzkiej duszy, a jednocze nie zanurzona
gł boko w ludowych korzeniach, pozwoliła zebranym bardzo mocno do wiadczyć pi kna, które mog tworzyć tylko
wybrani, obdarzeni przez Boga talentem.
Postać Jana Wałacha, wyj tkowego artysty
i człowieka, przybli ył Michał Kawulok.
Przyznał od razu na wst pie, e to dla
niego ogromna przyjemno ć przedstawiać
sylwetk tak znakomitego artysty.
Opowiadaj c o yciu i twórczo ci Jana
Wałacha podkre lił, e ył on bardzo długo, bo a 95 lat i wi kszo ć swego ycia
sp dził w swoich rodzinnych stronach
w Istebnej na Andziołówce. Wyja nił
równie , jak to si stało, e ten chłopak
z niebogatej, góralskiej rodziny przeszedł
wszystkie stopnie edukacji artystycznej,
poczynaj c od Cieszyna po Zakopane,
Kraków i na samym ko cu Pary . Po
prostu artysta spotykał na swojej drodze
niezwykłych ludzi, którzy bardzo wcze nie dostrzegli jego niepospolity talent
i pomogli mu go rozwijać. Mimo sławy
i mo liwo ci wystawiania za granic ,
J. Wałach postanowił wrócić w rodzinne
strony i tam tworzyć, poniewa był bardzo silnie zwi zany z miejscem swojego
zamieszkania. Tematyka jego prac to najcz ciej zwykłe gospodarskie czynno ci,
górale i góralki przy pracy. Rysował to co
było mu najdro sze, co mu w duszy grało,
a e był to człowiek gł boko religijny, st d
wiele jego prac o tej tematyce, a w ród
nich du y, przepi kny obraz „Cudowne
rozmno enie chleba”, który teraz wisi nad
drzwiami w Czytelni Katolickiej.

*

*

widywał, e b d obaj obecni i opowiedz o swoim warsztacie pracy, o swoich
dziełach. Niestety kilka dni wcze niej
Jan Misiorz zmarł. Na spotkanie mógł
przybyć jedynie Jan Herda, którego mo na
było ogl dać przy pracy, gdy przyniósł
ze sob odpowiednie narz dzia. Ksi dz
A. Sapota nazwał obu artystów ludzmi,
którzy uwa aj , e nale y współpracować
z Bogiem, aby to co pi kne, było jeszcze
pi kniejsze.
Mówił te , e Jan Misiorz bardzo si
cieszył na to spotkanie, chciał pokazywać
jak pracuje, opowiadać o swoich dziełach,
jednak Pan Bóg chciał inaczej. Na cze ć
Jana Misiorza podczas całego spotkania
przygrywała kapela „Wałasi”.
Pierwsza cz ć wieczoru po wi cona
była yciu i twórczo ci J. Herdy, który
rze bić zacz ł, jak niektórzy mówi , podobno ju w kołysce. Oprócz rze biarstwa zajmował si te metaloplastyk ,
rysował, malował, lepił w glinie. Jego
prace s znane, cz sto zamawiane przez
kolekcjonerów, zdobi te wiele wi ty
i ko ciołów.
O Janie Misiorzu opowiedziała Małgorzata Kiere , która znała go osobi cie,

przyja niła si z nim. Na pocz tku zwróciła uwag , e zostały na tej wystawie zderzone dwa warsztaty twórcze, które bardzo
si od siebie rózni . Przytoczyła te wiele
rozmów, które prowadziła z artyst .
- W pi ćdziesi tych, sze ćdziesi tych,
a szczególnie siedemdziesi tych latach
rozwój rze by ludowej zwi zany był
z tym, e bardzo wielu twórców miało
kontakt z Cepeli , która dbała o tradycyjn
lini , ale jednocze nie wymagała od artysty pracy na zamówienie, cz sto w du ych
ilo ciach. W tych czasach panował pogl d,
e artysta chodzi boso, jest analfabet
i nie rze bi z pobudek materialnych. Takie
my lenie skutecznie utrudniało Janowi
Misiorzowi zostanie członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, gdy był
zbyt wykształcony. Stało si to dopiero
pó niej i było to dla niego bardzo wa ne do wiadczenie oraz ogromna rado ć.
Kosztowało go to wiele lat pracy i stara
– mówiła M. Kiere .
Wspomniała równie o tym, e u J. Misiorza pojawiły si zupełnie nowe tematy,
które nawet na cieszy skiej ziemi nie były
podejmowane. Chodziło o tematy historyczne. Artysta wymy lał tematy historyczne,
które w aden sposób nie s zwi zane
z tradycyjn rze b ludow , jakby ich potrzebował. Twierdził, e Polska jest pi kna
i trzeba tych wielkich ludzi naszej historii
pokazać. Postanowił tak e rze bić proste
ludowe szopki. Mówił zawsze, e chce
mieć tam tylko pastuszków, wi t rodzin
i trzech króli, bo tylko tyle ludzi do Jezusa
przyszło. Odnosił si do tego tematu w sposób niezwykle religijny, biblijny. Nie chciał
szopki unowocze niać, nie chciał, eby
postaci chodziły, błyszczały, wieciły.
Na koniec M. Kiere powiedziała, e powinni my mu podzi kować za to, co zrobił
dla beskidzkiej ziemi. To, co pozostanie,
b dzie inspiracj dla wielu uzdolnionych,
młodych ludzi, którzy b d chcieli korzystać
z owoców jego talentu. Spotkanie zamkn ła
gaw da poety Kazimierza Józefa W grzyna, który w niezwykle przejmuj cy sposób
czytał swoje wiersze, przenosz c słuchaczy
w pi kne górskie krainy, pola i lasy. Wieczór
był takim czasem zadumy i releksji nad
pi knem otaczaj cego nas wiata.
anna Rokosz

*

15 listopada to kolejny dzie obchodów
Dni Klemensowych, który tym razem
upłyn ł pod hasłem: „W drewnie jest
pi kno”. W czytelni katolickiej zaroiło
si od pi knych, du ych i małych rze b
dwóch wyj tkowych artystów Jana Herdy
i Jana Misiorza. Program spotkania prze-
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o rze biarzach mówiła m. kiere .

Fot. a. rokosz
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Zdaniem
Burmistrza
O zako czonej Ustro skiej Jesieni Muzycznej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

natalia bukowska.

Fot. a. rokosz

młode talenty
Urz d Miasta, MDK „Pra akówka”
oraz Towarzystwo kontaktów Zagranicznych, po raz pierwszy zorganizowali
Koncert Młodych Talentów. Odbył si on
17 listopada w sali widowiskowej Domu
Kultury. Wyst py poprzedził wernisa
wystawy malarki Christine Waczynski,
która prezentowała bardzo miałe pod
wzgl dem formy i koloru prace. Koncert
odbył si z udziałem miast partnerskich:
Neukirchen-Vluyn w Niemczech, Hajdunanasz na W grzech, Pieszczany na
Słowacji oraz Ustronia. Młodzi arty ci
z tych miast pokazali swoje umiej tno ci,
było na co popatrzeć. Widownia co chwil
nagradzała artystów gromkimi brawami.
Młodzie reprezentowała bardzo ró ne
gatunki muzyczne, od klasyki przez jazz,
a po pop. Jedni wyst powali jako soli ci
inni woleli duety, jedni piewali inni popisywali si gr na instrumencie. Poziom
imprezy był naprawd bardzo wysoki. Widownia zapełniła si prawie całkowicie.
Wyst py obserwowały ze wzruszeniem
rodziny młodych artystów, pojawiła si
tak e młodzie oraz przedstawiciele Urz du Miasta. Jako pierwsza wyst piła grupa
z Niemiec, któr tworzyły pianistka Erika
Theisen oraz dwie piewaczki sopranowe
Evelyn Ziegler i Anja Kiel. Ich popis był
naprawd niezwykły. Szczególny aplauz
w ród widowni wywołały partie piewane z elementami gry aktorskiej, zupełnie
jak w profesjonalnej operze. Sporanistki
mimik twarzy, gestem potraiły pokazać
najró niejsze uczucia i robiły to znakomicie. Jako druga wyst piła 13-letnia uczennica gimnazjum w Goleszowie, Natalia
Bukowska. Za piewała mi dzy innymi
piosenk Beaty Kozidrak oraz Shakiry
i zrobiła to rewelacyjnie. Podczas wykonywania drugiej piosenki towarzyszył jej
29 listopada 2007 r.

zespół taneczny „Błyskawice”. Kolejni
młodzi arty ci pochodzili z Pieszczan
na Słowacji. Na koncert przyjechali ze
swoim nauczycielem Marianem Valo.
Pierwszy wyst pił Daniel Sintal, który
graj c na saksofonie zaprezentował kilka
jazzowych i klasycznych utworów. Daniel bez trudu poradził sobie z trudnym
przecie gatunkiem muzycznym, odnosiło si wra enie, e jest profesjonalist
w tym co robi. Jego kole anka Petra
Miszkowa pokazała swoje umiej tno ci
w piewie solowym. Oczarowała publiczno ć barw głosu oraz naturalno ci
w poruszaniu si na scenie. Nast pnie
na scenie zobaczyli my uczennic Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
laureatk wielu przegl dów, wokalistk
Mari Górniok, która w brawurowym
stylu wykonała piosenki: Marka Grechuty oraz zespołu The Beatles. Jej sposób
poruszania si na scenie miał wiele z gry
aktorskiej. piewaj c piosenk pt. „Nie
dokazuj” wr cz kokietowała publiczno ć
swoim wdzi kiem. Podczas wyst pu towarzyszył jej zespół taneczny. Nast pnie
na scenie pojawił si kwartet w gierski
z Hajdunanasz graj cy muzyk klasyczn . Na letach zagrały dwie dziewczyny,
Pallagi Terez oraz Papp Timea, na pianinie
grał Peter Furak, a na klarnecie Nemeth
Atilla. Zaprezentowali naprawd wysoki
poziom, grane przez nich kompozycje
brzmiały niezwykle profesjonalnie. Jako
ostatnia wyst piła artystka i piewaczka
operowa, ustronianka, studentka drugiego
roku Pedagogiki i trzeciego roku Socjologii na U , członkini Estrady Ludowej
„Czantoria” Ewa Karsznia, akompaniowała jej Joanna Chra cina. Był to ostatni wyst p, publiczno ć nagrodziła go gromkimi
brawami.
anna Rokosz

*

*

Od czasu przej cia przez miasto i wyremontowania, w Miejskim Domu Kultury „Pra akówka” oprócz zaj ć stałych,
koncertów, spotka , odbywaj si tak e
dwa cykle imprez. Wiosn Ustro skie
Spotkania Teatralne USTA, za jesieni
Ustro ska Jesie Muzyczna, która jest
szeregiem imprez muzycznych zró nicowanych gatunkowo. W tym roku mogli my
poznać przeboje rewiowe, piosenki Marka
Grechuty, znane melodie klasyczne i ilmowe w wykonaniu Maes Trio.
Od dziewi ciu lat sztandarowym koncertem tego cyklu jest recital fortepianowy
Adama Makowicza. Słynny pianista, zwi zany z Ustroniem, obywatel honorowy
naszego miasta jest muzykiem, który co
roku jesieni daje koncert charytatywny
z przeznaczeniem dochodu na O rodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu. Pierwszy koncert Adama Makowicza,
gdy Pra akówka nie była jeszcze na tyle
przygotowana, odbył si w budynku Fundacji „ ycie i Misja”, nast pne ju w sali
widowiskowej domu kultury. Od paru lat
znakomitemu piani cie w cz ci koncertu
towarzyszy skrzypek rodem z Lipowca
Marcin Hałat. W tym roku obaj muzycy
cieszyli słuchaczy zaimprowizowanym
wspólnym wyst pem.
Przebywaj c w Ustroniu Adam Makowicz odwiedza o rodek w Nierodzimiu
i tak te było w tym roku. Jest tam bardzo
ciepło przyjmowany, a w ród wychowanków ma wielu przyjaciół.
Obecno ć Adama Makowicza wpisała
si na stałe w Ustro sk Jesie Muzyczn .
W przyszłym roku czeka nas jubileuszowy,
dziesi ty koncert i być mo e b dzie on
nieco inny, mo e zaskakuj cy dla publiczno ci, w nowej formule, ale na pewno na
niezmiennie mistrzowskim poziomie. Nie
chciałbym zdradzać szczegółów, gdy nie
wszystko jest jeszcze uzgodnione, a poza
tym ma to być niespodzianka.
W tym roku poza koncertami profesjonalnych muzyków, odbył si tak e po raz
pierwszy przegl d młodych muzyków.
Wyst powali młodzi ustro scy muzycy,
jak równie młodzi wykonawcy z miast
partnerskich. Z satysfakcj mo na stwierdzić, e ten koncert tak e cieszył si du ym
zainteresowaniem, głównie młodzie y.
Ustro ska Jesie Muzyczna to równie
jazzowe koncerty towarzysz ce w pubie
Angels. Wyst piły tam cztery zespoły,
których muzyka na pewno zadowoliła
fanów jazzu.
Patrz c na koncerty Ustro skiej Jesieni
Muzycznej w ostatnich latach mo na
stwierdzić, e impreza si rozrasta, jest
coraz bardziej atrakcyjna, zró nicowana,
co na pewno docenia publiczno ć. A o to
przecie głównie chodzi. Notował: (ws)
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BURmiSTRz miaSTa USTRo
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzeda udziału
we współwłasno ci nieruchomo ci ( udział 1/2 ) stanowi cej gospodarstwo rolne zapisane w KW BB1C/00002674/7
S du Rejonowego w Cieszynie, poło one w Ustroniu przy
ul. Kr tej 9.
Gospodarstwo rolne składa si składa si z
pgr 785 o pow.0.0809 ha,
pgr 787 o pow. 0.1116 ha,
pgr 790 o pow.0.8068 ha,
pgr 791/4 o pow.0.1002 ha,
pgr 784 o pow. 0.1940 ha,
pgr 779/2 o pow.0.0669 ha,
pgr 783 o pow.0.0289 ha,
pgr788/2 o pow.0.2152 ha,
pgr 786 o pow.1.9503 ha,
pgr 782 o pow. 0.1299 ha,
pgr 789/1 o pow. 0.1151 ha,
pgr 1550 o pow.0.0146 ha,
pgr 1551 o pow. 0.0062 ha.
Ł czna powierzchnia nieruchomo ci wynosi 3.8206 ha wraz
z zabudowaniami, w skład których wchodz : budynek mieszkalny o pow. u ytkowej 122,84 m2, budynek gospodarczy
o pow. u ytkowej 70,51 m2, stodoła o pow. 49,90 m2. Udział
Gminy Ustro w parcelach i zabudowaniach wynosi 1/2.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustro powy sza nieruchomo ć poło ona jest w jednostce strukturalnej: „tereny otwarte (uprawy
polowe, ł ki, pastwiska, nieu ytki) oznaczone symbolem
– R”. Cała nieruchomo ć nie posiada prawnego dost pu do
drogi publicznej, dojazd odbywa si po terenie prywatnym.
Cena wywoławcza udziału wynosz cego 1/2 wynosi
.00,00 zł.
Prawo pierwokupu nie przysługuje Agencji Nieruchomo ci Rolnych Skarbu Pa stwa je eli w wyniku nabycia
nieruchomo ci rolnej nast puje powi kszenie gospodarstwa
rodzinnego, a nabywana nieruchomo ć rolna poło ona jest
w gminie,w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub
gminie s siedniej. Post pienie nie mo e wynosić mniej ni
1 % ceny wywoławczej. Wadium nale y wnie ć w gotówce
w terminie do dnia 4.01.2008r. w wys. .400,00 zł na konto
Urz du Miasta Ustro w ING Bank l ski 0/Bielsko- Biała
nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308. Za dokonanie wpłaty
uwa a si dzie wpływu rodków pieni nych na podane
wy ej konto bankowe. Przetarg na sprzeda nieruchomo ci
odb dzie si w dniu 0 stycznia 008 r. w sali nr 1 Urz du
Miasta Ustro o godz. 11.00. Cz ć nieruchomo ci została
wydzier awiona na okres do 31.01.2008 r. Uczestnicy przyst puj cy do przetargu zobowi zani s do przedło enia:
- dowodu wpłaty wadium
- dokumentów stwierdzaj cych to samo ć w przypadku
osoby izycznej,
- a w przypadku osób prawnych – oryginału wypisu
z Krajowego Rejestru S dowego (KRS) wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed dniem, w którym odb dzie si
przetarg, a w razie działania przez pełnomocnika dodatkowo
– pełnomocnictwo z podpisem notarialnie po wiadczonym.
Osobie wygrywaj cej przetarg wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, która w cało ci musi być wpłacona na
konto sprzedawcy najpó niej dzie przed spisaniem umowy
notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
si uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
sprzeda y. Osoba nabywaj ca nieruchomo ć pokrywa koszty
notarialne i s dowe. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca si przelewem na wskazane konto bankowe ( nie
pó niej ni przed upływem 3 dni od zamkni cia przetargu.)
Agencji Nieruchomo ci Rolnej Skarbu Pa stwa przysługuje
prawo pierwokupu na którego wykonanie ma 1 miesi c
licz c od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzeda y. Do
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tego czasu kwota ze sprzeda y od osoby, która wygrała
przetarg, pozostanie na koncie Urz du Miasta. W przypadku
skorzystania przez Agencj Nieruchomo ci Rolnej Skarbu
Pa stwa z prawa pierwokupu, kwota ze sprzeda y wpłacona
na konto Urz du Miasta zwrócona zostanie niezwłocznie.
Dokumentacja dotycz ca sprzeda y nieruchomo ci rolnej
znajduje si do wgl du w Wydziale Architektury Inwestycji i
Gospodarki Gruntami Urz du Miasta Ustro (II pi tro, pokój
nr 35). Bli szych informacji udziela Wydział Architektury
Inwestycji Gospodarki Gruntami Urz du Miasta Ustro , tel.
( 033)8579318.

Wspomnienie
o julianie czy u
27 pa dziernika 2007 r. mieszka cy naszego miasta odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
.p. Juliana Czy a, zam. W Ustroniu przy ul. J.Cholewy. Urodził si
w 1932 r. we Francji, sk d przyjechał
wraz z rodzicami najpierw do Wisły.
Kiedy był jeszcze młodym chłopcem, stracił ojca. W 1955 r. wst pił
w zwi zek mał e ski z Emili
z domu Puczek, z któr prze ył 52
szcz liwe lata. Pa stwo Czy owie
mieli jedyn córk Alicj .
Julian Czy z zawodu monter,
w krótkim czasie został kierownikiem ustro skiej Telekomunikacji, gdzie przepracował a pół wieku. Chocia całe ycie
ci ko pracował, czynno ci które wykonywał dawały mu du o
satysfakcji. Praca była jednocze nie jego pasj , jej po wi cał
wiele czasu. Ł czył przyjemne z po ytecznym, tote przyczynił
si do powstania nowych central na terenie powiatu cieszy skiego. Do podwładnych odnosił si z yczliwo ci , pomagał
w razie potrzeby, a oni w zamian okazywali mu wielki szacunek
i powa anie.
Miałam okazj poznać pana Juliana w okresie pracy zawodowej
w Urz dzie Miasta, a szczególnie podczas organizacji kolejnych
edycji Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej, bowiem wchodził
m.in. w skład Komitetu Organizacyjnego. Budził respekt, zdawał
si być osob dosyć zasadnicz , lecz w rezultacie potraił po artować i okazywać przyjazn stron swego charakteru.
Bardzo oddany rodzinie, sprawdził si jako dobry, spolegliwy, dbaj cy o dom m i ojciec, na którego zawsze mo na było liczyć.
Niestety kilka lat temu powa nie zachorował. Dolegliwo ci
znosił dzielnie, spokojnie, bez alu do losu ze wszystkim si pogodził. Jak e słusznie Homer powiedział, cyt. „Los dał ludziom
odwag znoszenia cierpie ”. I ta wła nie odwaga darowana była
bohaterowi wspomnienia.
Najbli si pomagali mu do ko ca z godno ci wytrzymywać ból,
za co serdecznie był im wdzi czny. Choroba nie dała za wygran
– zmarł w wieku 75 lat, 24 pa dziernika 2007 r.
Uroczysto ć ałobn w ko ciele katolickim p.w. w. Klemensa
koncelebrowali: były proboszcz ks. kanonik Leopold Zielasko
oraz wikariusz ks. Andrzej Filapek. Główny sens kazania oparto
na słowie z 14 rozdziału Ewangelii w.Jana, gdzie napisane jest
: „W domu Ojca mego wiele jest mieszka ; gdyby było inaczej,
byłbym wam powiedział. Id przygotować wam miejsce. A je li
pójd i przygotuj wam miejsce, przyjd znowu i wezm was do
siebie, aby cie, gdziem ja jest i wy byli”. Ceremoni pogrzebow
u wietniły utwory ałobne wykonane na skrzypcach przez Agnieszk Tront – kierowniczk tut. Ogniska Muzycznego.
Wielu ludzi powszechnie znało szefa ustro skiej Telekomunikacji, czego dowodem był tak liczny udział w ostatniej drodze
zmarłego. Swoj obecno ci chcieli wyrazić smutek, jak równie
oddać hołd jego pami ci. Spocz ł na miejscowym cmentarzu
katolickim.
el bieta Sikora
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Uwaga rolnicy!

Urz d Miasta Ustro przypomina,i ko czy si
okres przej ciowy na rynku pasz i do ko ca grudnia 2007r., nale y zło yć do Powiatowego Lekarza Weterynarii stosowne zgłoszenie i o wiadczenie. Szczegółowe informacje dotycz ce obowi zków rolnika wynikaj cych z Prawa Paszowego
omówione zostan na szkoleniu rolniczym w dniu
7 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej
/parter/Urz du Miasta Ustro . Ponadto na szkoleniu przedstawione zostan zasady uboju zwierz t
w gospodarstwie rolnym.
Wykłady poprowadz specjali ci ze l skiego
O rodka Doradztwa Rolniczego.

osiedlowe od nie anie.

Fot. W. suchta

W latach 50. i 60. organizowano w Ustroniu wiele imprez
tanecznych, na przykład dla bankowców czy pracowników
Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej. Urz -
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dzano te bale przedszkolne i szkolne, a najefektowniejsze były
my liwskie. Prezentujemy jeszcze jedn fotograi z albumu Lidii
Troszok, któr wykonano na balu rodzicielskim Szkoły Podstawowej nr 1 w 1964 r. Od lewej: Mieczysław Walczyk, Zbigniew
Nawrotek, Paweł Gogółka, Ludwik i Lidia Troszokowie, Helena
Troszok, Janina Gogółka, Stefania Nawrotek, Danuta Gogółka,
Zoia Roma ska-Walczyk, Wilhelm Gogółka. Informuj , e t
i wiele innych dawnych fotograii zamieszczono w „Kalendarzu
Ustro skim” na 2008 rok, który ju mo na nabyć w Muzeum
Ustro skim, w paraiach, w bibliotece oraz w niektórych sklepach,
w cenie 20 zł.
lidia Szkaradnik
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Urz d miasta Ustro
informuje,

e w dniu  i  listopada 007
r. na tablicy ogłosze został wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomo ci:
- przeznaczonej do zbycia w drodze
bezprzetargowej ozn. nr 504/
o pow. 5079 m poło onej w Ustroniu pomi dzy ul. Szpitaln a wałem
rzeki Wisła
- przeznaczonej do dzier awy, najmu
na okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie
zwi zanymi trwale z gruntem, a stanowi cych własno ć osób prawnych,
izycznych i jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.

prelegentka b. kubie .

Fot. a. rokosz

petenci W domu

Z okazji 175 urodzin Andrzeja Brody
20 listopada zorganizowano w czytelni
ko cioła ewangelickiego prelekcj na
temat jego ycia i działalno ci.
Prelekcj przygotowała prezes Towarzystwa Miło ników Ustronia Bo ena Kubie .
Spotkanie rozpocz ł modlitw proboszcz
paraii ewangelicko-augsburskiej ks. Piotr
Wowry. Nast pnie na pro b nieobecnej
wnuczki szanownego jubilata El biety
Ko do - Buchty, za piewano pie „Ojcowki dom”. Pó niej B. Kubie przybli yła
zebranym osob Andrzeja Brody.
Mówiła mi dzy innymi, e Ustro
w drugiej połowie XIX w. zamieszkany
był przez wiele narodowo ci: Polaków,
Niemców, Czechów, Słowaków, itp. Wielu
z nich przybyło do Ustronia w zwi zku
z rozwojem lokalnego przemysłu oraz
uzdrowiska. Wielu z tych ludzi zasiadało
w Wydziale Gminnym. Był to tygiel,
gdzie spotykały si ró ne kultury i ró ni
ludzie, a w ród nich był Polak, patriota,
Andrzej Broda, który blisko 20 lat stał na
czele Wydziału Gminnego w Ustroniu.
W okresie pełnienia przez niego tej funkcji
poczyniono szereg inwestycji zmieniaj cych oblicze ówczesnego miasteczka.
lady jego działalno ci s bardzo ró ne,
najbardziej widoczne s budowle: ratusz
miejski, dworzec kolejowy, Dom Zdrojowy i zakład k pielowy, hotel Beskid. To
najwa niejsze budowle powstałe w ci gu
czterech dekad jego pracy. Powstało te
wiele prywatnych inwestycji, kamienice
z domami handlowymi. Nastapił pocz tek
budownictwa willowego. A. Broda nie
był z Ustronia z urodzenia, ale z wyboru,
a mieszkaj c tu przez długie lata tworzył
histori tego miasta. Zamieszkał tu, gdy
si o enił z Ann z domu Sztwiertnia.
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Potem wiele czasu po wi cał na działalno ć społeczn zyskuj c zaufanie miejscowej ludno ci, która wybrała go na
członka Wydziału Gminnego. W 1882
otrzymał stanowisko przeło onego gminy
Ustro . W tym czasie starał si realizować program Ustronia jako uzdrowiska,
co zaowocowało tym, e Ustro został
wpisany do rejestru uzdrowisk austriackich, a dzi ma trwałe miejsce na mapie wypoczynkowej kraju. Wybudowano
wtedy park spacerowy, hotel Beskid oraz
rozbudowano hotel kuracyjny. A. Broda nale ał do Towarzystwa Upi kszania
w Ustroniu, zało ył kasyno rolnicze, był
współzało ycielem Ochotniczej Stra y
Po arnej, wystarał si o szpital i poł czenie kolejowe z Bielskiem. Walczył te
z germanizacj polskiej ludno ci, doprowadził do tego, e protokoły z posiedze
i rady szkolnej pisano w dwóch j zykach:
polskim i niemieckim. Jedn z jego wa niejszych incjatyw było wybudowanie
ratusza zwanego te Domem Radnego.
Warto przypomnieć – mówiła – B. Kubie , - e przez 12 lat swego urz dowania
Andrzej Broda przyjmował petentów
w swoim prywatnym domu. Z czasów tych
zachowała si tablica wisz ca na domu
Brodów i informuj ca, kto w tym domu
urz duje. Tablica została wystawiona
razem z innymi eksponatami do ogl dania przez uczestników spotkania. Oprócz
eksponatów zebrani mogli te podziwiać
portrety tego zasłu onego ustro skiego
działacza. W Ustroniu znajdujesi te
ulica, która nosi jego imi , a biegnie nieopodal domu, w którym mieszkał. W ten
sposób ustroniacy chcieli upami tnić jego
osob i odwdzi czyć si za to, co zrobił dla
tego miasta.
anna Rokosz

za zasługi

17 listopada w hotelu Klimczok
w Szczyrku obchodzono Dzie Ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz 55. rocznic Grupy
Beskidzkiej GOPR. Grupa Beskidzka
powstała jako druga w Polsce po TOPR.
Zało ona w 1963 r. pocz tkowo skupiała
w swych szeregach jedenastu ustroniaków,
a w ród nich Zenona Kaweckiego. Podczas uroczysto ci w Szczyrku goprowiec
z naszego miasta otrzymał nadany przez
Prezydenta RP Lecha Kaczy skiego Złoty
Krzy Zasługi. Z. Kawecki jest najstarszym czynnym goprowcem sekcji cieszy skiej. Spo ród zało ycieli jest jedynym
nadal dy uruj cym i ma na swoim koncie
11.500 godzin dy urów. W GOPR jest
przewodnicz cym Komisji Bezpiecze stwa i prowadzi ksi ki ze sprawozdaniami technicznego stanu obiektów GOPR.
Posiada wszystkie odznaczenia i odznaki
nadawane przez GOPR.
(ws)
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czy sezon zimowy b dzie wystrzałowy dla prezesa a. tajnera?

Fot. W. suchta

olimpijska szansa

W ubiegłym sezonie ustroniak artur broda był mistrzem polski w dwuboju
klasycznym i dru ynowym mistrzem polski w skokach narciarskich wraz
z kolegami z ks Wisła ustronianka, w tym z adamem małyszem. obecnie
a. broda jest uczniem szkoły mistrzostwa sportowego w zakopanem. po
ubiegłym sezonie nieco narzekał na warunki w jakich trenuj dwuboi ci.
na zawodach mi dzynarodowych juniorów, obserwował skandynawskie
ekipy i trudno mu było nie stwierdzić, e kombinatorzy z tamtych krajów
dysponuj o wiele lepszym serwisem. jako e w rozpoczyna si sezon
w narciarstwie klasycznym, o rozmow o kombinacji norweskiej i szansach
artura brody, poprosiłem prezesa polskiego zwi zku narciarskiego
apoloniusza tajnera.
W narciarstwie klasycznym w polsce
dominuj skoki. przedstawiciele innych
dyscyplin czuj si nieco pozostawieni
z boku. Tymczasem w Ustroniu mamy
mistrza polski w kombinacji norweskiej
i chcieliby my wiedzieć, czy b dzie miał
warunki do rozwoju?
Nie wiem w jakim sensie z boku. Całkowicie jest zrozumiałe, e skoki s tak
popularne. Natomiast w ostatnich dwóch
latach mocno postawili my na kombinacj . Nie mieli my szcz cia do trenerów,
byli my niezadowoleni z ich pracy, podobnie zawodnicy. Od roku powołali my
nowego trenera prowadz cego i chyba co
w tej dyscyplinie zaskoczyło. My l , e
kombinatorzy mog być zadowoleni. Maj
transport, sprz t, rodki inansowe. Kombinacja zreszt to moje oczko w głowie.
Bo był pan przed laty trenerem kadry
dwuboistów.
Poza tym uwa am, e w Polsce mamy
doskonałe warunki, szczególnie do rozwoju kombinacji. Mamy skocznie, mamy
trasy. Skoki potraimy rozwijać, to czemu
nie kombinacj . Przed nami taki problem,
e musimy zawczasu wyłuskiwać tych
młodych skoczków i sprawdzać pod k tem wytrzymało ciowym, a tak e ch ci
biegania. Ci, którzy dobrze skacz i lubi
biegać, maj szans na to, e b d doskonałymi zawodnikami. Ten, który dobrze
biega, a słabo skacze nie ma czego szukać
w kombinacji. Najpierw trzeba skakać i to
jest podstawa.
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Co pan s dzi o arturze?
My l , e mo e być zadowolony ze stworzonych warunków. A jego popularno ć
b dzie zale ała od wyników.
a jest to zawodnik rozwojowy? Warto
na niego stawiać?
Na pewno warto. To chyba najmłodszy
mistrz Polski seniorów. Jest to zawodnik,
który teraz ci gnie t dyscyplin . W Mistrzostwach Polski na igielicie w kombinacji wystartowało 63 zawodników. To ju
w tej chwili ewenement patrz c na ostatnie
lata. Wynika to z tego, e w skokach jest
taki du y ruch, tam brakuje miejsca dla
wszystkich i przebijać si b d talenty
podobne do Mura ki, ci najzdolniejsi.

jeszcze w u pieniu.

Reszta si nie przebije, bo jest za wysoki
poziom. W zwi zku z tym trenerzy przekonuj zawodników, eby zacz li trenować
kombinacj . Startuj i widać, e mo na
co wybrać. Takiej sytuacji nie było od
dawna. Trzy lata temu w mistrzostwach
w kombinacji startowało o miu zawodników. Stawiamy na kombinacj i wszystko
jest w trakcie budowania i wymaga czasu.
Gdzie kombinatorzy b d startować
w tym sezonie?
Wsz dzie tam, gdzie maj prawo startować. Zaczynaj od Skandynawii i pojedzie
tam czterech zawodników. B dzie sze ć
startów w Pucharze Kontynentalnym. Do
tej pory starty grudniowe odpuszczali my,
bo zawodnicy nie byli do nich przygotowani i poziom był niski. W tej chwili
nast puje zwy ka poziomu, co widać
w rywalizacji ze skoczkami. Do tej pory
przy Małyszu aden z kombinatorów nie
złamał na Krokwi stu metrów. Obecnie Artur Broda, Wojtek Cie lar, czy Marcin M ka
z Zakopanego spokojnie skacz w granicach 110 metrów. Poprawili si w skokach,
a biegi łatwiej trenować. To typowa dyscyplina wytrzymało ciowa, choć post p te
nast puje latami. Trzeba przebiec okre lon ilo ć kilometrów. My mamy ten trening
rozpracowany systemowo.
artur jest jeszcze młody. ile ma czasu na
osi ganie dobrych wyników w konfrontacji z najlepszymi na wiecie?
Nie wiem, jak to b dzie w przyszło ci, ale
obecnie ma szanse na start w Igrzyskach
w Vancouver. B dziemy wysłać na Olimpiad przynajmniej dwóch zawodników
w kombinacji i jest bardzo du a szansa, e
jednym z nich b dzie Artur, bo w ocenie
trenerów on jest najzdolniejszy. Ma wi c
trzy lata.
na olimpiadzie liczy si udział. ale
dobrze te jest co wywalczyć.
Na razie musz zdobyć prawo startu w
Pucharze wiata „A”, a do tego trzeba
si przebić przez Puchar wiata „B”. Po
ka dym etapie trzeba zaj ć miejsce do
pi tego, eby wej ć do „A”. A tak prawd
mówi c w tym pucharze „A” jest łatwiej,
bo w „B” panuje straszna rywalizacja. Ale
Artur ma szans .
To b dziemy mieli mistrza?
To ju jest mistrz Polski i to mo e być
mistrz Polski na kolejne kilka lat. A kariera
kombinatora trwa dłu ej.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Fot. W. suchta
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

USTROñSKiE STOWARzYSzENiE TRzE WOœci
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG AA - czwartek od 17.30 MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.

MiEjSKA BiBLiOTEKA PUBLiczNA im. j. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

FUNdAcjA œW. ANTONiEGO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

czYTELNiA OGóLNA ORAz WYPO YczALNiA dLA dziEci i MłOdziE Y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MiEjSKi OœROdEK POMOcY SPO£EczNEj
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.

BiBLiOTEKA SzKOLNO-œROdOWiSKOWA W USTRONiU - POLANiE
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
MUzEUM USTROńSKiE im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:

w poniedzia³ki 9 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

OddziAł MUzEUM „zBiORY MARii SKALicKiEj”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
Ustroñ w starej fotografii
walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945)
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe (do końca listopada):
Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej
Hafty, hoczki i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów.
KLUB PROPOzYcji: - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
OddziA£ czYNNY: codziennie w godz. 11-16.
GALERiA SzTUKi WSPółczESNEj „NA GOjAcH”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

STOWARzYSzENiA i zWiĄzKi:
zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ zbrojnych na zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
STOWARzYSzENiE POMOcY dziEciOM i ROdziNiE”MO NA iNAczEj”W USTRONiU
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu:
poniedzia³ek 14.00-18.00, roda 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. i-iii) r. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) r. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. i-iii) pn. - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. i-iii) czw. - godz. 13.00-15.00,
GiM 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, GiM 2 (kl. i-iii) r. - godz. 12.30-15.30.
MiEjSKA iNFORMAcjA TURYSTYczNA
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRA MiEjSKA USTROñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

GALERiA SzTUKi WSPółczESNEj „zAWOdziE”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
BiURO PROMOcji i WYSTAW ARTYSTYczNYcH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
cHRzEœcijAñSKA FUNdAcjA „¯YciE i MiSjA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WYSTAWA MOTOcYKLi zABYTKOWYcH - RdzAWE diAMENTY
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czYTELNiA KATOLicKA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
MiEjSKi dOM KULTURY „PRA AKóWKA”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TOWARzYSTWO KSzTAłcENiA ARTYSTYczNEGO - Ognisko Muzyczne MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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W zamieci do szkoły.

Fot. W. suchta
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oGłoSzenie

Ludeczkowie moji

o wyło eniu do publicznego wgl du projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ustro zatwierdzonego uchwał Rady Miasta Ustro
Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowan
w Dzienniku Urz dowym Woj. l skiego nr 64, poz. 1668
z 23. 05. 2005 r., w Ustroniu Hermanicach, w obr bie cz ci
parceli gruntowej oznaczonej nr 201/38.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z pó niejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady
Miasta Ustro Nr VII/81/2007 z dnia z dnia 29 marca 2007 r.
zawiadamiam o wyło eniu do publicznego wgl du projektu
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustro zatwierdzonego uchwał Rady
Miasta Ustro Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w Ustroniu Hermanicach, w obr bie cz ci parceli gruntowej oznaczonej nr 201/38 wraz z prognoz oddziaływania
na rodowisko w dniach od 06.12. 2007r. do 08.01. 2008 r.
w siedzibie Urz du Miejskiego Ustro (pok. nr 31) w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyj tymi w projekcie planu miejscowego rozwi zaniami, odb dzie si w dniu 08. 01. 2008 r.
w sali sesyjnej Urz du Miasta Ustro o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy kto kwestionuje
ustalenia przyj te w projekcie planu miejscowego, mo e
wnie ć uwagi.
Uwagi nale y składać na pi mie do Burmistrza Miasta
Ustro , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo ci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.01.2008 r.
Burmistrz Miasta
ireneusz Szarzec

poziomo: ) kioskowy monopolista, 4) teren zabaw, ) element umundurowania, 8) nic si nie dzieje,
9) u boku pana, 0) do merdania, ) rodzaj magazynu,
) rabaty, obni ki, ) turecka metropolia, 4) s siad Iraku,
5) mieszkanka Abisynii, ) ptasie „worki”, 7) Indianin
z Meksyku, 8) malował piórkiem i w glem, 9) ona Zeusa,
0) nazwisko z Wisły.
pionoWo: ) kronika, zapi nik, ) dowódca wojsk rzymskich, ) pies na zim , 4) przeróbka utworu, 5) w druje w taborze,
) spodnie dziadka, 7) komunia w., bierzmowanie, ) poddasze, ) nowelka B. Prusa, 7) nieposłuszny syn Dedala.

Kurujcie sie przeca, dyć jo nie nastarczym pumogać wszystkim nimocnym. Jednóm kamratke ju nawiedzóm półdrugo
tydnia, bo fórt krzipie i boji sie wy na pole. Tó co drugi dziy
robiym ji jakisi sprawunki, coby z głodu ganc nie zmarniała.
Za moja sómsiadka ledwo piyrszy niyg napadoł ju boroczka
skrynciła se noge. Klepeto ji spuchło, z biydóm sie baba szmatle
po izbie, nó i te muszym kole ni robić, tó nie dziwota, e je
ech rzodkim go ciym w swoji chałupie. Ponikiedy ani ni móm
czasu łobiadu uwarzić dómownikóm, tó kupujym gotowe jadło
w paczku, łoto baji pierogi lyniwe. A wyglóndałoby na to, e
to jo je lyniwo i nie warzym jako ha downi.
Wczora ledwo wlazłach do dwiyrzi, a moja cera ju prawi:
„Tó pód sie podziwać na swojigo kochasia z podwórka.
Ani nie posłóchała ekspoze, posłóchej aspó wiadómo ci”.
Prowda, e rada sie podziwóm na tego nowego premiera.
Miły chłop, gryfny, nó wiycie taki feszak, dycki u miychnióny,
cosi wiesiołego powiy. Swojóm godkóm nastawio człowieka
przychylnie do ycio. Dobrze te by było, coby ta nowo ekipa
co po ytecznego zrobiła, ale doprowdy za bardzo na to nie
liczym. Dyć opozycja nie spi i bydzie chciała jim pokozać, e
nowo władza ni ma wiela lepszo, łod tej starej. A nowo ekipa
choćby chciała co dobrego zrobić, to ko dy mo swojóm wizje
i ni sie dogodajóm, pore roków minie i za trzeja bydzie jich
wymiynić. Gorzij jak za zacznóm sie pyskówki w tym sejmie
i nie dej Bo e afera za aferóm, bo to doista człowiekowi ju
downo zbrzidło.
Tó tela mómy pociechy z tego chłapca z podwórka, e je
miły, wiesioły i nie w szy wszyndzi podst pu i zdrady jako
poprzednik. Wiym, e niejedyn Polok mo jakisi nadzieje, a e
z nadziejóm sie lepi yje, tó byjmy dobrej my li.
Hela

krzy óWka
30 zł 30 zł

krzy óWka
30 zł 30 zł

krzy óWka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 7 grudnia br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 46
SzaRy liSTopaD
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Helena Baszczy ska,
Ustro , ul. Konopnickiej 26/10. Zapraszamy do redakcji.
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O sikorkach pisałem ju w Ustro skiej
(Nr 49/05), jednak s to ptaki na tyle interesuj ce, a przy tym stanowi tak wdzi czny i w miar łatwy obiekt obserwacji, e
postanowiłem ponownie zaj ć si tymi
sympatycznymi ptaszkami.
Na hasło sikorka chyba ka demu przychodzi na my l mały ptaszek, nieco korpulentny, o ółtym brzuszku i czarnej
„czapeczce” na głowie, bardzo przy tym
ruchliwy, jeden z tych, co to nie umiej
usiedzieć dłu ej w jednym miejscu. Ten
ogólny opis okazuje si być jednak myl cy i nie wszystkie gatunki sikorek da si
w taki schematyczny sposób scharakteryzować. Ornitolodzy wyró niaj 65 gatunków sikorek, które zamieszkuj półkul
północn . Mo na pokusić si o stwierdzenie, e je eli tzw. sukces ewolucyjny mierzyć liczb gatunków
i wielko ci obszaru wyst powania, to
sikorki z pewno ci
taki sukces osi gn ły. Zamieszkuj
Europ i Azj , wyst puj nawet poza
kr giem polarnym,
umiej tnie przystosowały si do ycia w
ró nych siedliskach.
W Polsce spotykamy
6 gatunków l gowych
i gatunek zalatuj cy.
Przynajmniej cz ć
gatunków sikorek nie
stroni od ludzi. Ptaki
te doskonale wykorzystuj wszystkie
mo liwo ci, jakie
człowiek im wiadomie lub nie wiadomie stwarza, a które
zapewniaj czy to
lepszy i łatwiejszy
dost p do ródeł poywienia, czy wi ksze mo liwo ci zało enia gniazda.
Do najlepiej znanych i rozpoznawanych krajowych sikorek nale bogatki,
bo te i one najlepiej
spełniaj przytoczon powy ej deinicj opis sikorek. Spo ród naszych gatunków
sikorek s najwi ksze i najbarwniej upierzone, dlatego te zwane s bogatkami.
Tak e łaci ska nazwa bogatek – Parus
major – nawi zuje do cech zarówno całego
rodzaju sikorek, jak i cech gatunku. Parus
jest nazw o antycznym pochodzeniu,
a mianem tym staro ytni Rzymianie okrelali małe i szybko poruszaj ce si ptaki.
Słowo to jest zbitk dwóch słów: parvus,
oznaczaj cego co małego i mus, czyli
mysz. Nazwa gatunkowa major oznacza
natomiast co wi kszego od innych.
Swoj „wielko ć” bogatki potrai zamanifestować wobec innych gatunków
sikorek lub innych ptaków o podobnych
rozmiarach, które po prostu s bezwzgl dnie przep dzane np. od pokarmu wyło onego w karmniku – najpierw jedz bogatki,
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a dopiero pó niej mog po ywić si inne
ptaki. Wiadomo, e o pokarm warto walczyć, ale czasem nie warto tracić czasu
i energii na kłótnie i przepychanki z kim ,
kto mo e okazać si silniejszy. Bogatki
unikaj niepotrzebnych walk pomi dzy
sob wykorzystuj c w tym celu czarny
pasek, „krawat” na ółtym brzuszku. Mechanizm jest prosty – im pasek szerszy,
tym silniejszy jest przyozdobiony nim
osobnik, któremu lepiej po prostu zej ć
z drogi. Bogatki w bojowym nastroju
lekko rozkładaj skrzydła i opuszczaj
je w dół. Nast puje prezentacja czarnych
pasków, krótka konfrontacja, który jest
szerszy i ju wiadomo, kto tu rz dzi, kto
jest silniejszy i komu wi cej si od ycia
nale y. Andrzej Kruszewicz („Ptaki Polski”) podaje opis eksperymentu, w którym

SiKoRKi ()

bogatce z w skim krawatem, ciekawscy
naukowcy pasek po prostu poszerzyli za
pomoc p dzla czy lamastra. Pocz tkowo taki „awansowany” na silniejszego
ptak niejako z przyzwyczajenia ust pował innym, wprowadzaj c przy tym
sporo zamieszania w całej społeczno ci
bogatek. Miał przecie szeroki pasek,
a ust pował innym, teoretycznie słabszym.
Do czasu. Kiedy tylko „malowany ptak”
zorientował si , e mo e znacznie wi cej
ni dot d, szybko przyzwyczaił si do
wykorzystywania tej sytuacji, prawdziwie
nieoczekiwanej zamiany miejsc w ptasiej
hierarchii. Ciekawe, jak potoczyły si losy
tej bogatki, kiedy poszerzony pasek został
zmyty przez deszcz.
Bogatka doskonale czuje si w miastach
i jest bodaj jedyn sikork , która wyst puje

tak e w samych centrach du ych miast.
Nale y tak e do ptaków, które najliczniej
i najch tniej odwiedzaj karmniki, dlatego
do ć łatwo, przy odrobinie cierpliwo ci,
zaobserwować zwyczaje bogatek i ich zachowanie w stosunku do innych gatunków
sikorek, jak i przedstawicieli własnego
gatunku.
Bogatki nie tylko nauczyły si yć
w ród miejskiej zabudowy, ale tak e
potrai doskonale wykorzystywać przeró ne zakamarki do budowy gniazd. Do
najciekawszych miejsc wybranych na
zało enie gniazda, o jakich wspominaj
ornitolodzy obserwuj cy zwyczaje tych sikorek, nale czynne latarnie uliczne, metalowe słupki ogrodze (gniazda powstaj
w rodku rury słupka), a nawet skrzynki
na bezpieczniki elektryczne. Najwi ksz
odwag i desperacj ,
a mo e „tylko” ogromnym zaufaniem do ludzi, musiała wykazać
si parka bogatek,
która swoje gniazdo
zało yła w… skrzynce
na listy.
Bardzo ciekawe jest
tak e ycie rodzinne
bogatek. Oto okazuje
si , e chocia młode
samiczki znosz wi cej
jaj ni starsze, to i tak
wychowuj mniej potomstwa. Tak e znacznie cz ciej młode
samiczki przyst puj
do l gów ze starszymi
od siebie samczykami ni odwrotnie. Nie
da si chyba tego inaczej zinterpretować,
ni stwierdzeniem, e
u bogatek do wiadczenie nabywane
z wiekiem jest w cenie i przekłada si na
tzw. sukces l gowy,
czyli liczb potomków osi gaj cych
samodzielno ć. Vitus
B. Dröscher – znakomity popularyzator
wiedzy o zwierz tach
– przytacza w jednej
ze swoich ksi ek opis
zachowania si samicy bogatki, podczas
opieki nad potomstwem. Bogatka-matka
pilnuje swoich dzieci noc w gnie dzie
przez 16 dni od wyklucia, nawet wówczas,
kiedy nie musi ich ju ogrzewać własnym
ciałem. Po prostu strze e je przed drapie nikami. Kiedy jeden z badaczy podgl daj cych rodzink sikorek w budce l gowej,
zastukał w ni noc , samiczka – s dz c,
e na jej dzieci czyha jaka łasica, czy
inny głodny i niebezpieczny stwór – zacz ła udawać ni mniej, ni wi cej tylko…
atakuj cego w a! Syczała i rzucała si ,
uderzaj c skrzydłami o cianki budki, odgrywaj c to przedstawienie wielokrotnie,
raz za razem. Małe oszustwo, ale zapewne
nie raz i nie dwa jak e skuteczne, skoro
bogatek wsz dzie pełno.
Tekst i zdj cie: aleksander Dorda
29 listopada 2007 r.

mecz inałowy.

Fot. W. suchta

osp pod siatk
W sobot 24 listopada w salach gimnastycznych Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu
rozegrano I Turniej o Puchar
Prezesa Zarz du Powiatowego
Ochotniczych Stra y Po arnych w Siatkówce. Wyst piły
reprezentacje ochotniczych
stra y po arnych z gmin powiatu cieszy skiego.
- Graj reprezentacje gmin, bo
gdyby my chcieli zorganizować turniej dla wszystkich 68.
jednostek OSP w powiecie,
to ten turniej musiałby trwać
tydzie . Wybieramy wi c
w gminach dru yny - mówi
obecny na turnieju komendant
Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej Jan Kieloch. - Nie tylko samymi po arami człowiek
yje i aby oderwać si od typowych zawodów po arniczych,
zorganizowali my turniej piłki
sitkowej. Chocia siatkówka, jak ka dy sport, wiadczy
o sprawno ci izycznej. Celem
jest krzewienie sportu w ród
stra aków, co ma wpływ na
podniesienie ich sprawno ci.
Eliminacje od rana rozgrywano w dwóch grupach, po
czym zwyci zcy grup zagrali
o pierwsze miejsce, za drugie dru yny o miejsca trzecie
i czwarte. Niestety reprezentacja jednostek OSP z Ustronia
nie zakwaliikowała si do inałów. W meczu o trzecie miejsce
Istebna pokonała Cieszyn, za
w całym turnieju zwyci yła
dru yna OSP z Wisły pokonuj c
stra aków z D bowca. Jak mo na było zauwa yć zwyci zcy
grali w koszulkach OSP Jawornik. Dalsze miejsca zaj ły dru29 listopada 2007 r.

yny OSP: Ha lach, Skoczów,
Strumie , Goleszów, Ustro .
W sumie w turnieju grało 90
druhów.
Głównym organizatorem turnieju był Zarz d Powiatowy OSP
przy udziale ustro skich jednostek OSP Centrum i Nierodzim,
za cało ć koordynował komendant miejski OSP w Ustroniu
Mirosław Melcer. Zmaganiom
stra aków przygl dali si : wicestarosta Mieczysław Szczurek,
przewodnicz cy Rady Powiatu
Jan Sztwiertnia, przewodnicz cy
Rady Miasta Stanisław Malina,
radny powiatowy Czesław Gluza
i oni równie dekorowali zwyci zców.
S dzi głównym zawodów
był Zbigniew Gruszczyk i to
on wyłonił najlepszego zawodnika turnieju, Piotra Pinkasa
z Wisły.
- Miejmy nadziej , e za rok
turniej zorganizujemy, oczywi cie je eli biedzie takie zainteresowanie jak w tym roku
- twierdzi J. Kieloch.
Po turnieju na gulasz zaprosili zawodników do swej remizy druhowie z OSP Nierodzim.
Wojsław Suchta

Urząd Miasta Ustroń

informuje, e w dniu 22 listopada 2007 r. na
tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do
najmu na cele reklamowe.
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2.12

godz. 15.00

5.12

godz. 9.15
godz.10.30

6.12
6.12

godz. 12.30godz. 15.00
godz. 9.00

6.12

godz. 17.00

Kino

23-29.11

godz. 19.00

30.11-6.12 godz. 17.30
30.11-6.12 godz. 18.50
przede wszystkim liczy si styl.

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Kupi monety. Ustro , 0-887025-886.
Około 15 grudnia do odbioru nowofundlandy – cena do negocjacji.
Tel. 0-509-283-258.
Pokój do wynaj cia. Tel. 033854-71-37.
4 dzieci z dziadkami pilnie szuka
mieszkania. Bardzo potrzebna
pomoc. Tel. 0-885-654-125.
www.fotolegwan.pl
Szukam mieszkania do wynaj cia.
0-886-037-991.
Przyjm do pracy instalatora. Tel.
0-509-940-503.
Angielski dla pocz tkuj cych. 0609-663-093.
Ustro M-3 sprzedam, wynajm .
0-601-491-124.
Do wynaj cia lokal -23 m2, ul.
M.Konopnickiej. 0-607-869-346.
Sprzedam lokal na biznes – 27 m2.
Tel. 0-607-869-346.

29.11-1.12 - elba
2-4.12
- „111”
5-7.12
- centrum

niczego nie ałuj , biograficzny,
15 lat, Francja.
Franklin i skarb jeziora, bajka animowana w polskiej wersji j zykowej.
Katy , dramat, 12 lat, Polska.

Fot. W. suchta
Przyjm kierowc do pracy. Mile
widziane prawo jazdy kat. B+E.
0-509-940-502.
Pokój z kuchenk do wynaj cia
dla studentki. 033-858-75-61.
Sprzedam VW Golf III TDI, rok
1995. Tel. 0-602-123-461.
Owczarki niemieckie długowłoseszczeni ta bez rodowodu sprzedam. Tel. 0-501-709-815, Ustro .

Firma
RM GASTRO POLSKA
SP. Z O.O.,
będąca importerem urządzeń
gastronomicznych, zatrudni:
SERWISANTA
(naprawa i monta urządzeń gastronomicznych).
Wymagania stawiane kandydatom:
- prawo jazdy kat. B
- obowiązkowo ć, zaanga owanie
i inicjatywa
- dyspozycyjno ć
- mile widziane uprawnienia
elektryczne i gazowe.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: RM Gastro Polska,
ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń
lub adres e-mail: info@rmgastro.pl.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Skontaktujemy się tylko
z wybranymi osobami.

ul. cieszy ska 2
ul. skoczowska 111
ul. daszy skiego 8

tel. 854-21-02
tel. 854-24-89
tel. 854-57-76

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.
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Promocja „pami nika Ustro skiego”,
dr m. Rembierz, Muzeum Ustro skie.
„z mikołajem w wiata kraje”, bajka dla przedszkolaków z okazji
Mikołaja, MDK Pra kówka.
Spotkanie ze wi tym mikołajem,
Rynek, ul. Daszy skiego, 3 Maja.
„George Gershwin”- geniusz
z Brooklynu - audycja muzyczna Filharmonii l skiej dla kl. II gim., MDK
Pra kówka.
Wernisa wystawy fotograii artystycznej piotra Borowicza, zatytułowanej lizbona - Stolica melancholii,
Zbiory Marii Skalickiej.

dziesi ć lat temu
Ko czy si jubileuszowy rok 700-lecia powstania Vluyn. Niemieckie miasto obecnie Neukirchen-Vluyn poło one niedaleko
Dortmundu, licz ce około 28.000 mieszka ców, od kilku lat jest
partnerem Ustronia.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13 listopada Estrada Ludowa „Czantoria” pod dyrekcj Mariana
yły, wyst piła w auli Ministerstwa Rolnictwa przy placu Kossutha
w Budapeszcie. Do stolicy W gier zespół pojechał na zaproszenie
ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej, Grzegorza Łubczyka.
Kolejne sukcesy odnotowała na swoim koncie ustro ska para
taneczna Ewa Dubiel i Adrian Makuc zrzeszona w Klubie Ta ca
Towarzyskiego „Dance Step” w Skoczowie. 28 pa dziernika na
turnieju ta ca towarzyskiego w Trzy cu ( Czechy), wywalczyła
pierwsze miejsce. Nast pnym startem były Mistrzostwa Okr gu
Krakowskiego, które odbyły si w dniach 8-9 listopada w Krakowie.
Tam w bardzo mocnej konkurencji nasza para wyta czyła srebrny
medal i tym samym została wicemistrzami Okr gu Krakowskiego.
Pod koniec pa dziernika odbyła si w Ustroniu mi dzynarodowa Chrze cija ska Konferencja Resocjalizacyjno–Integracyjna.
Gospodarzem spotkania była Chrze cijnska Fundacja „ ycie
i Misja”, a dotacji na jej zorganizowanie udzieliła Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Trwaj ce dwa dni rozmowy,
wykłady i dyskusje dotyczyły resocjalizacji wi niów i byłych
wi niów i ich powrotu do normalno ci. Brało w nich udział
około 150 osób z Niemiec, Szwajcarii, W gier, Słowacji, Ukrainy,
Tad ykistanu, Mongolii i Polski.
Dobiegły ko ca rozgrywki klasy okr gowej w piłce no nej.
Udany inisz futbolistów Ku ni Ustro sprawił, e na meczach
zacz ło pojawiać si coraz wi cej kibiców. Byłoby ich zapewne
wi cej, gdyby na boisko mo na było przyj ć z rodzin w ramach
wi tecznego spaceru. Nie jest to jednak mo liwe, a to ze wzgl du
na padaj ce na boisku wyrazy uwa ane powszechnie za obra liwe. aden normalny człowiek nie przyprowadzi na boisko ony
i dzieci, gdy z murawy stale s cz si wulgaryzmy. Co ciekawe,
nie reaguj na to s dziowie. Wyrazy, za których u ycie w miejscu
publicznym grozi kara, na boisku s czym normalnym dla d entelmenów z gwizdkiem.
(ar)
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FELIETON
Tak sobie my l

Spotkałem
nieszcz liwego
emeryta

Czasem przypominaj mi si jakie
słowa, które kiedy usłyszałem i zapami tałem. Nie mog sobie przypomnieć ich
autora ani okoliczno ci, w których zostały
wypowiedziane. Wysilam swoj pami ć,
ale nadaremnie. Czasem wreszcie sobie
to przypominam, a bywa i tak, e pami ć
zawodzi i nie chce przypomnieć tego, co
w danej chwili jest mi potrzebne i co
chciałbym wiedzieć… M czy mnie to…
Mo e to ju kwestia wieku? A mo e to raczej ogólna prawidłowo ć potwierdzaj ca
fakt, e ludzka pami ć jest zawodna…
Ostatnio chodzi za mn stwierdzenie:
„Spotkałem nawet szcz liwych Cyganów”. I to wcale nie dlatego, e spotkałem Cyganów, czy mówi c poprawnie:
Romów, i do tego szcz liwych. Czasem
pewne rzeczy dziwnie si kojarz . Otó ja
naprawd spotkałem, ale nie szcz liwych
Cyganów, ale … nieszcz liwego emeryta.
Przeszli my na emerytur mniej wi cej

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji ()

1. W ilozoicznej peregrynacji po miejscach fundamentalnych ludzkiej egzystencji wkroczyli my w obszar domu.
Rzeczywisty dom rodzinny opiera si
„zachłannemu procesowi ycia zamieszkuj cych go ludzi” i potrai „przetrwać ich
istnienie” (Hannah Arendt). Jednak e we
współczesnej cywilizacji trudno urzeczywistnić duchow tre ć domu rodzinnego,
który przetrwa ycie i mierć kolejnych
pokole domowników, współkształtuj c
zarazem ich moralne walory. Wyst puje
bowiem zjawisko „kulturowej bezdomno ci”, gdy „zachłanny proces ycia”
konsumuje dom i niszczy jego swoist
wewn trzn struktur warto ci.
2. Jednomy lne wezwanie do ilozoicznej releksji nad domem rodzinnym
pochodzi od ró ni cych si wiatopogl dami uczestników debaty nad duchow
i moraln kondycj człowieka.
2.1. Tadeusz Kotarbi ski – wybitny
przedstawiciel etyki niezale nej, niezale nej od religijnych „wmówie ” – przestrzega (ju w 1970 roku): „Potrzebna jest generalna poprawa obyczajów,
zatrutych nieuczciwo ci , cynizmem,
sobkowstwem. Trudno si pogodzić
z powszechno ci rozwodów, urazów dzieci pozbawionych zgodnej opieki rodzicielskiej”. W Kotarbi skiego „Medytacjach
o yciu godziwym” etosu domu rodzinnego
dotycz dwie wa ne medytacje: „Wzorzec
29 listopada 2007 r.

w tym samym czasie. Tylko on w nieco
pó niejszym wieku ni ja.
A wi c spotkali my si na chodniku przy
głównej ustro skiej ulicy. Przywitał mnie
pytaniem: No, i jak jest na emeryturze?
I zaraz dał odpowied ; le. Bardzo le.
Najwyra niej przej cie na emerytur mu nie
słu y. Nie przyniosło mu szcz cia. Czuje
si nieszcz liwy. Ma trudno ci z przystosowaniem si do nowej sytuacji.
A mnie si zdawało, e emeryt to niejako z samej deinicji; człowiek szcz liwy. Wolny od konieczno ci codziennego wczesnego wstawania, od ycia pod
dyktando codziennej pracy, któr trzeba
wykonać. Spokojny, bo wolny od ci cej odpowiedzialno ci, od konieczno ci
pilnowania wyznaczonych terminów,
niezale ny od wymagaj cych szefów, maj cy wreszcie mnóstwo czasu do własnej
dyspozycji.
Przed laty, zm czony licznymi obowi zkami i ci c na mnie odpowiedzialno ci , marzyłem o tym, aby chocia na dwa
– trzy lata zrobić sobie przerw w pracy.
Mieć tak „emerytaln ” przerw w yciorysie. Przy tym byłem gotów odrobić j
pó niej, po osi gni ciu wieku emerytalnego… To mi si jednak nie udało. Przyszedł
jednak czas na emerytur .
A z nim przyszło pytanie: Czy emerytura
to czas szcz liwy czy nieszcz liwy?
Zapewne szcz ciem jest uwolnienie si

od tego, co w pracy ci yło, stresowało,
nie podobało si . Natomiast nieszcz ciem
jest to, co było główn tre ci pracowitego
ycia, co dawało rado ć i satysfakcj , co
wykonywało si z przyjemno ci . Szcz ciem jest to, e na emeryturze mo na si
zaj ć sprawami, na które nie było czasu
wcze niej. Nieszcz cie za jest wtedy,
gdy emeryt nie ma czego , czym ch tnie
si zajmie, co wypełni mu czas. Powodem
tego, e emeryt mo e być nieszcz liwy,
jest to, e czuje si niepotrzebny, odtr cony, odsuni ty na margines ycia. Nie
widzi swej przydatno ci dla innych, gdy
nie mo e ju wykonywać swojej pracy zawodowej. Mo e racj ma Psalmista, kiedy
twierdzi, e to, co jest chlub ludzkiego
ycia to „tylko trud i znój”. A gdy ten trud
i znój mijaj , ycie traci sens.
Mo e wi c chodzi o to, aby i na emeryturze znale ć sobie zaj cie, prac , ów trud
i znój, który nadaje sens ludzkiemu yciu.
Wychodzi na to, e samo przej cie na emerytur nie jest gwarancj tego, e b dzie
dobrze i emeryt b dzie szcz liwy. Tak jak
w innych okresach ycia, i w tym czasie,
trzeba i wtedy, i dla siebie, znale ć to, co
daje rado ć i szcz cie. Zapewne trzeba na
to nieco czasu, aby odnale ć si w nowej
sytuacji. Odnale ć to, co niesie ze sob dobre samopoczucie i szcz cie, a tak e ow
wiadomo ć, e jest si potrzebnym innym
ludziom…
Jerzy Bór

miło ci matczynej” oraz „Trud i posłannictwo rodziców”. S to bowiem, wedle
przekona etycznych Kotarbi skiego,
jedne z najistotniejszych spraw sumienia
i oczywisto ci serca. Rozpatruj c walory
ycia rodzinnego, Kotarbi ski apeluje: „I
niechaj społecze stwo dopomaga w piel gnowaniu domów rodzinnych, niczym
nie zast pionych ognisk uczuć jak najlepszych. Niełatwe jest wychowanie, je eli
oboje rodzice musz opuszczać dom dla
uprawiania zawodu, pozostawiaj c dzieci
bez ochrony przed złym towarzystwem.”
2.2. Rozwa ania nad fenomenem domu
rodzinnego podejmował – zwierzchnik
Ko cioła rzymskokatolickiego, a zarazem
wytrawny etyk – Jan Paweł II. Na spotkaniu z wykładowcami i studentami uczelni
rzymskich (1995) kontynuował medytacj
o etosie domu rodzinnego: „Misterium
domu. Dom rodzinny to miejsce troski rodziców o dzieci, troski o ka d „zabł kan
owieczk ”. Troski jedynej i niepowtarzalnej. Dom rodzinny jest wiadkiem wielu
łez matczynych, ale równie szczególnej
rado ci. Pomy lmy o domu. Dom rodzinny
ma dla ka dego z nas znaczenie jedyne.
Dom rodzinny jest wielkim dobrem człowieka! Pragn , a eby cie zastanowili si
nad t rzeczywisto ci , aby odtworzyć
w swoim sercu obraz domu rodzinnego”.
2.3. Mimo zdecydowanej ró nicy wiatopogl dowej (w kwestii zasadno ci przekona
religijnych) widoczna jest zgodno ć pogl dów Kotarbi skiego i Jana Pawła co do konieczno ci pogł bionej analizy i efektywnego
kształtowania etosu domu rodzinnego.
3. Wezwanie, aby „odtworzyć w sercu obraz domu rodzinnego” jest bliskie
wielu etycznie wra liwym my licielom
i artystom.

3.1. Obraz domu rodzinnego jako moralnie uporz dkowanej przestrzeni ycia
odtwarza Jan Szczepa ski w „Korzeniami wrosłem w ziemi ”. Dobitnie pisze
o ładzie moralnym okre laj cym funkcjonowanie domu i jego trwało ć: „Istnienie
człowieka było uporz dkowane według
urz dzenia domu. Ka da czynno ć, ka da
rzecz miała tu swoje miejsce, dokonywała si w wyznaczonym czasie. [...]
Doskonało ć gospodarstwa zale ała od
doskonało ci domu. Dom musiał wi c
być doskonały. Dzieci musiały dorastać
do jego doskonało ci. Dom zapewniał
nie tylko ci gło ć pokole , ale tak e ich
jako ć”. Istotny jest tu – trafnie poło ony
– akcent na kwesti jako ci i doskonało ci
ycia, kształtuj cych si dzi ki „istnieniu
w domu” i jego wymaganiom stawianym
uczestnikom ycia domowego.
3.2. Artystycznymi do wiadczeniami,
uzyskanymi dzi ki sztuce rekonstruuj cej duchowo i emocjonalnie bliskie
nam miejsce domu rodzinnego, dzieli si
– rosyjski re yser i mistrz „kina ycia
duchowego” – Andrzej Tarkowski. Dla
potrzeb ilmu „Zwierciadło” pieczołowicie
zrekonstruowano zniszczony przed 40 laty
dom rodzinny. Re yser wspomina, e na
miejsce domu, gdzie ustawiono odtwarzaj ce go dekoracje, przywiózł sw matk .
Zobaczona przez ni ilmowa rekonstrukcja rozbudziła w niej takie uczucia jakie
onegdaj budził stoj cy tam jej dom. Były
to „uczucia, które zamierzali my wyrazić
w ilmie” – stwierdza Tarkowski. Ekipa
ilmowa traktował zrekonstruowany dom
jak ich rodzinn siedzib .
4. Warto korzystać z tej szansy „powrotu
do domu”, któr daj równie ilozoia
i sztuka. (cdn.)
marek Rembierz
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otWarcie
sezonu

W dniach 10-17.11.2007 grupa 5 dzieci
ze Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Czantoria” w Ustroniu trenuj cych
narciarstwo alpejskie, wraz z trenerem
Mieczysławem Wójcikiem, przebywała
na zgrupowaniu w Szczyrbskim Plesie
na Słowacji.
Warunki pogodowe były wy mienite.
Wła nie w tym czasie nast piło otwarcie
sezonu narciarskiego 2007/2008 w tym
o rodku. Był to ju kolejny wyjazd dzieci z SSR „Czantoria” na zgrupowanie,
poprzednio były dwa razy na lodowcu
Kitzsteinhorn w Austrii.

najlepsi trampkarze
Zako czyli rund jesienn piłkarze
Ku ni Ustro . Podsumowanie odbyło
si w restauracji Adriatico. W czwartek
22 listopada go cili tam juniorzy. Prezes
zbigniew Szczotka gratulował młodym
piłkarzom zaj cia 6 miejsca w tabeli rozgrywek ligi okr gowej „A” młodzików
i juniorów młodszych. Jest to najwy sza
klasa rozgrywek w Beskidzkim Okr gowym Zwi zku Piłki No nej. Graj cy na
tym samym poziomie trampkarze Ku ni
zaj li miejsce 11. Druga dru yna juniorów
grała w klasie „A” i zaj ła 8 miejsce, natomiast trampkarze w tej klasie rozgrywek
sko czyli rund jako liderzy.
Nast pnego dnia w Adriatico podsumowywali jesie seniorzy. Tu prezes
Z. Szczotka miał mniej powodów do gratulacji, bo piłkarze Ku ni zajmuj c miejsce
w górnych rejonach tabeli, przegrali ostatnie cztery mecze i ostatecznie wyl dowali
na 11 miejscu. W meczach rozgrywanych
na własnym boisku 3 razy wygrywali,
2 razy remisowali i 3 razy przegrali, maj c
stosunek bramek 13:15. Na wyje dzie
wygrali 2 razy, 2 razy zremisowali i 3 razy
przegrali, przy stosunku bramek 11:13.

Czyli na własnym boisku stracili wi cej
bramek ni na wyjazdach!
W tym roku KS Ku nia obchodzi jubileusz 85-lecia istnienia. Władze okr gu
postanowiły z tej okazji nadać honorowe
odznaki zasłu onym dla futbolu w naszym
mie cie, a sa nimi: zbigniew Hołubowicz,
adrian Hojdysz, Jacek Hyrnik, Grze-

cz sto grali kup i bez koncepcji.

gorz piotrowicz i Krzysztof Wróblewski. Odznaki wr czał honorowy prezes
BOZPN emanuel mikołajczyk.

*

*

*

Od kilku lat w Ustroniu intensywnie
szkoli si młodych piłkarzy. Miasto przeznacza na to niebagatelne kwoty. Powinnimy si wi c dochować zawodników mog cych zasilić dru yn seniorów. Tymczasem
coraz cz ciej słyszy si o konieczno ci
wzmocnie z zewn trz. A przypomn , e
chodzi nie o jakie szczyty, ale o pi t lig .
Wojsław Suchta

Fot. W. suchta
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