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Sk>d zainteresowanie Wpiewem?
To tradycje muzyczne w rodzinie wpłynCły na moje zaintereso-
wania. Dziadek grał na akordeonie, mama na skrzypcach, siostra 
równiec Wpiewa, trochC inny gatunek muzyczny nic ja, rock 
gotycki, takie ciCckie brzmienie.
Jak to było z tym wystCpowaniem w „Szansie na sukces”?
Zdecydowałem siC na udział za namow> rodziny. JechaliWmy 
razem do Warszawy. DotarliWmy tam na jedenast> wieczorem. 
Cał> noc spaliWmy w samochodzie, czekaliWmy na otwarcie. 
Pod gmach telewizji przybyliWmy o siódmej rano, ja juc byłem 
trzydziesty dziewi>ty. 
Czyli kolejki  podczas takich eliminacji s> ogromne?

Rozmowa z wokalist> zespołu „Ustronsky”
Janem Zacharem

Na czas remontu Wwiatła w centrum.                                                                                                          Fot. W. Suchta

SERIAL I SZANSA LAUREATKA
Niezwykły sukces odniosła ustronianka, Katarzyna Szkaradnik. 

Zdobyła pierwsze miejsce ex aequo razem z Patrycjuszem Pilaw-
skim w Ogólnopolskim Konkursie Ortograicznym Dyktando 2007, 
który co roku odbywa siC w Katowicach. Z okazji dwudziestolecia 
konkurs przeznaczony był dla dwudziestolatków, osób w wieku 
20-29 lat. Walka o pierwsze miejsce rozstrzygnCła siC w dogryw-
ce. Brało w niej udział juc tylko dwudziestu jeden najlepszych.  
K. Szkaradnik i P. Pilawski napisali to niezwykle trudne dyktando 
najlepiej. Główna nagroda za I miejsce wynosiła 20.000 zł. Kac-
dy ze zwyciCzców otrzymał połowC tej sumy. Nad przebiegiem 
dyktanda czuwały takie osobistoWci jak: prof. Walery Pisarek (UJ), 
który przeczytał uczestnikom tekst dyktanda oraz profesorowie Je-
rzy Bralczyk i Andrzej Malinowski (UW), Edward PolaMski (UV). 
Konkurs poprowadziła popularyzatorka kultury jCzyka polskiego, 
wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. Tym razem dyktando 
naszpikowane było szeleszcz>cymi polskimi dwuznakami i wyra-
zami obcymi.                                                                 Anna Rokosz 
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Tereny przyrodnicze „Ł>ki na 
Kopcach” w Boguszowicach  
i „ŁCg nad PuMcówk>” uznane 
zostały za ucytki ekologiczne 
i s> pod ochron>. A „Bluszcze 
na Górze Zamkowej”, uznano 
za zespół przyrodniczo-krajo-
brazowy.
    
PrzynalecnoWć do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-GaWni-
czego jest nobilitacj> dla OSP, 
ale niesie tec za sob> dodatko-
we obowi>zki. Obecnie spo-

Wród 68 jednostek w cieszyM-
skim regionie w systemie jest 
ich ponad 20. 

Klub TaMca Towarzyskiego 
„Dance Step” w Skoczowie 
wystartował w 1993 r. Na 
pocz>tku było w nim 9 par.  
W ci>gu dekady tancerze odnie-
Wli wiele sukcesów na krajowych  
i zagranicznych parkietach. 

Zamek w DziCgielowie został 
zbudowany pod koniec XV 
wieku. Miał kilku właWcicieli. 
Po pocarze odbudowano go  
w drugiej połowie XIX w. 
Obecnie znajduje siC w pry-
watnych rCkach. WłaWciciel 
mieszka w Niemczech.

Oddział Psychiatryczny Szpi-
tala Vl>skiego został otwarty 
wiosn> 1993 r. Pocz>tkowo 
mieWcił siC w Pawilonie VI  
i miał 20 miejsc. Póaniej doszło 
50 kolejnych łócek.

KoWciół ewangelicki w WiWle 
Centrum budowano w latach 
1833 - 1838. Miasto u aródeł 
„królowej polskich rzek” na-
dal zamieszkuj> w wiCkszoWci 
wyznawcy luteraMskiej religii. 
Istnieje tu jednak jeszcze kil-
kanaWcie innych grup wyzna-
niowych, co jest ewenementem  
w skali kraju.

W przyszłym roku 45-lecie 
bCdzie WwiCtować Zespół Re-

gionalny „Brenna” załocony 
przez ElcbietC Bauer. Inicja-
torka powstania grupy zmarła 
kilka lat temu. Zespół nadal 
stara siC pielCgnować rodzimy 
folklor i obrzCdy.

Zwi>zek Komunalny Ziemi 
CieszyMskiej ma charaktery-
styczne logo z wizerunkiem 
bramy cieszyMskiej i rysu rzeki 
Olzy oraz czerwono-niebiesko-
cółt> wstCg>. Logo towarzyszy 
ZKZC od blisko 15 lat. 

W latach 80. i 90. w Chybiu 
działało Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne „Gwarek”, 
skupiaj>ce emerytowanych 
górników.             (nik)

(dok. ze str. 1)

SERIAL I SZANSA

*    *    **    *    *

RzeczywiWcie, przyjecdcaj> tłumy młodych ludzi pragn>cych 
wzi>ć udział w tym programie.
Ale tobie udało siC pokonać uczestników eliminacji. Jak to 
siC stało?
Tak po prostu, poszedłem, zaWpiewałem piosenkC i widocznie 
siC spodobałem, bo po dwóch tygodniach dostałem telegram, ce 
zakwaliikowałem siC do programu. Ogromnie siC ucieszyłem
Opowiedz trochC wiCcej o tej przygodzie. Czy uczestnik 
programu, który siC zakwaliikował, moce sam sobie wybrać 
repertuar?
Niestety nie. Kacdy uczestnik dostaje repertuar wyznaczony przez 
organizatorów, uczy siC go, a potem losuje piosenkC, ale to juc 
odbywa siC na wizji w czasie programu.
WystCp w telewizji dla wielu jest bardzo stresuj>cy. Czy ty 
tec miałeW tremC?
OczywiWcie, ce tak, kacdy z wystCpuj>cych chyba j> miał. Najgor-
sze jest czekanie na swoj> kolej. Im dłucej, tym bardziej siC czło-
wiek stresuje. Do tego dochodzi WwiadomoWć, ce zanim siC zacznie 
Wpiewać, trzeba jeszcze odbyć krótk> rozmowC z prowadz>cym 
Wojciechem Mannem, który znany jest z ciCtego jCzyka.
Twój ostatni wystCp w programie „Szansa na sukces” był 
doWć szczególny.
Tak, to było takie zdarzenie losu. W maju nagrywano program 
z Iren> Santor, do którego ja tec siC zakwaliikowałem. W tym 
czasie krCcono odcinek serialu „M jak miłoWć”, w którym jedna 
z bohaterek pragnie zrobić karierC jako wokalistka i startuje  
w programie „Szansa na sukces”. Tak wiCc wszyscy uczestnicy 
programu takce wyst>pili w tym serialu.
Czy ktoW z was wiedział o tym wczeWniej?
Nie, nikt o tym nie wiedział. Była to niespodzianka, ale muszC 
dodać, ce bardzo miła niespodzianka. W ten sposób bardzo przy-
padkowo wyst>piłem w serialu.

*    *    * *    *    *

Jak wygl>da twoje kształcenie muzyczne?
Ostatnio uczestniczyłem w rócnych warsztatach, gdzie szlifo-
wałem swój głos. Pracowałem z bardzo dobrymi nauczycielami, 
młodszymi, starszymi, czasem bardzo wymagaj>cymi, ale to 
zawsze procentuje. Warsztaty odbywały siC w rócnych miejscach 
w całym kraju.
Czy marzysz o tym, ceby zaWpiewać w duecie z jakimW sławnym 
wokalist>? Kto by to mógł być?
Nie, nie mam takich marzeM, nigdy nie myWlałem, ceby z kimW 
zaWpiewać, wolC Wpiewać sam. Nie chciałbym siC w ten sposób 
promować. Nie mam nawet ulubionego wokalisty, z którym móg-
łbym wyst>pić. Nie wyobracam sobie siebie w duecie z jakimW 
sławnym artyst>. 
Jak nazwaliWcie swój zespół, który wspólnie z przyjaciółmi 
tworzycie?
Nasz zespół nosi nazwC „Ustronsky”. WymyWliliWmy j> na wzór 
zespołu Stachursky i jednoczeWnie nie chcieliWmy odcinać siC 
od naszych korzeni. ChcieliWmy zaznaczyć, ce pochodzimy  
z Ustronia, to było dla nas wacne. 
JesteWcie młodym zespołem. Z doWwiadczenia wiem, ce kacdy 
pocz>tkuj>cy zespół ma przede wszystkim problem ze zna-

lezieniem sali, w której mógłby odbywać próby. Jak wam siC 
udało ten problem przeskoczyć?
RzeczywiWcie, młode zespoły maj> czCsto trudnoWci organiza-
cyjne, nie zawsze jest mocliwoWć znalezienia pomieszczenia, 
jednak w naszym przypadku ten problem nie zaistniał. MyWmy 
od pocz>tku mieli mocliwoWć ucytkowania sali w MDK „Praca-
kówka”. Pani dyrektor  Barbara Nawrotek – bmijewska zawsze 
chCtnie słucyła pomoc>, udostCpniaj>c nam pomieszczenia, kiedy 
tylko była taka potrzeba. ChcielibyWmy jej za to bardzo serdecznie 
podziCkować.
Takie młode zespoły zwykle nie wytrzymuj> próby czasu, 
ich drogi siC rozchodz>, bo dopada ich proza cycia. Wy siC 
trzymacie. Jak to jest?
MyWlC, ce tu nie chodzi o prozC cycia, ale o podejWcie do tego, co 
siC robi. My robimy to z ogromn> pasj>. Muzyka, Wpiew s> dla nas 
bardzo wacne. Podchodzimy do tego bardzo serio i z ogromnym 
zaangacowaniem.
Jeceli juc mówimy o prozie cycia, to zapytam czy z takiego 
Wpiewania mocna wycyć?
Na tym etapie niestety nie. Zmuszony jestem zarabiać na cycie  
w inny sposób.PracujC jako didcej. SerwujC ludziom dobr> mu-
zykC na rócnych imprezach. LubiC to robić.
Łatwo jest sprawić, by ludzie wyszli z imprezy zadowoleni?
Najtrudniej jest, gdy trzeba rozbawić ludzi starszych i młodszych 
jednoczeWnie. Da siC to zrobić przy odrobinie tolerancji z obydwu 
stron. Wtedy kacdy wyjdzie zadowolony. Lepiej jest wczeWniej 
poznać gusta grupy bawi>cej siC. MogC wtedy przygotować od-
powiednio urozmaicony repertuar.
Jako zespół macie jakieW plany?
OczywiWcie, udało nam siC wydać płytC, która ukace siC  
w Wwi>tecznym numerze Gazety UstoMskiej, a w czerwcu 2008 
roku mamy zaplanowany koncert. 
DziCkuje za rozmowC.                   Rozmawiała: Anna Rokosz

 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

J. Zachar.                                                             
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skodzie octavii kierowanej przez 
mieszkankC Górek Wielkich.
�0.��./0�.��.�007 r.
Z kiosku Ruchu na ul. CieszyMskiej 
skradziono papierosy rócnych ma-
rek. Tej samej nocy włamano siC 
do sklepu przy ul. DaszyMskiego  
i takce skradziono papierosy.
0�.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ulic Katowickiej 
i Wczasowej kieruj>cy oplem astra 
mieszkaniec Wodzisławia zderzył 
siC z hond> civic kierowan> przez 
mieszkaMca Katowic.             (ar)

*    *    *

20.30 

co piątek muzyka na Mywo

Małgorzata Piwko lat 98   ul. Lipowska 94
Franciszek Biber lat 73   os. CieszyMskie 3/23

Ci, KTóRZy OD nAS ODeSZli:

�7.��.�007 r.
Na ul. 3 Maja kieruj>ca roverem 
mieszkanka Ustronia nie dosto-
sowała prCdkoWci do warunków 
atmosferycznych i doprowadziła 
do zderzenia z fiatem multipla 
kierowanym przez mieszkankC 
Łazisk Górnych.
�0.��.�007 r.
Na ul. Partyzantów kieruj>cy audi 
mieszkaniec Haclacha  wymu-
sił pierwszeMstwo przejazdu na 

�6.��.�007 r.
Kontrolowano osoby handluj>ce 
na targowisku miejskim. spraw-
dzano przestrzeganie regulaminu 
targowiska i porz>dku publicz-
nego. Nie stwierdzono cadnych 
nieprawidłowoWci.
�7.��.�007 r.
Prowadzono kontrole porz>dkowe 
w dzielnicach: Hermanice, Niero-
dzim, Lipowiec. Nie stwierdzono 
cadnych uchybieM.
�8.��.�007 r.
W czasie patrolu na ul. GałczyM-
skiego zauwacono dwa bezpaMsko 
biegaj>ce psy, które atakowały 
prowadzonego na smyczy innego 
psa. Ustalono właWciciela psów. 
WłaWciciel został ukarany man-
datem w wysokoWci 200 zł. Funk-
cjonariusze sprawdzili równiec 
ksi>ceczki szczepieM psów oraz 
zobowi>zali właWciciela do nie 
wypuszczania psów z posesji.

Zdzieranie starego asfaltu na ul. DaszyMskiego.       Fot. W. Suchta

PReleKCJA ZyGMUnTA BiAŁASA 
Zarz>d UstroMskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego  

zaprasza w dniu 6.12.2007 r. o godz. 17.00 na prelekcjC Zygmunta 
Białasa, pt. „Czy w Ustroniu wystepuj> wody termalne?”.

Spotkanie odbCdzie siC w Izbie Przyrodniczo-Historycznej 
obok budynku NadleWnictwa UstroM, przy ul. 3 Maja 108.  

07.12  - Przemysław 

                Strączek Trio
Koncert znakomitego gitarzysty Promocja, 
najnowszej jego płyty „Earthy Room”. 
Polecamy wszystkim miłoAnikom jazzu.

14.12.  -  Kid Brown 
              + Marcin  Lupański
Na dwa saksofony! Kobiece, soulowe trio 
zagra w to towarzystwie specjalnego goAcia.

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

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

*    *    *

*    *    *

nAJlePSZe  byCZeniA  DlA  JUBilATóW:
Katarzyna Andrzejewska  lat 90  ul. Słoneczna 10  
ewa Bogocz    lat 91  ul. Jelenica105
Karol Bogocz   lat 92  ul. Jelenica105
emilia CieWlar    lat 93  ul. Długa 8
edward Hojdysz   lat 92  ul. Katowicka 11
Maria Kostka    lat 93  ul. Wiklinowa 6
elcbieta Krysta    lat 80  ul. Lipowski GroM 2/2
Janina KubieM    lat 93  ul. Lipowska 57
Janina PCdrak Sebesta   lat 85  ul. Słoneczna 10
Aurelia Pyc    lat 85  ul. Chabrów 14/18
Karol Raszka    lat 80  ul. Armii Krajowej 5
ewa SzczepaMska   lat 94  ul. Sosnowa 23
Zuzanna Vliwka   lat 85  ul. Manhatan 4/12
Jan Tomiczek   lat 80  ul. Wesoła 23

Serdeczne wyrazy współczucia dla 
pana Tadeusza Podcorskiego 

z powodu Wmierci ojca
W.p. Jana Podcorskiego 

składaj> pracownicy UrzCdu Miasta w Ustroniu

�9.��.�007 r.
Prowadzono wzmocone kontrole 
w okolicach szkół podstawowych 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Kontrole dotyczyły prze-
strzegania porz>dku publicznego 
oraz prawidłowego zachowania 
siC młodziecy. Młodziec zacho-
wywała siC właWciwie.
�.��.�007 r.
Interweniowano w sprawie bez-
paMskiego psa biegaj>cego po 
dzielnicy Jelenica. Pies został 
zabrany do schroniska w Cieszy-
nie.                  (ar)

TURnieJ MiKOŁAJKOWy
Towarzystwo Rekreacyjno – Sportowe „Siła” i Urz>d Miasta 

zapraszaj> na XIII  Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, który 
odbCdzie siC we wtorek 11 grudnia 2007 r. w auli Gimnazjum 
Nr 1 (ostatnie piCtro) w Ustroniu przy ul. Partyzantów 2a. Na 
turniej zapraszamy 5-osobowe reprezentacje szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Pocz>tek Turnieju o godz.15.00. Zapisy przed 
turniejem. Do zawodów dopuszczeni bCd> tylko zawodnicy  
w obuwiu sportowym z biał> podeszw>. Do zdobycia: puchary, 
dyplomy, nagrody. 

*    *    *
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cZAS  NA  SPoRT
29 listopada odbyła siC 16. sesja Rady 

Miasta. Obrady prowadził przewodnicz>cy 
RM Stanisław Malina.

POWiATOWe  inWeSTyCJe
Na sesji obecna była radna powiatowa 

emilia Czembor i radny powiatowy 
Czesław Gluza. BCd>c przewodnicz>-
cym Komisji Budcetowej Rady Powiatu 
Cz. Gluza mówił o projekcie budcetu 
na przyszły rok. Na razie jest to projekt 
Zarz>du Powiatu i nie znajduje siC w nim 
zbyt wiele inwestycji na terenie naszego 
miasta. Planuje siC, ce w 2008 r. wykona-
ny zostanie dokumentacja na remont ul. 
DominikaMskiej. Generalnie z budcetu 
powiatu zdjCto bardzo duco planowanych 
wydatków. E. Czembor jako przewod-
nicz>ca Komisji OWwiaty Rady Powiatu 
mówiła o zaniedbaniach w sferze edukacji. 
Do tej pory w inansowaniu szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego opierano siC wył>cz-
nie na subwencji. Tymczasem cieszyMskie 
szkoły mieszcz> siC w starych budynkach 
wymagaj>cych remontów. Nie mocna 
dopuWcić do takiej sytuacji jak na drogach 
powiatowych, gdzie obecnie mamy do 
czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami. 
Stefan Figiel pytał o budowC szpitala 
w Cieszynie. Cz. Gluza odpowiadał, ce 
powiat nie jest w stanie podołać temu zada-
niu. Trzeba czekać na decyzje strukturalne 
dotycz>ce słucby zdrowia. Radny Tomasz 
Dyrda pracuj>cy w cieszyMskim szpitalu 
dodawał, ce na dokoMczenie budowy po-
trzeba minimum 30 milionów i drugie tyle 
na wyposacenie. 
STOWARZySZeniA  SPORTOWe
Radni otrzymali informacje o stowa-

rzyszeniach sportowych działaj>cych  
w Ustroniu. W 2007 r. na działalnoWć po-
szczególnych stowarzyszeM sportowych 
miasto przeznaczyło nastCpuj>ce kwoty: 
Klub Sportowy „Kuania UstroM” – 132.000 
zł, Towarzystwo Rekreacyjno-Sporto-
we „Siła” – 15.500 zł, Klub Sportowy 
„Nierodzim” – 52.000 zł, Stowarzysze-
nie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” 
– 32.000 zł, MiCdzyszkolny Klub Sportowy 
„UstroM” – 91.000 zł. Na sesji obecni byli 

przedstawiciele stowarzyszeM sportowych. 
Andrzej Szeja stwierdził, ce nakłady 
na sport w Ustroniu s> niewystarczaj>-
ce, gdy tymczasem opiek> objCtych jest 
około 600 dzieci. Poza dotacj> na biec>c> 
działalnoWć potrzebna jest odpowiednia 
baza sportowa. Potrzebny jest program 
wieloletni, a jeceli nie bCdzie inwestycji, 
to działalnoWć sportowa zaniknie. Dlatego 
trzeba stworzyć kompleksowy program 
inwestycyjny. Andrzej Georg stwier-
dził, ce nadszedł czas, by miasto zaczCło 
zarz>dzać stadionem Kuani. W oparciu  
o ten stadion nalecy stworzyć oWrodek spor-
towy. Moce nalecy skorzystać z programu 
budowy boiska w kacdej gminie. Na sport 
powinno siC przeznaczać przynajmniej 1% 
budcetu miasta. Obecnie w porównaniu ze 
sportem, na kulturC w Ustroniu wydaje siC 
osiem razy wiCcej pieniCdzy. Z koncepcj> 
budowy oWrodka sportowego nie zgodził 
siC Marek Konowoł. Jego zdaniem sport 
powinien siC rozwijać w oparciu o szko-
ły. Centralny obiekt jest wskazany, ale 
rozpocz>ć trzeba od budowy mniejszych 
obiektów przy szkołach. T. Dyrda wyraził 
obawC, ce samo dotowanie nie jest dobr> 
koncepcj>. Kluby same powinny wypra-
cować jak>W koncepcje rozwoju sportu. 
S. Malina natomiast zwrócił uwagC, ce  
w strategii rozwoju miasta s> uwzglCdnione 
obiekty sportowe. Nowy stadion Kuani to 
wydatek rzCdu 36 milionów zł. Tu mia-
sto musi zabiegać o pomoc z zewn>trz. 
Gdyby pojawiły siC Wrodki z zewn>trz, to 
nowy stadion mocna zrealizować do 2011 
r., ale tez trzeba wiedzieć, ce konieczny 
jest udział inansowy miasta. UstroM jest 
w tej korzystnej sytuacji, ce posiada bazC 
noclegow>. A. Szeja podał na to przykład 
Pawłowic, gdzie powstaj> nowe obiekty 
m.in. kryty basen. A. Georg stwierdził, ce 
budowa oWrodka sportowego na stadionie 
Kuani moce nastCpować etapami. Bogumił 
Suchy informował, ce na posiedzeniach 
Komisji Architektury rozmawia siC o base-
nie, lodowisku. Co do Pawłowic, to jest to 
mała gmina górnicza i stać j> na budowanie 
nowych obiektów sportowych.

 - Mamy WwiadomoWć, ce nadszedł czas na 
sport – podsumował dyskusjC S. Malina. 

 ZWi=ZKi  MiBDZyGMinne
Radnym przedstawiono informacjC  

o wysokoWci opłat ponoszonych z tytułu 
członkostwa w stowarzyszeniach i zwi>z-
kach miCdzygminnych. S> to nastCpuj>c 
roczne składki:

Zwi>zek Miast Polskich – 3.069 zł,
Izba Gospodarcza Uzdrowisk Polskich 

– 1.000 zł,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej „Olza” – 18.525 zł,
Zwi>zek Komunalny Ziemi CieszyM-

skiej – 13.585 zł,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 

– 5.200 zł,
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Pol-

skich – 339 zł.
Burmistrz ireneusz Szarzec miał w>t-

pliwoWci, czy konieczna jest przynalec-
noWć Ustronia do tylu stowarzyszeM. Olga 
Kisiała zaproponowała, by zrezygnować  
z członkostwa w Zwi>zku Miast Polskich, 
Izbie Gospodarczej Uzdrowisk Polskich, 
Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Pol-
skich. Radni jednogłoWnie zaakceptowali 
tC propozycjC.

VCieKi  i  VMieCi
Radni podjCli uchwałC o zat5wierdzeniu 

taryfy zbiorowego odprowadzania Wcieków 
na przyszły rok. Taryfa wzrasta o 10 gr  
i w 2008 r. wynosić bCdzie 3,96 zł brut-
to. B. Suchy poprosił obecnych na sesji 
przedstawicieli Wodoci>gów Ziemi Cie-
szyMskiej o uzasadnienie wzrostu ponad 
wskaanik inlacji. Jak wyjaWnił Janusz 
Stec, chodzi m.in. o zapowiedziany przez 
zwi>zki zawodowe protest. Pracownicy 
zaczCli tec szukać lepiej płatnej pracy. Wy-
negocjowano wzrost płac o 15%. Ponadto 
coraz mniej zucywamy wody, jak to okre-
Wlił J. Stec, oszczCdzaj> bogaci. Powszech-
nie stosuje siC urz>dzenia oszczCdzaj>ce 
wodC i st>d nicsza sprzedac.

Na sesji podjCto równiec uchwałC  
o górnych stawkach za odbieranie odpa-
dów komunalnych. (WyjaWnienie prezesa 
Alojzego Sikory publikujemy na str. 5.) 

ile  TAKSóWeK
Zmieniono natomiast uchwałC okreWlaj>-

c> liczbC nowych licencji na prowadzenie 
taksówek. Pierwotna propozycja to zacho-
wanie obecnej liczby taksówek. O. Kisiała 
stwierdziła na to, ce nie mocna w ten 
sposób chronić jednej grupy zawodowej 
i zaproponowała zwiCkszernie limitu do 
15 nowych licencji. J. Gogółka chciał iWć 
jeszcze dalej i dać jeszcze wiCkszy limit. 
S. Malina jednak stwierdził, ce miasto 
musi zabezpieczać taksówkarzom miejsca 
parkingowe i przy wiCkszym limicie nie 
bCdzie w stanie siC z tego wywi>zać. Radni 
jednogłoWnie podjCli uchwałC w formie 
zaproponowanej przez O. KisiałC.

inne  UCHWAŁy
Na sesji podjCto m.in. uchwały doty-

cz>ce zmian w budcecie miasta, podatku 
od Wrodków transportowych, opłaty od 
posiadania psów, Miejskiego Programu 
Zdrowotnego, Miejskiego Programu Proi-
laktyki i Rozwi>zywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 
regulaminu wynagradzania nauczycieli.           
                                   Wojsław Suchta

czy stadion Kuani stanie siC nowoczesn> aren>?                                       Fot. W. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

*    *    *

O spotkaniach z mieszkaNcami mówi  
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Kontakty samorz>du ustroMskiego  
z mieszkaMcami maj> miejsce na rócnych 
płaszczyznach. Najbardziej popularne 
s> spotkania w ramach osiedli. Przypo-
mnC, ce mamy osiem osiedli i raz na 
jakiW czas poszczególne zarz>dy osiedli 
organizuj> zebrania, na które zapraszaj> 
przedstawicieli samozr>du: radnych prze-
wodnicz>cego Rady Miasta, burmistrza, 
urzCdników, a takcC policjC i strac miejsk>. 
Dyskusja, zazwyczaj bardzo cywa, toczy 
siC wokół spraw danego osiedla, ale tak-
ce poruszane s> tematy ogólnomiejskie. 
Tu trzeba zaznaczyć, ce zarz>dy osiedli 
pełni> funkcjC pomocnicz> Rady Miasta. 
Dlatego zgłaszane przez zarz>dy osiedli 
wnioski s> analizowane na posiedzeniach 
poszczególnych komisji RM. 

Drug> form> kontaktu burmistrza  
z mieszkaMcami jest przyjmowanie stron 
co wtorek. W załoceniach jest to przyjmo-
wanie skarg i wniosków, ale w praktyce 
czCsto jest to przedstawianie swoich calów 
niekoniecznie zwi>zanych z funkcjonowa-
niem samorz>du. Przedstawiane s> proble-
my w wiCkszoWci zwi>zane z konkretnymi 
sytuacjami rodzinnymi, s>siedzkimi, nie 
zawsze mocliwymi do rozwi>zania przez 
burmistrza czy samorz>d. Podczas tych 
indywidualnych spotkaM poruszane s> 
problemy dotycz>ce całego kraju, regionu, 
miasta i najblicszego otoczenia. CzCsto te 
rozmowy s> bardzo inspiruj>ce, przynaj-
mniej dla mnie jest to bezpoWredni przekaz 
z drugiej strony, gdzie inaczej s> wartoW-
ciowane poszczególne zagadnienia, mogC 
bezpoWrednio zapoznać siC z pogl>dami 
mieszkaMców.

Maj> tec miejsce spotkania z konkret-
nymi grupami mieszkaMców, np. zawo-
dowymi. Ostatnio takie spotkania odby-
wały siC z lekarzami przychodni na ul. 
Mickiewicza. Regularnie spotykamy siC  
z nauczycielami, dyrektorami szkół, przed-
stawicielami stowarzyszeM, co pozwala 
wspólnie realizować pewne zadania.

MuszC tec wspomnieć o rócnych spotka-
niach nieformalnych, kuluarowych, czy tec 
po prostu na ulicy. To tec okazja do pozna-
nia rócnych problemów, zainteresowania 
samorz>du konkretnymi sprawami.

Nie zawsze sprawy przedstawiane przez 
mieszkaMców lec> w kompetencji samo-
rz>du. CzCsto dotycz> konliktów, prob-
lemów z pogranicza prawa cywilnego, 
spraw inansowych, gospodarczych, nie 
wspominaj>c o kategoriach etycznych. 

Wydaje mi siC, ce te wszystkie kontak-
ty, spotkania z mieszkaMcami s> czymW 
niezmiernie istotnym, gdyc jest to jeden  
z elementów tworzenia społeczeMstwa oby-
watelskiego. Opinie nawet nieprzychylne 
pozwalaj> stwierdzić, jakie działania po-
winniWmy podejmować.     Notował: (ws)

zajmuj>cym siC wywozem odpadów ko-
munalnych ani grosza wiCcej, gdyc całoWć 
podwycki bCdzie przekazywana, jako 
opłata do UrzCdu Marszałkowskiego (tzw. 
opłata marszałkowska).

Aby zminimalizować skutki tak znacz-
nej podwycki proponujemy wprowadze-
nie /zwiCkszenie/ segregacji odpadów. 
Dysponujemy workami w kolorach od-
powiadaj>cych odpowiednim surowcom 
wtórnym lub zapewniamy dostarczenie 
/za opłat>/ kontenerów na surowce wtórne. 
Odbiór odpadów segregowanych bCdzie 
bezpłatny.

Oferujemy równiec odbiór bio-odpa-
dów, tj. trawy, liWci, drobnych gałCzi, na 
naszej  kompostowni, za niewielk> opłat>. 
Podejmuj>c segregacjC mocna ograniczyć 
iloWć odpadów, co spowoduje, ce wzrost 
cen za odpady komunalne nie bCdzie tak 
dotkliwy. 

Prezes PrzedsiCbiorstwa Komunalnego 
Alojzy Sikora

WZRASTA  oPłATA

W Wwietlicy ochotniczej Stracy Pocarnej w Ustroniu centrum zorganizowano dla dzieci 
spotkanie z Mikołajem. łukasz Tarasz, Mateusz Tarasz, Artur Marek, Martyna była, Patrycja 
Biernat, Natalia Biernat, Justyna Grzesiok, Joanna Grzesiok, oliwer Marek, Karolina Ka-
miMska, Natalia Rzyman, Konrad Rzyman, Monika Kukla, Patrycja Lapczyk, Wiktor Marek  
i Patrycja Augustyn mieli okazjC pochwalić siC Mikołajowi z tegorocznych osi>gniCć. Z boku 
czekał diabeł.         Fot. H. cieWlar

Na pocz>tku biec>cego roku w oparciu 
o dyrektywy unijne w sprawie ogranicze-
nia iloWci składowanych odpadów została 
wprowadzona przez RadC Ministrów 
nowelizacja Rozporz>dzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie opłat za korzystanie 
ze Wrodowiska (Dz. U. nr �06, poz. 723) 
z moc> obowi>zywania od 0�.0�.�008 
r., która drastycznie zmienia opłaty za 
Wrodowisko. Dotychczas od kacdej tony 
składowanych odpadów komunalnych 
odprowadzano do UrzCdu Marszałkow-
skiego ��,7� złotych, natomiast z dniem 

0�.0�.�008 r. bCdzie to kwota 7�,00 zło-

tych a wiCc blisko o �00 % wiCksza. Spo-
wodowało to, ce opłaty za składowanie 
na wysypiskach odpadów komunalnych 
wzrosn> o 250 %, czyli dwu i półkrotnie, 
tj. z 6�,00 złotych do ��0,00 złotych/
tony. Ma to wpływ na cenC odbieranych 
odpadów. Wzrastaj> one z kwoty 5,40 na 
7,30, przy czym jest to cena maksymalna. 
Wzrost tych cen nie przyniesie irmom 

W zwi>zku z wyst>pieniem przypadków 
ptasiej grypy w Polsce minister rolnictwa 
wydał rozporz>dzenie zabraniaj>ce organi-
zacji targów, wystaw, pokazów z udziałem 
cywych ptaków, handlu cywymi ptakami, 
utrzymywania drobiu na otwartej prze-
strzeni, pojenia ptaków wod> ze zbiorni-
ków, do których maj> dostCp dzikie ptaki. 
Nakazuje tec oddzielenie kaczek i gCsi od 
innego drobiu.

Dyrekcja Zespołu Szkól Ponadgim-
nazjalnych w Ustroniu w porozumie-
niu z KS Kuania UstroM i Wydziałem 
Szkolenia PodokrCgu Skoczów, orga-
nizuje klasC sportow> w piłce nocnej  
w liceum w roku szkolnym 2008-2009. 
Przewiduje siC treningi – 2 godz. dzien-
nie, 10 godz. tygodniowo. Prowadzić 
je bCdzie trener II klasy Mateusz be-
browski. Zgłoszenia w szkole do 30 
grudnia 2007 r.

PTASiA  GRyPA KlASA  SPORTOWA
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POLSKI  LOUIS  
ARMSTRoNG  

23 listopada Live Music Club „Angel’s” zgromadził w swoich 
podwojach spore grono melomanów dobrej muzyki jazzowej. 
Tym razem zaproszono znanego Wpiewaj>cego puzonistC Lothara 
DZIWOKIEGO z bor, z zespołem w składzie : Michał Pradela 
– tr>bka, Łukasz Sosna – saxofon tenorowy i sopranowy, Woj-
ciech G>sior – gitara basowa, Daniel Dziwoki – perkusja, Dawid 
Dziwoki – instrumenty klawiszowe oraz .... o dziwo nasz krajan 
Zbigniew Bałdys – gitara.

 Lider grupy Lothar Dziwoki to legendarny muzyk jazzowy, 
puzonista, arancer i dyrygent, który był długoletnim wykładowc> 
na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Jest laureatem licznych festiwali i konkursów 
muzycznych. Siedmiokrotnie wystCpował na Jazz Jamboree  
w Warszawie, gdzie zdobył nagrodC. Jest takce kilkakrotnym 
laureatem Festiwalu Jazz nad Odr> we Wrocławiu, festiwali  
w Pradze, Soii, Norymberdze, Reno, San Francisco oraz Tokio. 
W r. 2005 otrzymał wojewódzk> nagrodC „Złotej Superaty” 
za wybitne osi>gniCcia w dziedzinie kultury i sztuki. Z jego 
inicjatywy powstała Orkiestra Rozrywkowa w borach. Przez 
wiele lat koncertował poza granicami kraju. W Stanach Zjed-
noczonych został nazwany polskim Louisem Armstrongiem. 
Ten doskonały muzyk i wokalista wykonuj>cy oryginalnym za-
chrypniCtym głosem nowoorleaMskie Wwiatowe standardy, m.in. 
„Wonderful world”, „Georgia”, „When the saints go marching 
in”, „On the sunny of the street”, „Sing, sing”, pokazał wraz  
z młodymi instrumentalistami wirtuozerstwo wysokiej klasy. 
Kacdy z nich podczas koncertu grał swoje solowe partie instru-
mentalne, doskonale improwizuj>c i prezentuj>c przy tym tak 
wielki kunszt muzyczny, ce ac dech w piersi zapierało, a rCce 
i nogi same zaczynały wystukiwać rytm przebojów. Artysta 
Wwietnie prowadził koncert, nawi>zuj>c rewelacyjny kontakt  
z publicznoWci> w taki sposób, ic miało siC wracenie uczestni-
czenia w imprezie odbywaj>cej siC w najlepszym amerykaMskim 
klubie jazzowym.

Wytrawni słuchacze dobrze siC bawili, obdarzaj>c ten wyj>t-
kowy zespół coraz wiCkszymi brawami. Na bis wokalista wraz  
z widowni> wykonał w stylu jazzowym powszechnie znan> pieWM 
„Szła dzieweczka do laseczka”. Owacjom na stoj>co nie było 
koMca.... WystCp wrCcz przerósł oczekiwania widzów.

Vwiatowy poziom zawitał do ustroMskiego klubu muzycznego, 
czego mocna pogratulować organizatorom na czele ze Zbyszkiem 
Bałdysem. W kilkuletniej historii „Angels’a” był to bodaj jeden  
z najciekawszych koncertów polskich gwiazd jazzu i szkoda tylko, 
ce zawiodła prasa, bo relacja z tego wydarzenia muzycznego na 
takim poziomie, powinna znaleać siC na pierwszych stronach 
gazet.                                                 elcbieta Sikora

PoSTyLLA  NA 
SZóSTy  RZ=D

„Bóg jest miłoWci>” to najnowsza 
ksi>cka ks. dr. Henryka Czembora. 
Zawiera ona 72 kazania na niedziele  
i WwiCta z szóstego rzCdu tekstów z Pis-
ma VwiCtego. Przed rokiem, gdy ks. H. 
Czembor przechodził na emeryturC za-
powiadał podjCcie siC pisania tej ksi>cki 
pod wpływem namów ks. Jana Badury. 
WłaWnie ks. J. Badura jest autorem wstC-
pu, w którym czytamy m.in.:

W naszym KoWciele mamy szeWć 
rzCdów perykop biblijnych przezna-
czonych do rozwacania na kacd> nie-
dzielC i WwiCta przypadaj>ce w roku 

koWcielnym. SpoWród mnóstwa rócnych rozwacaM w jCzyku polskim 
nie było zwartej pozycji, która podejmuje ostatni rz>d perykop, 
czyli rz>d szósty. Te biblijne teksty, niekiedy bardzo wyj>tkowe  
i poruszaj>ce specyiczne zagadnienia, bCd> rozwacane w na-
szych koWciołach od I Niedzieli Adwentu 2007 roku do Niedzieli 
WiecznoWci 2008 roku.

O wyjaWnienie czym s> rzCdy tekstów biblijnych w KoWciele 
luteraMskim zwróciliWmy siC do autora, ks. H. Czembora:
- W KoWciele luteraMskim na kacd> niedzielC i kacde WwiCto wy-
znaczono odpowiednie teksty biblijne, zarówno ze Starego, jak  
i Nowego Testamentu. Teksty te ułocone s> w szeWć rzCdów, tak ce 
na kacdy rok przypada jeden rz>d tekstów. Zasada jest taka, ce co 
roku omawia siC inny rz>d tekstów. RzCdy obejmuj> w sposób ca-
łoWciowy zwiastowanie Słowa Bocego. Nie koncentruj> siC na jed-
nym temacie, jak to siC dzieje w sektach i koWciołach odchodz>cych 
od ustalonego porz>dku tekstów biblijnych.  KoWciół natomiast ma 
za zadanie zwiastowanie Słowa Bocego w całoWci. Podobnie jest 
w KoWciele katolickim, gdzie równiec na kacd> niedzielC i WwiCta 
przepisane s> odpowiednie teksty. W KoWciele ewangelickim 
jest szeWć rzCdów tekstów i jest obowi>zek ksiCcy zwiastowania 
Słowa Bocego z odpowiedniego rzCdu. W minionym roku był to 
pi>ty rz>d, teraz jest szósty. Co ciekawe odbywa siC to równolegle  
w rócnych koWciołach ewangelickich na Wwiecie. Te same teksty 
s> omawiane u nas, na Zaolziu czy w Niemczech i innych krajach, 
a jest to uzgadniane w ramach Vwiatowej Federacji LuteraMskiej. 
RzCdy był wprowadzane stopniowo. PamiCtam czasy, gdy były 
tylko cztery rzCdy. 

RzCdy ułocone s> w ten sposób, ce pierwszy to właWciwie teksty 
ewangeliczne, nastCpnie teksty mieszane, czyli i starotestamento-
we i z lekcji apostolskich. W dawnych czasach wymyWlono rz>d  
z tekstów starotestamentowych, ale przy tym nie pozostano, gdyc 
zwiastowanie przez cały rok tekstów starotestamentowych jest doWć 
ryzykowne. Dlatego w tej chwili teksty ze Starego Testamentu s> po-
miCdzy innymi tekstami z Pisma VwiCtego. Zakłada siC, ce tych szeWć 
rzCdów powinno obejmować wszystkie wacniejsze teksty biblijne. 

JeWli chodzi o zbiory kazaM ewangelickich wydawanych  
w jCzyku polskim to zwykle nie trzymaj> siC jednego rzCdu, przy czym 
najmniej siCgano do szóstego rzCdu. Ks. Badura zrobił zestawienie 
kazaM i  doszedł do wniosku, ce prawie nic nie ma na temat szóstego 
rzCdu. Aby przyjWć z pomoc> i ksiCcom i wiernym, namówił mnie do 
napisania tych kazaM. Dawna tradycja to było czytanie ci>gle tej samej 
postylli i po latach niektórzy znali j> na pamiCć. Był zwyczaj czytania 
w domach kazaM. DziW sytuacja siC zmieniła i nie musimy czytać stale 
tych samych kazaM. Stare kazania s> tec zazwyczaj bardzo rozwlekłe, 
co dla współczesnego czytelnika jest trudne w odbiorze. Dlatego 
współczesne kazania maj> charakter tematyczny, gdzie autor koncen-
truje siC na jednym temacie wynikaj>cym z tekstu biblijnego na ten 
dzieM. Jest to równiec kwestia przełamania pewnych przyzwyczajeM, 
gdy wierni posiadali jedn> postyllC i ona wystarczała na całe cycie.  
A tu na kacdy rok powinna być inna, gdyc nie mocna siC zatrzymywać  
w jednym punkcie. 

PostyllC i ksi>ckC na Boce Narodzenie „VwiatłoWć prawdziwa 
juc Wwieci”, mocna nabyć w kancelarii paraii ewangelickiej  
i bezpoWrednio u autora.                                   Wojsław Suchta
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Przedstawiamy fotograiC udostCpnion> przez pani> AnnC Rasz-
kC, która przestawia absolwentów rocznika 1966 Przedszkola nr 
1 w Ustroniu. Na przodzie - Zygmunt Molin. Rz>d I - Danuta 
Motloch, Władysława Hernik, Barbara Bojda, Krystyna Gomola, 
NN, Halina Kisza, Krystyna Szewczyk, Renata Sikora, Maria 
Mendrek, Jolanta Kaleta, Gracyna Kiszczak, Wiktoria PorCbska.
Rz>d II - Anna Raszka - wychowawczyni, Zbigniew Chołuj, Zbi-
gniew Duda, Jerzy Vliwka, Czesław Bierski, Edward Student. 

Młodziec i kombatanci.                                                 Fot. W. Suchta

Przy pami>tkowej tablicy 
ku czci poległych 30 listopa-
da 1944 r. partyzantów Armii 
Krajowej oddziału „Czanto-
ria”, odbyła siC patriotyczna 
uroczystoWć. Prezes ustroMskie-
go koła Vwiatowego Zwi>zku 
bołnierzy AK Bolesław Szcze-
paniuk witał burmistrza Irene-
usza Szarca, młodziec szkoln> 
z Gimnazjum nr 2 i ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, przedsta-
wiciela nadleWnictwa, córkC 
dowódcy oddziału „Czantoria” 
MariC Łukosz z domu Starzyk. 
Jak przypomniał B. Szczepa-
niuk uroczystoWć przy pami>t-
kowej tablicy odbywała siC po 
raz dziesi>ty.

W swym przemówieniu  
I. Szarzec wspomniał miesz-
kaMców Ustronia tocz>cych 
nierówny bój z okupantem 
niemieckim.
- Obowi>zkiem naszym, obec-
nie mieszkaj>cych w Ustroniu 
jest oddawanie czci wszystkim 

HołD  PARTyZANToM
tym, którzy w najtrudniejszych 
czasach potraili i chcieli wy-
kazać, ce s> Polakami, ce jest 
to ziemia polska i nalecy za 
ni> walczyć, ponosić oiary 
– mówił I. Szarzec. – SzeW-
ciu członków Oddziału AK 
zginCło w walce z przewaca-
j>cym wrogiem, okupantem 
niemieckim. W rocznicC tego 
wydarzenia spotykamy siC, 
by złocyć im czeWć za to, ce 
mocemy cyć w wolnym kra-
ju, wolnej Polsce, w wolnym 
Ustroniu.

Szkolne Koło Przyjaciół 
AK z Gimnazjum nr 2 przy-
gotowało krótki wystCp oko-
licznoWciowy. Na zakoMczenie 
B. Szczepaniuk dziCkował za 
udział w uroczystoWci, przede 
wszystkim młodziecy szkolnej. 
Przpomniał tec o pomniku pod 
Mał> Czantori> poWwieconym 
partyzantom, do którego to 
miejsca co roku odbywaj> siC 
marsze.        Wojsław Suchta
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Przedszkolaki na scenie.                                                                                   

Dzieci z Przedszkola Nr 6 w Ustroniu-
Nierodzimiu po raz trzeci brały udział  
w konkursie gwarowym „Po cieszyM-
sku, po naszymu, po obu stronach Olzy”, 
który  odbył siC w listopadzie tego roku   
w Jabłonkowie. Organizatorem był Polski 
Zwi>zek Kulturalno - OWwiatowy w RC 
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Przedszkolaki zaprezentowały wiersze 
naszej ustroMskiej pisarki Wandy Mider, 
zajmuj>c czołowe lokaty w kategorii do 
lat 6.

I miejsce zajCła banetka Vwiecy recytu-
j>c wiersze „Suknia Wl>ska” i „Hobbysta”, 
II miejsce zajCła 5-letnia Oliwia Smyk za 
wiersz „Zieliniorka”. Pozostałe dzieci: 
Edytka Górniok, Dominiczka Raszka, 
Eliza Rzepka, Szymonek KuW, RaduW Olma 
i PrzemuW Szary otrzymały wyrócnienia. 
WiCkszoWć z nich po raz pierwszy uczest-
niczyła w konkursie, deklaruj>c wielk> 

GWARoWE 
SPoTKANIA

chCć udziału w nastCpnych  latach. Na 
szczególne wyrócnienie zasługuje laure-
atka I miejsca – banetka, która w  dwóch 
poprzednich edycjach zajmowała III i I 
miejsce. Przedszkole zostało nagrodzone 

pucharem „Za szczególn> troskC i osi>g-
niCcia w krzewieniu cieszyMskiej gwary 
ludowej”. Wielkie zaangacowanie  w przy-
gotowanie dzieci do udziału w imprezie 
wnieWli rodzice i Rada Pedagogiczna.

Realizowany przez gminy: Brenna, 
Istebna, Szczyrk, UstroM i Wisła projekt 
„Program rozwoju i promocji produktów 
turystycznych oraz kulturowych Beskidz-
kiej 5” dobiegł koMca. 28 listopada 2007 
r. w OWrodku Wypoczynkowo-Szkolenio-
wym „Cisówka” w WiWle, odbyła siC konfe-
rencja podsumowuj>ca to unikalne w skali 
kraju przedsiCwziCcie, w której uczestni-
czyło ponad 80 osób – przedsiCbiorców 
działaj>cych w brancy turystycznej oraz 
lokalnych twórców i rzemieWlników. Uro-
czystoWć zainaugurował burmistrz Wisły 

PoDSUMoWANIE  PI=TKI
Andrzej Molin, obecni byli równiec przed-
stawiciele władz pozostałych gmin: wójt 
gminy Brenna Iwona Szarek, wójt gminy 
Istebna Danuta Rabin, burmistrz miasta 
UstroM Ireneusz Szarzec, burmistrz miasta 
Szczyrk Wojciech BydliMski oraz zastCpcy 
wójtów i burmistrzów, przedstawiciele rad 
gmin, a takce pracownicy wydziałów tu-
rystyki i punktów informacji turystycznej 
w piCciu gminach – członkowie zespołu 
projektowego Beskidzkiej 5. 

Bartosz Tyrna ze Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER, które było wykonawc> pro-
jektu „Beskidzka 5” przedstawił efekty 
półtorarocznej współpracy samorz>dów. 
Duce zainteresowanie uczestników kon-
ferencji wzbudziła zwłaszcza prezentacja 
wspólnego stoiska wystawienniczego 
Beskidzkiej 5, opracowanych w ramach 
projektu materiałów promocyjnych oraz 
elektronicznej bazy obiektów noclego-
wych i atrakcji turystycznych. 

Wacnym punktem programu było wrC-
czenie lokalnym artystom i twórcom lu-
dowym certyikatów upowacniaj>cych do 
posługiwania siC Znakiem Promocyjnym 
„Beskidzki Produkt na 5”, które odby-
ło siC w miłej atmosferze, przy dawiC-
kach beskidzkiej muzyki granej przez 
kapelC „Wałasi”. Druga czCWć spotkania 
poWwiCcona była powołaniu Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Beskidzka 5” 
– stowarzyszenia zrzeszaj>cego zarówno 
samorz>dy, jak i lokalnych przedsiCbior-
ców, które miałoby stać siC kontynuatorem 
współpracy w ramach Beskidzkiej 5. Ra-
mowy plan działaM LOT-u na najblicsze 
miesi>ce przedstawiła Lubomira Trojan 
- przedstawicielka projektu „Sieci tury-
styki w Beskidach”, którego wykonawcy 
byli współorganizatorami konferencji. 
Spotkanie zakoMczyło siC warsztatem 
dla przedsiCbiorców zaangacowanych 
w powstanie Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej, podczas którego szczegółowo 
przedyskutowano projekt statutu tej or-
ganizacji. 

Uczestnicy konferencji podkreWlali, ce 
ogrom pracy włocony w powstanie tego 
mikroregionu turystycznego nie moce 
pójWć na marne – współpraca piCciu be-
skidzkich gmin musi być rozwijana, tak 
aby w przyszłoWci „Beskidzka 5” stała siC 
rozpoznawalna na rynku turystycznym nie 
tylko w województwie Wl>skim, ale w całej 
Polsce, a w dalszej perspektywie – takce za 
granic>.                              Delta Partner

certyikat odbiera złotnik Kazimierz Wawrzyk z Ustronia.                                Fot. W. Suchta
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Ukazał siC 13 numer PamiCtnika UstroM-
skiego wydanego nakładem Towarzystwa 
MiłoWników Ustronia. Promocja tego li-
cz>cego blisko 400 stron wydawnictwa 
odbyła siC 2 grudnia w Muzeum UstroM-
skim. Prezes TMU Bocena KubieM wi-
tała „miłoWników dobrej, interesuj>cej 
historycznej ksi>cki”, a wWród licznie 
zebranej publicznoWci, przewodnicz>-
cego Rady Miasta Stanisława MalinC, 
wiceprzewodnicz>c> MarzenC SzczotkC, 
proboszcza paraii rzymskokatolickiej Ww. 
Klemensa Antoniego SapotC, proboszcza 
paraii ewangelicko-augsburskiej Apostoła 
Jakuba Starszego ks. Piotra Wowrego. 

PamiCtnik ma blisko piCćdziesiCciu 
sponsorów i ponad dwudziestu autorów. 
WiCkszoWć przybyła do Muzeum.
- PracowaliWmy z wielkim wysiłkiem  
i zaangacowaniem przez ostatnie dwa 
lata, a mnie przypadł w udziale zaszczyt 
a zarazem ogromna przyjemnoWć koordy-
nowania prac – mówiła B. KubieM.

Numer 13 PamiCtnika przedstawił czło-
nek TMU, znany z felietonów w naszej 
gazecie dr Marek Rembierz:
- Mamy przed sob> dzieło zbiorowe po-
wstałe z troski, aby tradycja była obecna 
w naszej teraaniejszoWci, aby była czymW 
cywym. Struktura PamiCtnika jest bardzo 
przejrzysta, składa siC z szeWciu czCWci. 
Pierwsza pt. „WWród dawnych willi i pen-
sjonatów” bardzo trafnie ustawiona, bo to 
jest kulturowy krajobraz Ustronia, którego 
my juc czCsto nie dostrzegamy. Mocemy 
siC wnikliwie zapoznać z dziedzictwem 
architektury ustroMskiej. Druga czCWć 
pt. „Znani ustroniacy – z urodzenia lub 
wyboru” to ludzie. Sam krajobraz byłby 
bez ludzi pusty. Kolejna trzecia czCWć to 
wacne wspomnienia bCd>ce Wladem prze-
szłoWci, wspomnienia i dokumentuj>ce  
i wprowadzaj>ce element liryczny. Kolej-
na, czwarta czCWć, pokazuje bogate cycie 
organizacyjne Ustronia, pokazuje rócnego 
rodzaju zwi>zki funkcjonuj>ce, efekty ich 
funkcjonowania, tworzenia siC czegoW, 
co dziW nazywamy społeczeMstwem oby-

watelskim. Działania jednych instytucji 
zostały przerwane brutalnie w 1939 r. 
inne w kadłubowej formie kontynuowały 
swoja działalnoWć w okresie PRL niesprzy-
jaj>cemu takim organizacjom. Kolejna 
czCWć, bardzo wacna, uWwiadamia nam 
ł>cznoWć z przodkami czyli „UstroMskie 
rody”. Pokazane zostało, jak te ustroMskie 
rody cyły, jaki miały zasiCg. Czytaj>c tC 
czCWć nasuwa siC modne dziW hasło: „dzia-
łaj lokalnie, myWl globalnie”. Widzimy, 
ce to hasło było urzeczywistnianie, gdy 
wczytujemy siC w los ustroMskich rodów. 
CzCWć szósta dopełnia wczeWniejsze, to 
sprawy społeczno-gospodarcze. Najpierw 
tworzenie cycia społecznego przez jed-
nostki i relacje miCdzy jednostkami. Jedna 
z form tej działalnoWci społecznej była 
bogata działalnoWć gospodarcza. Mocna 
powiedzieć, ce czCWć szósta ma swoiste 
dopełnienie w reklamach przedsiCbior-
ców ustroMskich. Wydaj> siC nie tylko 
wacne, by sinansować w ducej mierze to 
wydawnictwo, ale równiec pokazuj>, ce 
te tradycje na dzisiejszym wolnym rynku 
s> efektywnie kontynuowane. Mamy rów-
niec listC członków TMU oraz informacje  
o władzach Towarzystwa.

Słowo pamiCtnik ma swój osobliwy kod 
w kulturze. Kiedy piszemy pamiCtniki? 
Wtedy kiedy jest coW warte zapamiCtania, 
czyli wtedy, gdy widzimy wokół siebie 
przemijanie i zarazem wartoWci, które 
trzeba upamiCtnić. UstroM ma takie swoiste 
genius locci, które jest warte upamiCt-
nienia. Posługujemy siC w codziennym 
jCzyku sformułowaniem, ce lepiej czegoW 
nie pamiCtać. UstroM ma takie dzieje kul-
turowe, ce nalecy je upamiCtniać, nalecy je 
badać i dokumentować. Jest o czym pamiC-

tać. S> takie wartoWci, które dopominaj> 
siC od nas współczesnych upamiCtnienia  
i przekazania kolejnym pokoleniom.  
W PamiCtniku UstroMskim bardzo trafnie 
treWć jest zespolona z nazw>. Kiedy dzi-
siaj popatrzymy koło siebie, to pamiCć 
jest czymW nad czym nie pracujemy. Nie 
przekazujemy sobie rzeczy wartych zapa-
miCtania, a gdyby sprawdzić, to niektórzy 
z nas w komórkach maj> wiCkszoWć pa-
miCci zajCtej. Ale to pamiCć elektromiczna 
przez nas przetwarzana. Nie przekazujemy 
sobie w codziennej edukacji kulturowej 
dziedzictwa pamiCci, co jest nasz> osobi-
st> intymn> pamiCci>. My to składujemy. 
Co ciekawe te noWniki pamiCci szybko siC 
starzej>. St>d potrzebne s> takie elementy 
PamiCtnik UstroMski, Kalendarz UstroMski, 
te wydawnictwa zachowuj>ce ulotne chwi-
le i wyłapuj>ce elementy najbardziej war-
toWciowe z tego, co ulegnie zapomnieniu. 
PamiCtnik jest zmaganiem siC z czasem. 
(...) Mamy tu długie trwanie, gdy czytamy 
o willach, o rodach.

GarWć danych statystycznych dotycz>-
cych PamiCtnika przekazał Michał Pilch. 
W 13 PamiCtniku jest akurat 13 nowych 
autorów. Do numeru 12 wszystkich auto-
rów było 60, teraz jest ich wiCc 73. 
- To naprawdC wielka sztuka zgromadzić 
takie grono osób – mówił M. Pilch. – Gdy 
przejrzymy wszystkie PamiCtniki to roz-
miar artykułów jest rócny, ale zawsze 
ich napisanie było okupione wysiłkiem 
z jednej i drugiej strony – autora i nas. 
BCdziemy nadal zachCcać do pisania, przy 
czym stawiamy dwa warunki: po pierwsze 
nie płacimy honorarium i po drugie nie 
ustalamy objCtoWci artykułów.

Dodać jeszcze nalecy, ce nowy numer 
PamiCtnika jest bogato ilustrowany wie-
loma fotograiami sprzed lat. 

Wojsław Suchta

TRZyNASTy  PAMIBTNIK

B. KubieM i M. Rembierz podczas promocji PamiCtnika.                                  Fot. W. Suchta
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MiEjSKA BiBLiOTEKA PUBLiczNA  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czYTELNiA OGóLNA ORAz WYPOLYczALNiA dLA dziEci i MłOdziELY
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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 (grudzień-styczeń):
- Stolica Melancholii -detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii  

Piotra Borowicza 
 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.

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 „PRALAKóWKA” 

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 nowo-
czesny, 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.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

USTROñSKiE STOWARzYSzENiE TRzEJWOœci
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. 

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.

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. 

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”MOLNA 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, Aroda 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) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) Ar. - 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) Ar. - 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.
STRAL MiEjSKA USTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Elektrycy usuwaj> szkody po wichurze na ul Belwederskiej.                                                   
Brzoza zawisła tam na przewodach.                       Fot. K. Marciniuk



6 grudnia 2007 r.   Gazeta UstroMska   ��

POZiOMO: �) po Alie, �) do orania, 6) parkowy Wpiewak, 
8) płynie przez MyWlenice, 9) marne łócko, �0) tajniki 
sztuki walki, ��) krajan, ��) przyjemny zapach, ��) płynie 
przez WarkC, ��) Wpiewała z grup> „Maanam”, ��) jedno 
z wielkich jezior mazurskich, �6) ciCcki los, �7) multum 
ludzi, �8) miara pow. gruntu, �9) ilmowa lwica z buszu,  
�0) zachodnia rzeka graniczna.
PiOnOWO: �) pokój dla goWci, �) ze skal> za oknem,  
�) karty do wrócenia, �) kraina w Ameryce Południowej,  
�) s>siaduj> z Lipowcem, 6) poprzednik fortepianu,  
7) dawny instrument dCty, ��) natrCtni starcy, ��) strzelanina, 
��) odpustowy obrazek. 
   

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 14 grudnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 47
VnieGU  PO  KOlAnA

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Helena Głacewska, 
UstroM, os. Manhatan 3/32.  Zapraszamy do redakcji. 

KRZybóWKA   KRZybóWKA   KRZybóWKA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie  ludeczkowie 
ŁóMskigo tydnia cech sie Wóm chwoliła, ce pumogóm nimoc-

nym, nale tak po prowdzie jo sama je nimocno. Juc łod dwóch 
roków nawalo mi tarczyca, tóc hrubnym, ani nie wiym z czego. 
Recepis na lyki se załatwióm u ustróMskigo dochtora, ale roz za 
czas wybiyróm sie do specjalisty, kiery przijmuje w szpitolu. A dlo 
mnie wybrać sie do Cieszyna to cało wyprawa. Tóc juc zawczasu 
na jakimsik karteluszku spisujym wszystki sprawy do załatwiynio 
w powiatowym mieWcie. Zapisałach se tec, ce muszym nabyć  
w tamtejszej ksiyngarni „Kalyndorz CieszyMski”, bo go se rada 
poczytóm, a ustróMski juc downo cech przeczytała łod deski do 
deski. A zdo mi sie, ce jeszcze nieroz do niego wrócym, bo tam 
moc mojich znómych pisze, abo je łopisanych.  

Wybrałach sie tec do sómsiadów za Olze, bo dycki cosik łac-
nego mi u nich spasuje i takigo, co u nas ni ma. Chodziłach po 
sklepach jyno przi tej głównej ceWcie, tóc nie dziwota, ce wszyscy 
rzóndzóm po polsku, wszyndzi sie płaci złotówkami, a w sklepach 
wiyncyj Poloków nic Czechów. Szyldy na sklepach tec sóm przeca 
po polsku, tóc niby zagranica, a człowiek sie tak swojsko czuje. 
Nabyłach se jyno modry kłobuk, skórkowóm handtaszke, koszule 
nocnóm na wyprzedacy za dyche i bótki zimowe u tych Azjatów, 
co tam ich je pełno, za 35 złotych. Tako taniocha, tóc nima mocne 
coby to nie przemokło, ale pochodzym chocioc po suchym, jak nie 
bydzie chlapy, a fajniacko sie zapinajóm, bo sóm na ty rzepy i nie 
trzeba nic wiónzać, ani tropić sie z rajfeszlusym. Juc myWlałach, 
ce pujdym naspadek, ale napatoczyła sie tam moja kamratka, 
ustrónianka, co my sie juc downo nie widziały. UWmioły my sie, 
ce w Ustróniu nielza nóm sie spotkać i trzeja sie było wybrać za 
granice. Tóc wlazły my tam do baru „U szykownego chłapca”  
i zamówiły se po herbacie z rumym. To isto nejlepszo rozgrzywka 
na jesiynno-zimowe chłody, tóc nie dziwota, ce w dobrych humo-
rach przijechały my naspadek.                                             Hela

Urz>d Miasta informuje, o mocliwoWci czCWciowego 
dofinansowania zakupu ekologicznego aródła ciepła. 
Druk wniosków znajduj>cych siC na stronie interne-

towej www.ustron.pl oraz w Wydziale Vrodowiska  
i Rolnictwa UrzCdu Miasta pokój nr ��, przyjmowane 
bCd> do dnia ��.0�.�008 r. Dotyczy to inwestycji plano-

wanych zarówno na rok �008, �009, �0�0. liczba zgłoszeM 
na dany rok ograniczona!

W s z e l k i e  i n f o r m a c j e  u d z i e l a n e  b C d >  
w UrzCdzie  Miasta w Wydziale  Vrodowiska 

i Rolnictwa, pokój nr �� oraz pod numerem telefonu 8�7-
9�-�� w godzinach 7.�0 - ��.�0.

Urz>d Miasta UstroM przypomina,ic koMczy siC 
okres przejWciowy na rynku pasz i do koMca grud-
nia 2007r.,  nalecy złocyć do Powiatowego Leka-
rza Weterynarii stosowne zgłoszenie i oWwiadcze-
nie. Szczegółowe informacje dotycz>ce obowi>z-
ków 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/UrzCdu Miasta UstroM. Ponadto na szkole-
niu przedstawione zostan> zasady uboju zwierz>t  
w gospodarstwie rolnym. 

Wykłady poprowadz> specjaliWci ze Vl>skiego 
OWrodka Doradztwa Rolniczego. 

Uwaga rolnicy!
ostatnia sobota na szczycie czantorii.                       Fot. A. Rokosz
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Wielu z nas wierzy, ce dobrze rozpoczCty Nowy Rok  zwiastuje 
jego pomyWlnoWć w ci>gu kolejnych dni.

Drodzy PaMstwo! Mamy szansC pomóc losowi uczestnicz>c  
w Koncercie Noworocznym. W pi>tek, � stycznia o godz.�9.00 
w MDK „Pracakówka” wyst>pi Big Band Jarosława Grzybow-
skiego,   muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych w Kato-
wicach i Wrocławiu, zabierze nas w Wwiat przepiCknych walców 
J. Straussa, ksiCcycowych serenad Glena Millera i swinguj>cych 
utworów jazzowych  Duka Ellingtona. Nie zabraknie tec ognistych 
tang, rytmicznych marszów i słynnych  arii operetkowych.

Urocze solistki zaWpiewaj> mocnymi głosami a lider zespołu 
Jarek Grzybowski, bCd>cy przez 6 lat – do 2004 r.-  perkusist> 
zespołu braci Golców, pewn> rCk> wskace muzykom drogC 
wWród tych najpiCkniejszych utworów, które powinny znaleać siC  
w programie koncertów noworocznych. Prócz muzyki zaplano-
wane inne atrakcje, zatem zapraszam PaMstwa bardzo gor>co do 
spCdzenia tego wieczoru w sali widowiskowej MDK „Pracaków-
ka” w Ustroniu. Z cyczeniami  pomyWlnego Nowego Roku.

Karnawał w tym roku mamy krótki, zatem juc 1 lutego o godz. 
19.00 zapraszam PaMstwa do MDK”Pracakówka” w Ustroniu na 
Koncert Karnawałowy „Odkryjemy miłoWć nieznan>”. Pod tym 
frapuj>cym tytułem kryj> siC piosenki znakomitych wykonaw-
ców -Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem i kwintetu 
mCskiego Avocado

Avocado to piCciu facetów o rócnych temperamentach. Ł>-
czy ich zamiłowanie do muzyki a’capella. Ze stuprocentowym 
skutkiem przekonuj> słuchaczy, ce dysponuj>c tylko piCcioma 
mCskimi wokalami mocna wykonywać rócn> muzykC – nie tylko 
gospel czy szanty, ale tec muzykC klasyczn>, pop, rock. Słuchaj>c 
ich przerócnych piosenek wcale nie zauwaca siC braku instrumen-
tów – wrCcz przeciwnie – wydaje siC, ce gra z nimi cały zespół 
muzyczny. Wykonuj>c własne interpretacje znanych utworów 
wcale nie odbiegaj> od pierwowzorów. 

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz to sympatyczny 
duet  artystów  znanych wszystkim od wielu lat. PiCkne piosenki  
z ponadczasowymi tekstami, wibruj>cy, silny głos piosenkarki, 
łagodny akompaniament pana Włodzimierza i słowa m>dre, cie-
płe, optymistyczne, wzruszaj>ce. Gdzie ci artyWci szaleni, Marsz 
samotnych kobiet, Jeszcze siC tam cagiel  bieli i wiele innych 
piosenek zabrzmi tego wieczoru. Urok i magia muzyki zadziała, 
zapewniam PaMstwa.

Bilety na kacdy z koncertów w cenie 25 zł mocna kupić  
w sekretariacie MDK (tel.: 033 854 29 06 ) i Miejskiej Informacji 
Turystycznej w Ustroniu, Rynek 2 (tel.: 033 854 26 53).

                                           Barbara nawrotek – bmijewska

KARNAWAłoWy
I  NoWoRocZNyKajetan Kajetanowicz za-

debiutuje w zamykaj>cej juc 
tradycyjnie rajdowy sezon 
Barbórce Warszawskiej. Po 
pełnym emocji i niespodzia-
nek, zakoMczonym juc cyklu 
RSMP 2007, swoj> „krop-
kC nad i” postawi w duecie  
z Maciejem Wisławskim, który 
słynn> Karow> zna pewnie jak 
własn> kieszeM. Obaj wyrusz> 
na doskonale znane wszyst-
kim kibicom Kryterium Asów   
w lancerze evo IX, tym sa-
mym, w którym wygrywali 
w tym roku odcinki specjalne  
i zwyciCcyli na Elmocie. Naj-
słynniejsza w Polsce impreza 
barbórkowa rozpocznie siC juc 
w sobotC 8 grudnia. 

Ogromnie siC cieszC, ce po 
krótkiej przerwie znów star-
tujemy – mówi Kajto. Tym 

bardziej, ce na Warszawskiej 
Barbórce nigdy jeszcze nie je-
chałem, a zawsze o tym marzy-
łem. Nie nastawiam siC jednak 
na zaciCt> rywalizacjC. CzCWć 
zawodników walczyć bCdzie 
na pewno o ułamki sekund  
w podrasowanych samocho-
dach, bo przepisy na Barbórce 
nie s> takie sztywne, jak na raj-
dach RSMP. A my pojedziemy 
seryjnym miWkiem, jak w całym 
minionym sezonie. Nic w nim 
nie grzebaliWmy. Wszystkie ele-
menty, jak chociacby zwCcka, 
pozostały bez zmian. Chcemy 
po prostu pojechać i pobawić 
trochC samych siebie, spon-
sorów, ale przede wszystkim 
kibiców, bo dla nich głównie 
jest ten rajd. W zwi>zku z tym 
mam nadziejC, ce bCdzie bardzo 
Wlisko.

PRZED BARBóRK=

Pierwsi narciarze tej zimy.                                            Fot. W. Suchta
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28 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 ro-
zegrano turniej siatkówki o Puchar Prezesa MiCdzyszkolnego 
Klubu Sportowego „UstroM”. Wyst>piły cztery drucyny, wiCc 
od razu rozgrywano półinały. W pierwszym MKS II wygrał  
z Gimnazjum z KoMczyc Wielkich 2:1, w drugim MKS I pokonał 
Beskid Skoczów równiec 2:1. W meczu o trzecie miejsce KoM-
czyce wygrały z Beskidem 2:1, natomiast MKS I pokonał MKS 
II 2:0. MKS I to reprezentacja Gimnazjum nr 2, natomiast MKS 
II to reprezentacja G-2 sprzed roku, obecnie uczniowie szkół 
Wrednich. Najlepszych honorował prezes Marek Konowoł.                                                            
                                                                                        Fot. W. Suchta

odWniecanie.                                                                 Fot. W. Suchta

JAK  ZOSTAć  SBDZi=
 Kolegium SCdziów Podo-

krCgu Piłki Nocnej w Skoczo-
wie w miesi>cu styczniu 2008 
r. organizuje kurs dla kandyda-
tów (dziewcz>t i chłopców) na 
sCdziego piłki nocnej.

Wszelkie informacje doty-
cz>ce warunków uczestnictwa 
w kursie (wiek, stan zdrowia, 
termin i miejsce) mocna uzy-
skać dzwoni>c pod numery 
telefonów: 605 735 135 i 504 
191 585. 

Przewodnicz>cy Kolegium 
SCdziów, Józef Mazur 
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 KUlTURA
6.12 godz. 9.00 „George Gershwin”- geniusz z Bro- 
   oklynu - audycja muzyczna Filharmo-  
   nii Vl>skiej dla kl. II gim., MDK Prackówka.
6.12 godz. 17.00 Wernisac wystawy fotograii arty- 
   stycznej Piotra Borowicza, zatytuło- 
   wanej lizbona - Stolica Melancholii,   
   Zbiory Marii Skalickiej. 
11.12 godz. 16.30 Koncert Uczniów Towarzystwa 

    Kształcenia Artystycznego, MDK 
   Prackówka.
13.12 godz. 17.00 Zamek Prezydencki w WiWle dawniej 
   i dziW - spotkanie z historykiem sztuki 
   Dominikiem Konarzewskim, Zbiory 
   Marii Skalickiej.
14.12 godz. 16.00 Spotkanie z Urszul> Vliwk>, pt. Vwi>- 
   teczny prezent, Muzeum UstroMskie. 
       KinO 
30.11-6.12 godz. 17.30   Franklin i skarb jeziora, bajka ani- 
   mowana w polskiej wersji jCzykowej.
30.11-6.12 godz. 18.50   KatyM, dramat, 12 lat, Polska.
7-13.12  godz. 18.45  Wszystko bCdzie dobrze, obyczajowy, 
   15 Lat, Polska.
     

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Około 15 grudnia do odbioru no-
wofundlandy – cena do negocjacji. 
0-509-283-258.

Pokój do wynajCcia. 033-854-
71-37.

4 dzieci z dziadkami pilnie szuka 
mieszkania. Bardzo potrzebna 
pomoc. 0-885-654-125.

Szukam mieszkania do wynajCcia. 
0-886-037-991.

PrzyjmC do pracy instalatora. Tel. 
0-509-940-503.

Angielski dla pocz>tkuj>cych.  
0-609-663-093.

UstroM M-3 sprzedam, wynajmC. 
0-601-491-124.

Sprzedam lokal na biznes – 27 m2. 
Tel. 0-607-869-346.

PrzyjmC kierowcC do pracy. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B+E. 
0-509-940-502.

WynajmC kawalerkC – 38 m2 od 
zaraz w Centrum Ustronia. 33-
854-42-23.

Sprzedac choinek – sosna, Wwierk, 
jodła. UstroM, ul. PolaMska 32. Tel. 
033-854-33-02.

Tapczan rogowy i fotel – sprze-
dam. 033-854-17-65, 0-601-478-
715.

PrzyjmC młod> osobC do pracy  
w barze typu „kebab” w Ustroniu. 
0-515-286-511.

Wyprzedac spodni i kurtek zimo-
wych – rabat do 20%. Zaprasza-
my! Sport – UstroM, Otto Marosz, 
ul. 3 Maja 8a.

WynajmC lokal 50 m2 przy ul. 
DaszyMskiego w Ustroniu. Tel. 
0-601-942-374.

Odsprzedam materac odlecynowy 
stan idealny, 2 tygodnie ucywany, 
za pół ceny. Sprzedam 140 sztuk 
nowych pampersów dla dorosłych, 
za pół ceny. Tel. 0-601-942-374.

Tanio sprzedam 2 koła do iata 126 
p z nowymi oponami zimowymi. 
tel. 033-858-77-13, 0-668-049-
577.

Obsługa kadrowa irm. Tel. 033-
858-77-13, 033-854-32-60, 0-668-
049-577.

www.fotolegwan.pl

  
 5-7.12  - centrum  ul. DaszyMskiego 8  tel. 854-57-76
 8-10.12 - Pod Najad>  ul. 3 Maja 13  tel. 854-24-59
 11-13.12 - Na Szlaku  ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
  Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

Jubileusz stulecia swego istnienia rozpocz>ł w pierwsz> niedzie-
lC Adwentu, 30 listopada tego roku, ewangelicki chór paraialny. 
Obchody potrwaj> rok, a rozpoczCły siC w koWciele pod wezwaniem 
apostoła Jakuba, uczestnictwem chóru w porannym niedzielnym 
naboceMstwie.

Kronika Miejska: Na bezmyWlnych wandali nie ma siły. 
Przekonali siC o tym mieszkaMcy Nierodzimia i funkcjonariusze 
stracy miejskiej, którzy 1 grudnia pojechali obejrzeć przystanek 
autobusowy. Budka cała niemalce pokryta jest wulgaryzmami. 
Rozmawiano z osobami podejrzanymi o dokonanie tego bezsen-
sownego czynu. Młodzi ludzie nie przyznali siC jednak do winy. 
Ze wzglCdu na brak Wwiadków pozostało tylko powiadomienie 
właWciciela przystanku o koniecznoWci wydania pieniCdzy na jego 
odmalowanie.

Tegoroczny 40 MiCdzynarodowy DzieM Głuchego uWwietnił prze-
piCkny wystCp  DzieciCcego Zespołu PieWni i TaMca „Równica” 
z Ustronia oraz rewelacyjna Beskidzka Grupa Folklorystyczna 
„Torka” z Cieszyna.

Niedawno ukazała siC monograia „Kuania wczoraj, dziW i jutro 
1772-1997”. Publikacja ta wydana nakładem Zakładów Kuani-
czych jest bardzo efektowna pod wzglCdem edytorskim. Wydawni-
ctwo na kredowym papierze posiada 40 stron, na których oprócz 
skróconej historii zakładu napisanej w jCzyku polskim, niemieckim 
i angielskim zawarto ponad 50 barwnych fotograii.

2 grudnia odbyło siC doroczne zebranie kombatantów zrzeszo-
nych w Stowarzyszeniu  Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Zebranie prowadził prezes Zarz>du Regionalnego 
SKPSZZ  Adam Heczko, który mówił m.in. o odsłoniCciu pomnika 
„Małego Janka” oraz o kłopotach i kontrowersjach zwi>zanych 
z tym przedsiCwziCciem.

Strac Miejska: Interweniowano na ul. Wczasowej w sprawie 
bezprawnego zajCcia terenu. Jedna z mieszkanek przesunCła płot 
o kilka metrów dalej nic przebiegała granica jej posesji. SprawC 
przekazano Wydziałowi Urbanistyki, Architektury i Gospodarki i 
Gruntami UM.                                                                        (ar)

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

dziesiCć  lat  temu

Firma 
RM GASTRO POLSKA 

SP. Z O.O., 
będąca importerem urządzeń 
gastronomicznych, zatrudni: 
SERWISANTA 
(naprawa i montaL urządzeń gastro-

nomicznych). 
Wymagania stawiane kandydatom: 
- prawo jazdy kat. B
- obowiązkowo@ć, zaangaLowanie 
   i inicjatywa
- dyspozycyjno@ć 
- mile widziane uprawnienia 
  elektryczne i gazowe. 
Osoby zainteresowane prosimy  
o przesłanie CV, listu motywacyj-
nego na adres: RM Gastro Polska, 
ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń 
lub adres e-mail: info@rmgastro.pl.

Prosimy o zamieszczenie klau-

zuli o przetwarzaniu danych oso-

bowych. Skontaktujemy się tylko  
z wybranymi osobami.

13.12 godz. 16.30

*    *    *

Dodatkowe miejsce siedz>ce.                                     Fot. W. Suchta
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FELIETON
Tak sobie myWlC

FELIETON

Siła

S>dzC, ce z wielk> radoWci> i zaintere-
sowaniem przyjCli mieszkaMcy Ustronia,  
i nie tylko, ukazanie siC kolejnego rocznika 
Kalendarza UstroMskiego. Tym bardziej, 
ce jest to jubileuszowy, dziesi>ty rocznik 
tego Kalendarza. A jubileusz oznacza 
zawsze coW radosnego, z czego mamy siC 
cieszyć.

OczywiWcie rócne bywaj> jubileusze. 
Choćby te, które obchodziliWmy w naszym 
mieWcie: 700-lecie istnienia Ustronia, 50-
lecie nadania Ustroniowi praw miejskich, 
jubileusze istnienia rócnych stowarzyszeM 
i zespołów, z których najdostojniejszy, 
bo 100-letni był jubileusz UstroMskiego 
Chóru Ewangelickiego. Ciesz> zreszt> nie 
tylko jubileusze przypominaj>ce daty bar-
dzo odległe w czasie, ale i te zawieraj>ce 
dorobek kilku lat. PamiCtam, jak wielk> 
radoWć załocycielce zespołu dzieciCcego 
„Równica” pani Ciszewskiej, sprawił 
pierwszy – 5-letni jubileusz. A przeciec 
wiele radoWci sprawiaj> takce osobiste 
jubileusze; okr>głe rocznice urodzin, za-

warcia zwi>zku małceMskiego czy pracy 
zawodowej…

Przy tym kacdy jubileusz niesie ze sob> 
wspomnienia. Zapewne kacdy wspomina 
inaczej i co innego. Zwykle to, w czym 
brał udział i to jak to widział. Jubileuszo-
wy Kalendarz UstroMski kojarzy mi siC  
z grudniowym spotkaniem władz miasta 
z przedstawicielami rócnych organiza-
cji i stowarzyszeM naszego miasta przed 
dziesiCciu laty. Tuc przed spotkaniem 
otrzymaliWmy Kalendarz Skoczowski. 
Było nam trochC cal, ce Skoczów wydaje 
swój kalendarz a UstroM nie.

Swoimi myWlami podzieliliWmy siC  
z osobami siedz>cymi przy długim stole. 
UsłyszeliWmy, ce UstroM wydaje PamiCtnik 
UstroMski i to w zupełnoWci wystarczy dla 
regularnego omawiania lokalnej proble-
matyki. Trudno byłoby znaleać autorów 
do dodatkowego wydawnictwa, a jeszcze 
trudniej nabywców i sponsorów dla ewen-
tualnego nowego periodyku. UpieraliWmy 
siC jednak przy tym, ce kalendarz tec by 
siC Ustroniowi przydał. Z natury swojej 
jest przy tym czymW innym nic PamiCtnik 
UstroMski. Wtedy podniesiono argument, 
ce nie znajd> siC pieni>dze na pokrycie 
kosztów wydania kalendarza. Zwrócono 
siC wtedy do przedsiCbiorców siedz>cych 
przy stole z propozycj>, ceby zakupili 
wiCksz> liczbC egzemplarzy przyszłe-

go kalendarza dla swoich pracowników. 
Zgodzili siC na to i zanotowano obiecane 
przez przyszłych sponsorów sumy. Wyszło 
na to, ce na pocz>tek pieniCdzy powinno 
wystarczyć. Znaleali siC chCtni do podjCcia 
ryzyka i tak doszło do wydania pierwsze-
go rocznika Kalendarza UstroMskiego. 
Wszyscy przedsiCbiorcy, którzy zadekla-
rowali swoj> pomoc inansow>, dotrzymali 
swoich obietnic. Widać byli, a myWlC, ce 
wci>c s> tacy, którzy dotrzymuj> danych 
obietnic. Nie wszyscy stosuj> w cyciu 
zasadC: Obiecać nie grzech, dotrzymać 
głupota…

I tu z radoWci> stwierdzamy, ce co uda-
ło siC raz, udało siC i drugi, i trzeci, i 
dziesi>ty. Chwała tym, którzy podjCli siC 
trudu wydawania Kalendarza i co roku ten 
trud podejmuj> na nowo, nie zracaj>c siC 
licznymi trudnoWciami. Wyszło juc dzie-
siCć Kalendarzy UstroMskich. To swoista 
gwarancja, ce wyjd> i nastCpne. Przeciec 
Kalendarz UstroMski wszedł juc do tradycji 
naszego miasta. A tradycjC trzeba zacho-
wać na nastCpne lata i nastCpne pokolenia. 
I zachowania tej tradycji, wielu kolejnych 
roczników Kalendarza UstroMskiego cyczC 
z całego serca Redakcji, wydawcom, auto-
rom Kalendarza, a takce naszemu miastu. 
Niech to, co siC działo i dzieje w naszym 
mieWcie upamiCtnione zostanie na kartach 
Kalendarza UstroMskiego.       Jerzy Bór 

Kalendarz UstroMski

UstroM – siła zdrowia. Takim hasłem reklamo-
wane jest nasze miasto w ramach Beskidzkiej 
5. Beskidzka pi>tka to piCć gmin: Brenna, Isteb-
na, Szczyrk, UstroM i Wisła, które postanowiły 
wspólnie promować siC w turystyce. Hasło re-
klamowe całej Beskidzkiej 5 brzmi: Siła płynie  
z gór ! 

„Chcesz wypocz>ć , zapomnieć o co-
dziennoWci, na nowo poczuć smak cycia? 
Chcesz nacieszyć siC nieskacon> przyrod>, 
poznać autentyczny folklor, spróbować 
tego, czego nie robiłeW? Beskidzka 5 to 
piCć gmin, z których kacda zapewni ci 
inny rodzaj pozytywnej energii: Brenna 
– siła spokoju, Istebna – siła tradycji, 
Szczyrk – siła energii, UstroM – siła zdro-
wia, Wisła – siła aródeł. (wiadomo klub 
Małysza – K.S. Wisła – Ustronianka!!! 
– przypisek mój)

Nasz region to doskonałe miejsce wypo-
czynku dla wszystkich – młodych i star-
szych, samotnych, zakochanych, rodziców 
z małymi dziećmi tych, których rozpiera 
energia i tych, którzy wracaj> do zdrowia. 
Wybierz to, czego potrzebujesz i zaczerp-
nij siły płyn>cej z gór.”, tymi słowami  roz-
poczyna siC najnowszy folder Beskidzkiej 
5. Poszczególne rozdziały nosz> tytuły: Od 
wiosny do jesieni, Nowy wymiar zimy, 
Ekscytuj>ca przygoda, Skarby przyrody, 
Szlachetne zdrowie, Beskidzkie smaki, 
Vlady przeszłoWci i tradycja, która cyje. 
Do tego ładne zdjCcia, dobre teksty  (po 
polsku i angielsku), i  ..... WłaWnie, i co ? 
Czy to wystarczy? Ano nie, trzeba jeszcze 

wytworzyć  produkt turystyczny. Tak, tu-
rystyka, jak kacda dziedzina gospodarki, 
wytwarza produkt. I ten jako towar jest 
sprzedawany. Kapitalizm, to przeciec 
gospodarka towarowa. Wszystko wiCc 
jest  produktem czegoW  i sprzedaje siC 
jako towar. Słyszałem nawet jak mówi siC  
na  ładn> dziewczynC, czy przystojnego 
chłopaka, ale towar! Co za czasy!

W WiWle odbyło siC ostatnio spotkanie 
Beskidzkiej 5. ZakoMczono program roz-
woju i promocji produktów turystycznych 
oraz kulturowych Beskidzkiej 5. WrCczono 
certyikaty „Beskidzki produkt na 5”. Ac 
miło było popatrzeć na młode koronkarki  
z Trójwsi, które wziCły sprawy w swoje 
rCce. Dosłownie! Otworzyły własne za-
kłady koronkarskie, w których własnymi 
rCkami „hekluj>”, wytwarzaj>c sławne na 
cały Wwiat koniakowskie koronki. Nie-
dawno przedobrzyły i zaczCły „heklować” 
– nowy produkt -  stringi. Wzbudziły tym 
sensacjC na skalC Wwiatow>, ale i gniew 
prawie całej lokalnej społecznoWci, nie 
mówi>c juc o starszym pokoleniu koron-
karek, które czegoW takiego nie widziały 
jak długo cyj>. W WiWle wyrócnieni zostali 
takce rzeabiarze, malarze i inni twórcy 
ludowi. CoW znowu ruszyło w promocji 
turystycznej. My czekamy teraz na nowe 
ustroMskie produkty turystyczne na 5.

WiadomoWć, ce Wrocław przegrał or-
ganizacjC Expo 2012, przyj>łem, nie po-
wiem, ce z radoWci>, bo jestem patriot>  
i lubiC Wrocław, ale to rozstrzygniCcie  
znaczy tyle, ce UstroM, znowu nie pojedzie 
na Expo. Moja suczka Lola, która zna siC na 
polityce lokalnej, nie s>dzi, by oszczCdni 
miejscy radni zdecydowali siC wysłać bur-
mistrza na tak kosztowny wyjazd do Korei.
Tak wiCc pamiCtny nasz wystCp, ten sprzed 
15-tu laty, na Expo 92 w Sewilli, pozosta-

nie jedynym przypadkiem, kiedy mieliWmy 
swoje 5 minut na Wwiatowej wystawie.

 Towarzystwo Rekreacyjno – Sportowe 
„Siła” w Ustroniu obchodziło piCtnast> 
rocznicC powstania, a właWciwie restytucji 
tego przedwojennego stowarzyszenia. DziW 
TRS „Siła” jest właWciwie tylko klubem 
sportowym i towarzystwem krzewienia 
kultury izycznej, ale ma tec swój dorobek. 
Jak widzC wielu byłych młodych zawod-
ników „Siły”, dziW juc dorosłych ludzi, po 
studiach, na posadach lub prowadz>cych 
własne firmy, spaceruj>cych z conami  
i dziećmi po Ustroniu, to mam przed oczami 
te wspaniałe dni, kiedy z tamt> młodziec>, 
w „Sile”, sami organizowaliWmy i braliWmy 
udział w organizowanych przez nas turnie-
jach, biegach, czy wyWcigach rowerowych. 
Wtedy razem trenowaliWmy koszykówkC. 
PamiCtam ten wacny mecz z Cieszynem, 
maj>cym przeciec duce tradycje koszy-
karskie, kiedy to przez wiCksz> czCWć me-
czu przegrywaliWmy i to wyraanie. Potem  
w drugiej połowie meczu (nie grało siC 
wtedy na jakieW - kwarty), zaczCliWmy 
odrabiać straty. Ku naszemu zaskoczeniu 
zrównaliWmy siC punktami z reprezentacj> 
Cieszyna. Wystarczył jeszcze jeden udany 
atak w wykonaniu naszej drucyny, zdobyte 
dwa punkty, by nasze sCdziny mierz>ce 
czas, dały sygnał sCdziom głównym do 
zakoMczenia meczu. WygraliWmy ten mecz, 
ku zaskoczeniu koszykarzy z Cieszyna, 
i radoWci naszej nie było koMca. Jeszcze 
długo po tym meczu, winiono burmistrza 
Cieszyna Jana Olbrychta, kapitana zespołu 
cieszyMskiego za tC przegran>. MieliWmy tec 
w „Sile” grupC modelek i modeli prezentu-
j>cych modC sportow>. Jakie tam były ładne 
dziewczyny, no i przystojni chłopcy.

Jest co wspominać.      Andrzej Georg
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UDANy  SEZoN
Bracia Szejowie na trasie cieszyMskiej Barbórki.                 Fot. K. Marciniuk                                        

KoMczy siC sezon rajdów samochodo-
wych. Ostatnim akordem co roku s> bar-
bórkowe rajdy w Cieszynie i Warszawie.  
O planowanym starcie Kajetana Kajetano-
wicza  w Warszawskiej Barbórce piszemy na 
str.12.  W CieszyMskiej Barbórce startowali 
bracia Jarosław i Marcin Szejowie zajmuj>c  
3 miejsce w klasyikacji generalnej i zwy-
ciCcaj>c w swej klasie A-6. ZwyciCcyli 
Damian Gielata i Robert Hundla z Auto-
mobilklubu Krakowskiego. W Pucharze 
PZMot bracia Szejowie w klasyfikacji 
generalnej zajCli 6 miejsce, w klasie A-6 
miejsce 3.
- To był bardzo dobry sezon. Mamy duco 
doWwiadczeM, duco startów. Jak na nasz 
samochód osi>gnCliWmy bardzo dobry, 
obiecuj>cy na przyszłoWć wynik. Mam 
nadzieje, ze znajdziemy sponsora i w przy-
szłym sezonie bCdziemy mogli wystarto-
wać w Mistrzostwach Polski – twierdzi 
J. Szeja. – Samochód, którym obecnie 

dysponujemy nie nadaje siC i trzeba ku-
pić nowy, a to koszt trzykrotnie wycszy. 
Do tego start w Mistrzostwach Polski tez 
kosztuje. Serwis, mechaników, cała bazC 
logistyczn> mamy przygotowan>. Blokuje 
nas tylko samochód.

Jeceli nie uda siC znaleać sponsora bra-
cia Szejowie nie zamierzaj> rezygnować 
i licz>, ce uda siC w 2009 roku. Wtedy 
przez rok przyszły zamierzaj> startować 
w rajdach w południowej Polsce, a być 
moce takce w Czechach. Nie chc> tracić 
kontaktu z rajdami, a jednoczeWnie wiedz>, 
ze trzeba dobrze przygotować samochód. 
W tym sezonie nie udało im siC skoMczyć 
wszystkich rajdów – na 11 startów ukoM-
czyli 7 imprez. Dwa razy musieli zrezyg-
nować z powodu awarii samochodu, dwa 
razy był to bł>d załogi.
- Na szczCWcie nie były to powacne wy-
padki i nic siC nikomu nie stało – mówi 
J. Szeja. – W Tychach dotarliWmy na 

metC, a urwała siC linka gazu. Celem było 
dojechanie i staraliWmy siC o to wszystki-
mi mocliwymi sposobami. ZdobyliWmy 
jeden punkt i o to nam chodziło. Teraz 
jedziemy do Warszawy odbierać puchar. 
Rajd Barbórki potraktowaliWmy bardziej 
ulgowo, bardziej jako sprawdzenie swych 
sił, gdyc wiCkszoWć zawodników miała 
licencje miCdzynarodowe. Rajd siC udał, 
uzyskiwaliWmy bardzo dobre czasy i trochC 
byliWmy zaskoczeni trzecim miejscem  
w klasyikacji generalnej mimo tak słabego 
samochodu. Ma on juc swoje lata, nie jest 
tak szybki jak nowoczesne konstrukcje. Na 
swoje lata jest dobry, ale jednak musimy 
go wymienić. Mamy nadzieje go sprzedać 
komuW, kto tez zamierza siC uczyć tak 
jak my.

OczywiWcie sponsor moce siC zna-
leać i wtedy bracia Szejowie wystartuj>  
w Mistrzostwach Polski juc w najblicszym 
sezonie. W tym pierwszym starcie chc> 
powalczyć, choć s> realistami i wiedz>, 
ce trzeba zebrać odpowiedni bagac do-
WwiadczeM.

W rajdach o Mistrzostwo Polski jest trzy 
razy wiCcej kilometrów do przejechania 
nic w Pucharze PZMot. Tak wiCc trzeba 
siC sporo nauczyć, jest tam na pewno 
wycszy poziom.

Jest wiCc plan budowy nowego auta 
rajdowego. Bracia staraj> siC jak najwiCcej 
robić sami, by ograniczyć koszty. Jeszcze  
z ubiegłych lat pamiCtamy, ce bracia 
startowali w snowboardzie. W ubiegłym 
roku Marcin był w kadrze. Obecnie juc  
w stu procentach chc> siC poWwiCcić raj-
dom, a snowbord traktuj> rekreacyjnie.

Oceniaj>c miniony sezon za najlepszy 
start bracia uwacaj> Rajd Vniecki, gdzie 
wygrali klasyikacjC generaln>.
- Był to trudny rajd, duco błota, Wnieg, 
ale to dla nas dobrze, bo zacieraj> siC 
rócnice sprzCtowe. A sprzCt w rajdach 
odgrywa decyduj>ca rolC – mówi J. Szeja. 
– Najgorszy w naszym wykonaniu był 
Rajd Rzeszowski, gdzie prowadziliWmy  
w klasyikacji generalnej i niestety z mo-
jej winy wypadliWmy z trasy i rozbiliWmy 
samochód. Zabrakło trochC umiejCtnoWci, 
a poza tym koMczyły siC opony. Jechałem 
za szybko, a trzeba było zwolnić. To była 
mocna lekcja pokory.    Wojsław Suchta


