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(dok. na str. 2)

Jest pan jedynym złotnikiem w tej okolicy, który wykonuje 
bicuteriC do regionalnego stroju cieszyMskiego. Czy ci>gle jest 
zapotrzebowanie na iligran cieszyMski?
Tak, co roku dziewczynki z Ustronia i okolic id> do konirmacji, 
niektóre właWnie w regionalnym cieszyMskim stroju. Nieod-
ł>cznym jego elementem jest iligran, czyli pas ze srebrnych 
wisz>cych łaMcuszków oraz hoczki. Dziewczynki, które id> do 
konirmacji s> jeszcze za młode, by zakładać iligran, jest on 
zbyt ozdobny, ale strój wymaga tec zapiCcia czyli hoczków, które 
wykonujC bardzo czCsto. Wzory takich hoczków s> bardzo rócne. 
Jedne s> bardzo ozdobne z motywami kwiatów inne prostsze, 
delikatniej zdobione. JeWli któraW młoda pani decydujC siC ubrać 

Rozmowa z Kazimierzem Wawrzykiem, 
artyst>-złotnikiem z  Ustronia

Witanie nowego roku na rynku.                                                                                                         Fot. H. cieWlar

misterna  robota sylWester
Spokojnie upłynCła noc sylwestrowa w Ustroniu. Tradycyjnie 

wielu mieszkaMców i goWci naszego miasta przyszła przed pół-
noc> na rynek, by wspólnie witać nowy rok. byczenia składał 
przewodnicz>cy Rady Miasta Stanisław Malina. Potem odliczano 
ostatnie sekundy mijaj>cego 2007 roku, a nastCpnie obserwowano 
efektowny pokaz ogni sztucznych. 

Bardzo trudno było znaleać wolny pokój w hotelach, domach 
wczasowych, pensjonatach i kwaterach prywatnych. Mieli z tym 
spory kłopot ci, którzy postanowili spCdzić sylwestra w Ustroniu 
bez wczeWniejszej rezerwacji miejsca noclegowego.

Jak informuje komendant ustroMskiego posterunku policji 
nikogo nie zatrzymano w zwi>zku z zabawami sylwestrowymi. 
Nie oznacza to, ce policja nie miała pracy. Mieszkaniec naszego 
miasta postanowił ukraWć kabel z powstaj>cego osiedla przy ul. 
Skoczowskiej. Zgłoszenie otrzymano o godz. 20.30, a złodziej 
wpadł w rCce policji jeszcze przed północ> w starym 2007 roku.  
Odzyskano w całoWci skradzione mienie.             (ws)
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Vwiatowej sławy harfistka 
Ewa JaWlar, zainaugurowała 
w 1993 roku cykl koncertów 
kameralnych w Rotundzie na 
cieszyMskim Wzgórzu Zamko-
wym. Od tego wydarzenia ar-
tystycznego minie niebawem 
15 lat. Mocna spodziewać siC 
zatem jubileuszowego koncer-
tu z udziałem pani profesor i jej 
utalentowanych uczennic.

„Informator miasta Wisły” był 
jednym z pierwszych (po „Ga-

zecie UstroMskiej”) pism infor-
macyjnych wydawanych przez 
samorz>dy lokalne, które wy-
brane zostały demokratycznie 
w 1990 roku. Pierwszy numer 
ukazał siC w maju 1993 r. Pis-
mo wychodziło w miesiCcznym 
cyklu ponad 5 lat, a mieszkaMcy 
otrzymywali je bezpłatnie.

KoWciół pw. Wszystkich VwiC-
tych w Górkach Wielkich ma 
ponad 340 lat, wybudowany 
bowiem został w 1642 roku. 
Ze Spisu VwiCtopietrza wynika 
natomiast, ce tutejsza paraia 
istniała juc w 1447 r.

Tenis stołowy, obok gim-
nastyki, ma spore tradycje  

w Chybiu. Przed laty w II li-
dze grali zawodnicy miejsco-
wego Cukrownika, natomiast  
w obecnym sezonie drugoligo-
we boje tocz> pingpongistki. 
Klubowi stuknCło 70 lat.

Gmina Istebna znana jest  
z wielu uroczych zak>tków, 
które dostarczaj> wraceM o kac-
dej porze roku. Nieskacona 
przyroda stanowi olbrzymi atut 
Trójwsi Beskidzkiej w wyWcigu 
o turystów.

Towarzystwo MiłoWników Wi-
sły od 1987 r. przyznaje me-
dal im. Juliana Ochorowicza. 
Pierwszym wyrócnionym był 
prof. Stanisław Hadyna.

Pierwszy opis cieszyMskiego 
zamku pochodzi z XVII wieku 
i znajduje siC w kronice Jakuba 
Schickfussa. Budowla była 
wtedy dobrze obwarowana. 
Zburzono j> w XIX wieku  
i zbudowano nowy zamek ist-
niej>cy do dziW.

Drogi powiatowe w cieszyM-
skim regionie maj> długoWć 
ponad 350 km. Prawie 237 
km stanowi> drogi zamiejskie,  
a blisko 122 km miejskie. Te 
ostatnie przebiegaj> przez Cie-
szyn, UstroM, WisłC, Skoczów 
i StrumieM. S> wspólnie admi-
nistrowane przez gminy z Po-
wiatowym Zarz>dem Dróg.  
                                       (nik) 

(dok. ze str. 1)

misterna  robota

*    *    *

taki strój do Wlubu, co zdarza siC raczej rzadko, wtedy wykonujC 
cał> bicuteriC ł>cznie z kolczykami i bransoletk>.
Kto jeszcze oprócz młodych dziewczyn id>cych do konirmacji 
czy Wlubu zamawia takie stroje?
Zdarzaj> siC zamówienia z zagranicy, nawet z dalekiej Japonii. 
TuryWci, którzy  przyjecdcaj> w nasze rejony, zachwycaj> siC 
tradycyjnymi regionalnymi strojami. bycz> sobie wtedy, bym 
wykonał do nich iligran, hoczki. Wykonywałem takce bicuteriC 
do regionalnych strojów zespołów: Estrady Ludowej „Czanto-
ria”, DziciCcej Estrady Regionalnej „Równica”, Zespołu Ziemi 
CieszyMskiej, zespołu z Lublina, ale to było duce jednorazowe 
zamówienia. BicuteriC zamawiaj> równiec polonijne zespoły za 
granic>, które maj> w repertuarze pieWni Wl>skie.
Czyli projektuj>c bicuteriC do tradycyjnego cieszyMskiego 
stroju nie trzeba trzymać siC WciWle okreWlonych wzorów 
zdobniczych?
Nie, ja korzystam czasem ze starych wzorów, ale wymyWlam tec 
swoje własne. Ograniczenia s> jeWli chodzi o długoWć iligranu. Po 
prostu trzeba siC dostosować do haftu, hoczki nie mog> wchodzić 
na haft, bo by go zasłoniły. W tych sukniach, które wykonuje siC 
w tej chwili jest wiCcej haftu, wiCc hoczki musz> być krótsze. 
W starych było mniej haftu i znacznie wiCcej miejsca na zapiC-
cia. Mogły być one dłucsze. Ozdobne kwiaty przy pasie  moce 
zast>pić wypełnienie z masy perłowej. Mocna zastosować tec 
piasek pustyni.
Ile czasu potrzeba, by zrobić taki ozdobny pas i hoczki?
Moja praca nad wykonaniem pasa trwa około miesi>ca, hoczki 
robiC trzy lub cztery dni.
Jak pan znajduje cierpliwoWć do takiego zajCcia? Z tym siC 
trzeba urodzić, czy mocna siC tego nauczyć?

*    *    *

CierpliwoWci mocna siC nauczyć, to jest jednak praca twórcza, 
która daje ogromn> satysfakcjC. Nie tylko wykonuje siC te rzeczy, 
ale takce wymyWla siC nowe wzory.
W jaki sposób powstaje bicuteria? Czy wzór, który pan wy-
myWla, przenosi potem na papier?
Nie ma takiej potrzeby, ten wzór jest w mojej głowie, nie muszC 
go przerysowywać. PamiCtam go i na jego podstawie tworzC 
bicuteriC. S> to na przykład jakieW kwiaty, ornamenty, które do-
stosowujC do rodzaju aktualnie wykonywanej ozdoby. Ostatnio 
wykonałem broszkC w kształcie rócy.
Nie ma pan jakiW szablonów, nie boi siC pan, ce pomysł panu 
umknie?
JeWli coW przyjdzie mi do głowy, to juc sobie tam siedzi. To jest 
takie jakby natchnienie, chyba podobnie jest z pisaniem wierszy. 
CzCsto inspiracj> jest dla mnie natura, szczególnie kwiaty polne 
i te z ogrodów. 
Jak długo musiał siC pan uczyć, by osi>gn>ć takie mistrzo-
stwo?
Normalna nauka zawodu trwa trzy lata, potem składa siC egza-
min, ale ceby dojWć do pewnych umiejCtnoWci, trzeba mieć talent  
i wiele lat praktyki za sob>. Trzeba ćwiczyć precyzjC, dokład-
noWć, bo to jest bardzo misterna robota, w której ucywa siC nie-
zwykle drobnych elementów. To wszystko przychodzi z biegiem 
czasu. Drucik z którego powstaj> moje ozdoby ma gruboWć 0,36 
mm, po skrCceniu i spłaszczeniu jest to 0,3 mm. Od 23 lat pro-
wadzC własny zakład, a 38 rok pracujC w tym zawodzie. Pas do 
stroju cieszyMskiego odwacyłem siC zrobić dopiero po 25 latach 
pracy, to naprawdC nie jest takie proste. Praca nad nim zajmuje 
miesi>c czasu. Bałem siC, ce nie sprostam temu zadaniu. Mał> 
rzecz zepsuć, to nie jest problem, mocna j> łatwo przetopić,  
a taki pas wymaga zucycia 0,5 kg srebra.
Kiedy zrobił pan pierwszy pas?
JakieW 10 lat temu, udał mi siC, ale musiałem najpierw dotrzeć 
do aródeł, zobaczyć jak to wygl>da. Jeadziłem do Muzeum Be-
skidzkiego w WiWle i przygl>dałem siC tej bicuterii. Ogl>dałem 
tec zdjCcia w ksi>ckach 
Czy przekace pan swoj> wiedz> i umiejCtnoWci młodszemu 
pokoleniu? 
Dzieci niestety poszły w innym kierunku. Moce wnuk, zoba-
czymy. Na razie ma 10 lat, ale kiedy przyjecdca do mnie na 
wakacje, bardzo lubi przebywać ze mn> w warsztacie. Ciekawi 
go ta praca.
Niedawno otrzymał pan certyikat upowacniaj>cy do posługi-
wania siC znakiem promocyjnym „Beskidzki Produkt na 5”. 
Czy jest pan zadowolony?
Tak. Program rozwoju i promocji produktów turystycznych 
oraz kulturowych Beskidzkiej 5 dobiegł koMca. Zobaczymy, 
co bCdzie dalej, czy bCdzie kontynuacja. MyWlC, ce to była 
dobra incjatywa. W tej chwili zaczynamy projekt miCdzy-
narodowy: Czesi, Słowacy i Polacy. Projekt ten realizuje 
Praga, która ma kontakty na całym Wwiecie. Tec przyznane 
zostały certyikaty. W styczniu jest pierwsza wystawa 
w Brnie.
DziCkujC za rozmowC.                   Rozmawiała: Anna Rokosz

*    *    *

*    *    *
*    *    *

K. Wawrzyk.             Fot. a. rokosz

*    *    *
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�4.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. Skoczowsk> kieruj>ca dae-
woo lanos mieszkanka Brennej 
wymusiła pierwszeMstwo prze-
jazdu kieruj>cemu vw passatem 
mieszkaMcowi Wisły.
�4.��.�007 r.
Na parkingu przy ul. 3-go Maja 
kieruj>cy mercedesem miesz-
kaniec Ustronia nieprawidłowo 
wycofał i uderzył w porsche oby-
watela Niemiec.
�6.��.�007 r.
Na ul. PolaMskiej kieruj>cy renault 
clio mieszkaniec Bytomia jechał 
zbyt szybko i doprowadził do zde-
rzenia z fordem mondeo kierowa-
nym przez mieszkaMca Ustronia.
�6.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. CieszyMsk> kieruj>ca hond> 
civic mieszkanka Rybnika wy-
musiła pierwszeMstwo przejazdu 
mieszkaMcowi Cieszyna kieruj>-
cemu audi 100.
�8.��.�007 r.
Na ul. Sanatoryjnej kieruj>ca peu-
gotem 106 mieszkanka Cieszyna 
spowodowała kolizjC z vw scharan 
kierowanym przez mieszkaMca 
KoMczyc.
�9.��.�007 r.
Z zaplecza sklepu przy ul. 9 
Listopada dokonano kradziecy 
portfela.
�9/�0.��.�007 r.
Z parkingu hotelu Magnolia skra-
dziono vw golfa obywatela Nie-
miec. Tej samej nocy usiłowano 
dokonać kradziecy vw golfa z ul. 
Stromej w Jaszowcu.             (ar)

�5-�7.��.�007 r.
W tych dniach dokonano włama-
nia do kiosku z pami>tkami na 
Czantorii.
�7.��.�007 r.
Na ul. GracyMskiego kieruj>ca vw 
golfem mieszkanka Goleszowa 
spowodowała kolizjC z peugot 406 
kierowanym przez mieszkankC 
Cieszyna.
�7.��.�007 r.
Na ul. Szpitalnej kieruj>cy su-
zuki swift mieszkaniec Cieszy-
na zderzył siC z iatem siecento 
kierowanym przez mieszkankC 
Sosnowca.
�7.��.�007 r.
Około godziny 21.00 funk-
cjonariusze policji zatrzymali 
nieletnich, którzy wybili szyby  
w siedmiu oknach sali gimnastycz-
nej przy ul. DaszyMskiego.
�8.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. CieszyMsk> kieruj>cy audi 
A6 mieszkaniec Ustronia wymusił 
pierwszeMstwo przejazdu autoka-
rowi ikarus kierowanemu przez 
mieszkaMca Cieszyna.
��.��.�007 r.
Pracownica nowo otwartego su-
permarketu zgłosiła kradziec 
portfela.
��.��.�007 r.
Na parkingu przy ul. 3-go Maja 
kieruj>cy vw polo mieszkaniec 
Ustronia nieprawidłowo wycofał  
i uderzył w toyotC corolC kierowa-
n> przez mieszkankC Ustronia.

�8.��.�007 r.
Wspólnie z pracownikiem Wy-
działu Ochrony Vrodowiska kon-
trolowano warunki bytowe psów 
przebywaj>cych na prywatnej 
posesji przy ul. DaszyMskiego. 
Kontrola nie wykazała niepra-
widłowoWci.
�9.��.�007 r.
Kontrole porz>dkowe na posesjach 
przy ul. DaszyMskiego. W jednym 
przypadku wykazano nieuporz>d-
kowany teren. Nakazano posprz>-
tanie posesji.
��.��.�007 r.
Na ul. Reja złapano bezpaMskiego 
pieska. ZwierzC oddano do schro-
niska w Cieszynie.
��.��.�007 r.
Interweniowano w sprawie nie-
trzeawego mieszkaMca Ustronia, 
który lecał na chodniku na ul. 
DaszyMskiego. MCcczyznC prze-
wieziono do domu.

*    *    *

��.��.�007 r.
Kilkakrotnie interweniowano w 
sprawie młodziecy strzelaj>cej 
petardami.
��.��.�007 r.
W dzielnicy Jaszowiec znaleziono 
padniCt> sarnC. ZwierzC oddano do 
utylizacji.
�7.��.�007 r.
Wspólnie z policj> interweniowa-
no w jednym z ustroMskich lokali, 
w którym dwie osoby nietrzeawe 
wszczynały awantury. Jednego 
z mCcczyzn, który był bardziej 
agresywny, przewieziono na ko-
misariat policji.
�8.��.�007 r.
Interweniowano w sprawie wysypy-
wania popiołu na ulicC Kochanow-
skiego. Udzielono upomnienia.
�9-�0.��.�007 r.
Kontrola osób zajmuj>cych siC 
handlem obwoanym na terenie 
miasta. W jednym przypadku na-
łocono mandat w wysokoWci 100 
zł za handel bez zezwoleM sanitar-
nych.                                      (ar)

*    *    *

Wyrazy serdecznego współczucia 
Rodzinie 

Wp. Zbigniewa Gburka 
składaj> Burmistrz Miasta i Rada Miasta Ustronia 

Panu dr Tadeuszowi Gburkowi 
wyrazy szczerego calu i głCbokiego współczucia 

z powodu Wmierci ojca
Wp. Zbigniewa Gburka 

składa Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieca Jana Pawła II w ZamoWciu.

SPoTKANIe W MUZeUM
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Maciejem Cho-

waniokiem, pt. „Z pamiCtnika lektora w Biszkeku, czyli jak 
uczyć polskiego w Kirgizji?”, które odbCdzie siC w sobotC 5 
stycznia o godz. 15.00. GoWć tego spotkania jest ustroniakiem, 
doktorantem Uniwersytetu Vl>skiego, który obecnie wykłada na 
dwóch uniwersytetach w Kirgizji. Przyjechał w rodzinne strony 
na WwiCta i podzieli siC wraceniami z tego dalekiego kraju z zain-
teresowanymi. Na spotkaniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 przypomn> noworoczne winsze.

Wyrazy współczucia dla 
Pani Danuty Koenig 

z powodu Wmierci 
Wp. Stefanii Koenig 

składaj> 
Burmistrz Miasta, pracownicy 

i Rada Miasta Ustronia 

NA  VlUBNyM  KoBIeRCU  STANBlI
Sylwia Palarczyk z Cieszyna i Dariusz Mrzygłód z Ustronia
Beata Nowak z Ustronia i Krzysztof Kubeczka z Cieszyna

28 grudnia około godz. 15 wybuchł pocar miejskich kontenerów 
socjalnych stoj>cych na terenie byłego tartaku przy ul. koWcielnej. 
zapalił siC dach. do gaszenia przyst>piły dwie jednostki paMstwowej 
stracy pocarnej i wszystkie jednostki osp z ustronia. podczas akcji 
oczywiWcie gaszono pocar, ale takce odciCto dopływ gazu i pr>du. 
kontenery zamieszkuj> dwie rodziny. aby sprawdzić czy nikogo nie 
ma w Wrodku musiano wyłamać drzwi. szczCWliwie kontenery były 
puste. obok znajduje siC budynek Fundacji Ww. antoniego, wiCc 
baczono, by pocar siC nie rozprzestrzenił. W kontenerach spłon>ł 
dach z ociepleniem. akcja trwała od godz. 15.15 do 18.00. poszkodo-
wanym miasto zapewniło lokale zastCpcze. przyczyny pocaru bada 
policja.                                                                       Fot. r. Waliczek 

Wyrazy serdecznego współczucia 
Rodzinie 

z powodu Wmierci 
Wp. Zbigniewa Gburka 

składa 
Zarz>d PrzedsiCbiorstwa Uzdrowiskowego „UstroM” S.A.

wraz z pracownikami
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budbet 2008
20 grudnia odbyła siC 17 sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 

przewodnicz>cy RM Stanisław Malina. Była to ostatnia sesja RM 
w 2007 r. RozpoczCła i zakoMczyła siC cyczeniami. Na wstCpie 
radnym cyczenia złocył członek Młodziecowej Rady Ustronia 
Jacek Nieurzyła. Na zakoMczenie obecni na sali sesyjnej dzielili 
siC opłatkiem, cyczyli sobie i miastu pomyWlnoWci. 

BUDbeT
Radni przyjCli budcet miasta na 2008 r. Jak informował 

burmistrz Ireneusz Szarzec projekt zgodnie z procedur> został 
złocony do 15 listopada. Burmistrz przede wszystkim zwracał 
uwagC radnych na wydatki zwi>zane z wieloletnimi planami 
inwestycyjnymi ze Wrodków unijnych na lata 2007-2013 mówi>c 
m.in.: 
- Do dzisiejszego dnia nie ogłoszono do realizacji programów roz-
strzyganych w formie konkursu czy tec z programów kluczowych. 
S> natomiast podpisane kontrakty wojewódzkie przewiduj>ce 
realizacjC pewnego rodzaju projektów, w ramach których nasze 
miasto wystCpuje o okreWlone Wrodki. W budcecie przewidziano 
udział własny w tego rodzaju zadaniach. Mamy nadziejC, ce do 
koMca marca zostan> rozpisane konkursy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, gdzie wystCpujemy o doinansowanie. 
WczeWniej maj> ruszyć tzw. miniprojekty w ramach Europejskiej 
Współpracy Transgranicznej, gdzie znalazła siC po raz pierwszy 
czCWć inwestycyjna. Projektowanie wydatkowania pomocy unij-
nej jest procesem ci>głym, 
natomiast rozpatrywania 
wniosków odbywa siC  
w transzach. Nowa minister 
Rozwoju Regionalnego ma 
wiele nowych propozycji 
i wniosków dotycz>cych 
programów kluczowych, 
co nas bardzo niepokoi, bo 
w ramach tych projektów 
jest przebudowa naszego 
amfiteatru. Tu wszystko 
jest na etapie tworzenia. W 
powiecie cieszyMskim jest 
osiem projektów kluczo-
wych. PrzypomnC tylko, 
ce rynek jest realizowany jeszcze w ramach wczeWniejszego 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego. Ta inwestycja musi 
być rozliczona w 2008 r.

W zalecnoWci od tego, ile pieniCdzy unijnych zostanie przyzna-
nych naszemu miastu, bCdzie trzeba korygować budcet, gdyc przy 
kacdym takim zadaniu okreWlany jest udział inansowy miasta. 
Podstawowe zadania w budcecie uwzglCdniono, jednak mog> 
nastCpować zmiany.

I. Szarzec stwierdził tec, ce w 2008 r. wydatki inwestycyjne wy-
nios> 16,5 mln. zł, co stanowi około 30% budcetu. Z drugiej strony 
około 16 mln. zł wydanych zostanie na płace i ich pochodne, co 
zwi>zane jest głównie z wynagrodzeniami w oWwiacie. Budcet 
nie jest zbilansowany, gdyc ma niedobór 6 mln. zł, co zwi>zane 
jest z planowanym zaci>ganiem kredytów. Juc zaci>gniCtych na 
kanalizacjC, a takce na budowC mieszkaM komunalnych na kloco-
wisku. CzCWć deicytu zostanie pokryta z nadwycki zaplanowanej 
w wysokoWci 600.000 zł. 

Skarbnik Maria Komadowska poinformowała, ce budcet uzy-
skał pozytywn> opiniC Regionalnej Izby Obrachunkowej. Juc 
wiadomo, ce budcet zwiCkszy siC o 100.000 zł, co zwi>zane jest 
z realizacj> z powiatem ul. DaszyMskiego. Tym samym o tC kwotC 
zwieksz> siC wydatki inwestycyjne.

S. Malina podkreWlił, ce wszystkie komisje RM intensywnie 
pracowały od wrzeWnia, ale tec trzeba pamiCtać, ce budcet bCdzie 
siC zapewne w ci>gu roku zmieniał.

Dochody budcetu miasta w 2008 r. okreWlono w uchwale na 
45.917.413 zł, wydatki 51.641.457 zł.

Radni jednogłoWnie podjCli uchwałC budcetow>. PodjCto takce 
uchwałC o wydatkach i przychodach Miejskiego Funduszu Ochro-
ny Vrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

DoTACJA  DlA  GAZeTy
Radni podjCli uchwałC o  przyznaniu stawki jednostkowej do-

tacji przedmiotowej do jednego egzemplarza Gazety UstroMskiej. 
Jak informowała M. Komadowska jeden egzemplarz GU kosztuje 
4.03 zł. Ze sprzedacy gazet rocznie osi>ga siC 95.000 zł, z reklam 
60.000 zł co daje w sumie 155.000 zł dochodów. Przy rocznym 
nakładzie 72.000 egzemplarzy daje to 2,16 zł na egzemplarz. 
Reszta czyli 1,87 zł dopłaty do kacdego egzemplarza stanowi 
dotacja z budcetu miasta.

CeNA  WoDy
W informacji dostarczonej radnym odnoWnie uchwały doty-

cz>cej zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodC 
czytamy:

Wodoci>gi Ziemi CieszyMskiej wyst>piły w wnioskiem o za-
twierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodC 
dla miasta UstroM na okres od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 
2009 r.. Proponowana taryfa w wysokoWci 3,55 zł netto za 1 m3 
dostarczonej wody wzrosła w stosunku do 2007 r. o 0,12 zł tj.  
o 3,5%, plus podatek VAT wynosi brutto 3,80 zł za 1 m3.

Stawki opłaty abonamentowej za wodomierz w 2008 r. bCd> 
wynosiły:

- za okres dwumiesiCczny dla gospodarstw domowych 19,75 
zł plus 7% VAT co równa siC 21,13 zł brutto - wzrost o 4,02 zł  
z 176,11 zł w 2007 r. do 21,13 zł w 2008 r.

- za okres jednomiesiCczny dla podmiotów gospodarczych  
i innych 21,82 zł plus 7% VAT co daje 23,35 zł - wzrost z 18,87 
zł w 2007 r. czyli o 4,48 zł.

WZC natomiast informuj>:
Sposób korzystania z urz>dzeM wodoci>gowych, brak mocliwo-

Wci zrócnicowania kosztów 
dostawy wody i zintegro-
wany system sieci wodo-
ci>gowych oraz jednako-
we wymagania odbiorców  
w zakresie jakoWci wody 
sprawiaj>, ce nie dokonu-
je siC podziału odbiorców 
usług na taryfowe grupy.

Radni podjCli stosown> 
uchwałC, zgodnie z któr> 
woda w 2008 r. kosztować 
bCdzie z podatkiem VAT 
3,80 zł, natomiast opłata 
abonamentowa za wodo-
mierz dla gospodarstw do-

mowych na dwa miesi>ce  z podatkiem VAT 21,13 zł, zaW za 
miesi>c dla podmiotów gospodarczych 23,35 zł.

CeNA  oBIADU
PodjCto uchwałC o opłatach za korzystanie z posiłków w stołów-

kach szkolnych. Jak poinformowała radnych Bocena DziCdziel 
wysokoWć tej opłaty dla uczniów pozostaje niezmienna i nadal 
wynosi 3,50 zł, w tym 1 zł za zupC i 2,50 zł za drugie danie.  
W uchwale sprecyzowano tec, ce obiady w stołówkach szkolnych 
kupować mog> wył>cznie uczniowie i pracownicy szkół, przy 
czym dla pracowników cena obiadu jest dwukrotnie wycsza  
i wynosi 7 zł.

ZNAK  ToWARoWy
PrzedsiCbiorstwo Uzdrowiskowe „UstroM” S.A. wyst>piło  

o wyracenie przez RM zgody na ucywanie znaku towarowego 
zawieraj>cego nazwC miasta UstroM. Burmistrz Ireneusz Szarzec 
wyjaWniał, ce zawarto porozumienie i miasto bCdzie równiec 
mogło posługiwać siC tym znakiem, z tym ce bez nazwy przedsiC-
biorstwa. Miasto jest prawnym właWcicielem nazwy „UstroM”. Na 
pytanie Stefana Figla, jaki cel tej uchwały, burmistrz odpowiadał, 
ce zapewne chodzi o opatentowanie charakterystycznego znaku 
graicznego. S. Figiel pytał, czy inne podmioty bCd> teraz mogły 
ucywać nazwy „UstroM”, na co I. Szarzec odpowiadał, ce nazwy 
mog> ucywać, natomiast zastrzecony bCdzie wzór graiczny. 
Radni podjCli stosowna uchwałC.

INNe  UCHWAŁy
Podczas sesji przegłosowano m.in. uchwały:

o regulaminie Muzeum UstroMskiego,
o zwiCkszeniu kapitału zakładowego Kolei Linowej „Czantoria”,
o współpracy miasta z organizacjami pocytku publicznego,
o wyst>pieniu ze Zwi>zku Miast Polskich, Izby Gospodarczej 
Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Pol-
skich.                                                               Wojsław Suchta

zastrzecony znak.   
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Zdaniem 
Burmistrza
Tradycyjnie koniec roku i pocz>tek no-

wego to okres podsumowaM, wspomnieM, 
ale równiec spojrzenie na nowe wyzwania, 
na to, co nalecy zaplanować i zrealizować. 
Koniec roku obitował w wigilijki, obecnie 
s> to spotkania noworoczne, na których 
dziCkujemy sobie za to wszystko, co wspól-
nie osi>gnCliWmy i składamy sobie cycze-
nia na przyszłoWć. W Ustroniu w okresie 
Wwi>teczno noworocznym, stowarzyszenia, 
fundacje organizuj> dla swoich członków  
i podopiecznych spotkania. Władze miasta 
na takie spotkanie noworoczne zaprasza-
j> szczególnie aktywnych mieszkaMców 
- przedsiCbiorców i przedstawicieli orga-
nizacji. Jest to okazja do wspominania, co 
nas spotkało dobrego, ale tec do rozmowy 
o tym, co siC nie udało. 

Obecny 2008 r. bCdzie okresem kolej-
nych wyzwaM, kolejnych zadaM do zrea-
lizowania. Miasto UstroM ma wiele pla-
nów, mam nadziejC, ce ciekawych, jednak 
wymagaj>cych sporego zaangacowania 
rócnych Wrodowisk. W naszym mieWcie nie-
zwykle cenne jest to, ce te rócne Wrodowi-
ska ł>cz> swe siły na rzecz prawidłowego 
rozwoju. Taki model działania funkcjonuje 
w Ustroniu od kilku lat. A spotkania nowo-
roczne słuc> wymianie opinii, jak jeszcze 
poprawić współpracC i wymienić pogl>dy 
na temat funkcjonowania irm, instytucji, 
stowarzyszeM, organizacji. Wiele mówi siC 
o sprawach miejskich.

Co zatem nas czeka w tym nowym 
roku? BCdzie to oddanie do ucytku rynku, 
długo oczekiwanej inwestycji. Zgodnie 
z harmonogramem do koMca kwietnia 
roboty na rynku powinny siC zakoMczyć. 
BCd> oczywiWcie inwestycje drogowe, 
a najpowacniejsza to droga pod skarp>. 
Chcemy kontynuować roboty drogowe 
zarówno w dzielnicy uzdrowiskowej, jak 
i w innych dzielnicach. Ducym zada-
niem bCdzie przebudowa amiteatru. Na 
ten cel staramy siC o Wrodki zewnCtrzne, 
niestety ci>gle przesuwaj> siC terminy 
ostatecznych rozstrzygniCć o ich podzia-
le. Konsekwentnie bCdziemy natomiast 
realizować plan dokoMczenia inwestycji 
kanalizacyjnych. Pozostaj> do realizacji 
odcinki najtrudniejsze technicznie, gdzie 
nalecy budować pompownie, a co za tym 
idzie zaangacować trzeba wiCksze Wrod-
ki. Podobnie, gdy chodzi o zaopatrzenie  
w wodC, realizować bCdziemy drugi etap  
na Gojach, gdzie obok budowy sieci musi 
powstać stacja pomp. Nadchodz>cy rok to 
dalsze porz>dkowanie centrum miasta. Nie 
zapominamy o oWwiacie, a tu mamy nadzie-
jC na nowe programy rz>dowe, o których 
tak duco słyszymy w telewizji. 

Korzystaj>c z okazji, chcC złocyć 
wszystkim mieszkaMcom, goWciom i kura-
cjuszom serdeczne cyczenia na nowy rok, 
by wszystkim udało siC zrealizować plany, 
by wszystkim nam starczyło na to sił i by 
był to rok udany.               Notował: (ws) 

Fundacja „Mam Marzenie, której ce-
lem jest dotarcie do wszystkich polskich 
dzieci cyj>cych z chorob> zagracaj>c> 
ich cyciu i wniesienie w nie niezwykłego, 
pozytywnego przecycia 1 grudnia speł-
niła kolejne pragnienie chorego dziecka.   
18-letni Rafał Gładkowski z Morynia 
cierpi na nowotwór. W zwi>zku z tym, 
ce mieszka niedaleko morza, zapragn>ł 
chociac na chwilC znaleać siC w górach. 
Fundacja jako organizacja oparta na za-
sadach wolontariatu zgłosiła siC do ludzi  
z Wisły, Ustronia i okolic prosz>c o pomoc  
w zorganizowaniu takiego przedsiCwziC-
cia. Od razu zgłosili siC ludzie o wielkim 
sercu, tak zwane dobre duchy, które zaofe-
rowały tak> pomoc. Trzeba było ułocyć 
kilkudniowy scenariusz wycieczki, za-
pewnić Rafałowi atrakcje. Scenarzystami 
„Podrócy MarzeM” byli Bartosz Bynowski, 
Aneta Okupska-PoMc oraz Marzena JaW-
kiewicz. Opiekunami, dobrymi duchami 
i przewodnikami po atrakcjach naszego 
rejonu byli Marcin Nogal i Adam Zaj>c. 
Pierwsz> z nich była podróc kolejk> lino-
w>. Rafałowi towarzyszył Marcin Nogal. 
Do Ustronia Rafał przyjechał z rodzin>, 
swoj> mam>, siostr> oraz cioci>. Kiedy 
spotkaliWmy siC na dolnej stacji kolejki 
linowej „Czantoria”, zobaczyłam pogod-
nego, uWmiechniCtego chłopca. Kiedy 
wjechaliWmy na górC na Rafała czekał 
juc pracownik GOPR-u, który zaprezen-
tował chłopcu sprzCt wykorzystywany 
podczas akcji ratowniczych i opowiedział 
jak wygl>daj> takie interwencje. Rafała 
zaciekawił ten temat, postanowił nawet 
załocyć trójk>t ratowniczy. Po wizycie  

szczyt marzeL
w goprówce,  poprosiłam go, by opo-
wiedział o wraceniach. Okazało siC, ce 
wyjazd kolejk> na CzantoriC, przywołał 
wspomnienia z dzieciMstwa. 
- PamiCtam, jak byłem mały, rodzice cza-
sem przyjecdcali tu ze mn> na wakacje, 
obowi>zkowo wtedy jechaliWmy kolejk> 
i obowi>zkowo robiliWmy sobie na niej 
zdjCcie, które gdzieW tam jeszcze w domu 
lecy. To była naprawdC ogromna frajda, 
dziW tec doceniam to, ce mogC znaleać siC 
na szczycie w tak komfortowy sposób. 
- mówił - i poczuć t> wysokoWć, której  
u nas nad morzem niestety nie ma. 

Zapytałam, go o inne marzenia. Bardzo 
szybko wymienił koncert Peja oraz wyjazd 
na mecz do Barcelony. Według mnie to 
bardzo skromne marzenia,  moce dlatego, 
ce najwacniejsze jest marzenie o zdrowiu. 
Młody Rafał nie traci wiary, choć jak sam 
przyznał brakuje mu trochC szkoły. Kole-
dzy wpadaj> bardzo czCsto, nie pozwalaj> 
mu odczuć, ce coW siC zmieniło, za co jest 
im bardzo wdziCczny. TCskni jednak za 
dawnym beztroskim cyciem.

Wizyta na Czantorii była tylko jedn>  
z wielu zaplanowanych na te kilka dni 
atrakcji. Rafała czekała wizyta w Fun-
dacji Izabeli Małysz oraz w Muzeum 
Beskidzkim w WiWle, gdzie spotkał siC 
z grup> Wpiewacz> „Gronie”, nastCpnie 
zwiedzał rejony Istebnej i Koniakowa 
oraz Szczyrk. 

Cieszy fakt, ce ci>gle s> ludzie o wielkim 
sercu, którzy nie wahaj> siC pomóc, gdy 
zajdzie taka potrzeba, bo podróc ta nie 
odbyłaby siC, gdyby nie ich zaangacowa-
nie.                               Anna Rokosz

rafał Gładkowski (drugi z lewej) z rodzin> na czantorii.                                Fot. a. rokosz

ledwo pis utracił władzC...                                                                                  Fot. W. suchta
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Przysłowie mówi, ce „UmiejCtnoWć cycia jest najwiCksz> 
sztuk>”. I tak> właWnie sztukC zaprezentował swoim cyciem 
Wp. Władysław RICHERT, zamieszkały w Ustroniu przy 
ul. Partyzantów. Wprawdzie urodził siC 
23.08.1919 r. w MWciszewicach (Kartuzy), 
ale właWciwie przebywał wraz z rodzicami  
w Toruniu. W 1942 r. wst>pił w zwi>zek mał-
ceMski z Ann> z domu Stebel, z któr> przecył 
65 szczCWliwych lat. Z tego zwi>zku przyszło 
na Wwiat troje dzieci : Jan, Ryszard i Malwina. 
W pamiCci najblicszych pozostanie na zawsze 
jako dobry, spolegliwy, dbaj>cy o dom i rodzinC 
m>c oraz ojciec, który swoim postCpowaniem 
zasłucył sobie, w jesieni cycia, na troskliw> 
opiekC.

Władysław Richert miał niełatwe cycie. 
Nalecał do pokolenia wojennego, a wiCc po-
cogC wojenn> doWwiadczył bardzo mocno. 
Został wywieziony na przymusowe roboty 
do Kamienia Pomorskiego i tam właWnie po-
znał swoj> przyszł> conC AnnC – takce oiarC 
niemieckiego najeadacy. Po wojnie paMstwo 
Richertowie zamieszkali najpierw w Brennej, 
póaniej w Ustroniu, gdzie osiedlili siC na stałe. Tu rozpoczCło siC 
spokojne, normalne cycie nie pozbawione codziennych radoWci 
i smutków.

WiCkszoWć cycia zawodowego przepracował bohater wspo-
mnienia w Kuani UstroM i Skoczów, sk>d przeszedł na emery-
turC. Poza prac> zawodow> był, całym swoim wielkim sercem, 
społecznikiem. Współzałocyciel UstroMskiego Muzeum im. 
J.Jarockiego duco czytał i pisał, m.in. w „Kalendarzu UstroMskim” 
oraz publikacji „Wspomnienia Ustroniaków”, gdzie głównie opi-
suje lata spCdzone w ustroMskim Ratuszu, pełni>c funkcjC wójta 
gminy (1951-1952).  Pasja twórcza towarzyszyła mu przez całe 

Wspomnienie   o  ustroLskim  WÓJcie
cycie. Tak ukochał nasz region beskidzki, ce nie wyobracał sobie 
ziemskiej wCdrówki bez działalnoWci na rzecz jego rozwoju.

Uchodził za wielkiego pedanta, dbaj>cego o zdrowie, osobC 
inteligentn>, rozwacn>, m>dr>, oczytan>, pogłC-
biaj>c> stale swoje wiadomoWci. Taka postawa 
była motywacj>, jak równiec napCdem do dal-
szej egzystencji szczególnie w najciCcszych dla 
niego chwilach, gdy nadeszła choroba niszcz>ca 
coraz bardziej organizm. Miał pełn> WwiadomoWć  
o stanie zdrowia, lecz nie poddawał siC i godnie 
przecywał kacdy dzieM darowany mu przez los. 
Kiedy kolejny, jednoczeWnie ostatni raz znalazł 
siC w Vl>skim Szpitalu w Cieszynie przeczu-
wał, ce nadchodzi kres jego istnienia. Był na to 
przygotowany. Wiedział doskonale, ce ksiCga 
cycia nieuchronnie siC zamyka, co nast>piło 26 
listopada 2007 r.

UroczystoWć całobn> w koWciele ewangelickim 
w Ustroniu prowadził ks. Marek Twardzik, który 
jako podstawC kazania wybrał  obietnicC zawart> 
w Biblii „Ja cyjC i wy cyć bCdziecie”. Jakce piCk-
nie mówił, ic w Wmierci jest wyzwolenie naszej 
ziemskiej istoty, wyzwolenie z cierpienia i bólu, 

wieczne wyzwolenie. Nastaje inna rzeczywistoWć nie podlegaj>ca 
zmianom, niebieska rzeczywistoWć – pewna, niewzruszona, gdzie 
obowi>zuj> inne wartoWci. W niebiesiech jest cel, do którego 
zd>camy. PowinniWmy mieć wiarC, ce Wmierć nie jest kresem, co 
ma swoj> wymowC i nieprzemijaj>c> moc.....

W pogrzebie, oprócz najblicszej rodziny, wziCło udział spore 
grono mieszkaMców Ustronia – przyjaciół, s>siadów, znajomych, 
współpracowników, chc>cych swoj> obecnoWci> złocyć hołd jego 
pamiCci. Spocz>ł na miejscowym cmentarzu ewangelickim 28 li-
stopada 2007 r. przy wzruszaj>cych dawiCkach melodii zagranych 
przez duet trCbaczy.                                           elcbieta Sikora

WiGiliJki  FundacJi
KOŁO ŁOWIECKIE „JELENICA” W USTRONIU

zaprasza na

TRADYCYJNY  BAL  MYqLIWSKI
który odbędzie się 12 stycznia 2008 r.

Poczatek o godz. 19.00
OArodek Wypoczynkowy „Kolejarz” w Ustroniu Jaszowcu

Bilety do nabycia w O.W. „Kolejarz”
Tel. 033 854 35 30

MoMliwoAć skorzystania z odpłatnego noclegu

byczenia dla t. browiMskiego od dzieci i personelu oWrodka z nie-
rodzimia.             Fot. W. suchta

W dniach 14-16.12.2007 r. 
na zaproszenie chóru „Lauda-
mus” i UrzCdu Miasta Piesz-
czany, chór „Ave” udał siC do 
tego uzdrowiska. Powodem 
zaproszenia był II MiCdzynaro-
dowy Festiwal PieWni Adwen-
towej i Boconarodzeniowej 
pt. „Vianoczne Impresie”. Do 
udziału w tym festiwalu zosta-
ły zaproszone równiec chóry  
z WCgier (Mór), Czech (Luha-
czowice) oraz goWcinnie Go-

spel z Ameryki (Waszyngton). 
Festiwal odbył siC w sobotC, 
15 grudnia w pieszczaMskim 
Domu Kultury. ZaW w niedzie-
lC, 16 grudnia chóry wyst>piły 
na scenie na placu w centrum 
miasta, gdzie przewodnicz>-
cy zapalił trzeci> WwiecC na 
wieMcu adwentowym. Zosta-
liWmy wspaniale ugoszczeni  
i bardzo ciepło przyjCci. Moce 
i w naszym mieWcie zrodzi siC 
podobny pomysł.              

na  WieLcu
adWentoWym

Tak jak w latach ubiegłych dwie wigilijki zorganizowała 
Fundacja Ww. Antoniego. 18 grudnia w Wwietlicy SP-2 dla dzieci.  
O WwiCtach Bocego Narodzenia mówili dzieciom i modlili siC  
z nimi ksiCca Leopold Zielasko i Piotr Wowry. Wspólnie z pe-
dagogami i władzami samorz>dowymi reprezentowanymi przez 
przewodnicz>cego RM Stanisława MalinC łamano siC opłatkiem, 
po czym spocyto tradycyjny posiłek. Na zakoMczenie dzieci 
otrzymały paczki. 24 grudnia dla dorosłych odbyła siC Wigilia 
w siedzibie Fundacji Ww. Antoniego. ModlitwC prowadził ks. 
Tadeusz Serwotka. Łamano siC opłatkiem z wiceburmistrz Jolant> 
Krajewsk>-Gojny, członkami Fundacji Józefem Waszkiem i Fran-
ciszkiem Korczem. Po posiłku potrzebuj>cym rozdano paczki. 
Na obu wigilijkach za ich przygotowanie dziCkowano prezesowi 
Fundacji Tadeuszowi BrowiMskiemu.               Wojsław Suchta
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DziW co prawda przypominamy nie UstroM, lecz urodziwe 
ustronianki na obozie harcerskim w PotCgowie koło Pogorzelic 
GdaMskich przed 60 laty. Przy kuchni polowej zaangacowały 
siC (od lewej): Halina Rakowska (Dziercewicz), Helena Cicha 
(Paszcza), Aleksandra Sikora (Tarczałowicz), Stefania Krysta 
(Stolarczyk) i Anna Wawrzyczek (Grzybczyk). FotograiC opisała 
Stefania Stolarczyk. Na temat harcerstwa zamieszczono artykuły 
zarówno w „PamiCtniku UstroMskim” nr 13, jak i w „Kalendarzu 
UstroMskim” na 2008 rok.                              lidia Szkaradnik

URZ=D MIASTA INfoRMUJe, 
ce w zwi>zku z przyst>pieniem UrzCdu do programu 

„Systemu elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej” - SeKAP od dnia 0�.0�.�008 r. Biuro Podawcze 
zostaje przeniesione do pokoju nr 4 na parterze. 

przedWwi>teczny tłok na ul. ks. kojzara.           Fot. W. suchta
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trzej królowie i reszta aktorów.                                                 Fot. a. rokosz

ustroLskie rocznice W 2008 

445 Gmina Lipowiec uzyskała od ksiCcia 
 Wacława prawo załocenia trzech 
 stawów na potoku Postrzednik
�95 Bernard Jaworski z Jaworza kupuje  
 w Lipowcu mały folwark. Od jego 
 imienia ta czCWć Lipowca nazywa siC  
 dziW Bernadka
�80 UstroM Dolny staje siC własnoWci>  
 rodziny Tschamerów z Iskrzyczyna
�75 UstroMski bogaty chłop Marcin Go- 
 mola kupuje folwark zwany nowa- 
 kowski w Górnym Ustroniu [30.07]
 UstroM Górny przechodzi na własnoWć 
 ksi>c>t cieszyMskich jako samodziel- 
 ny maj>tek ziemski
��5 Przez UstroM przemaszerowały od- 
 działy króla Jana Sobieskiego zd>ca- 
 j>ce pod WiedeM
�75 Jerzy Vliwka sprzedaje swój fol- 
 warczek w Dobce (zakupiony w 
 1697r.) synom Szymonowi i Jerzemu
�55 ZakoMczono budowC sierociMca wg 
 projektu Juliusza Fixa. Fragment tego 
 sierociMca stanowi obecnie czCWć 
 zabudowaM dzisiejszej parafii Ww. 
 Klemensa
��5 Powstanie na mocy Patentu Toleran- 
 cyjnego samodzielnego zboru ewan- 
 gelickiego 
��5 Hermanice w wyniku sprzedacy staj> 
 siC własnoWci> Habsburgów
 Wybudowano w Lipowcu murowany 
 budynek plebanii
��0 PoWwiCcono katolicki koWciół Ww. 
 Klemensa [23.11.]
�95 Urodził siC Teodor Kotschy, botanik, 
 podrócnik [15.11]
 RozpoczCła produkcjC walcownia
�85 Urodził siC Jan Vliwka autor pierw- 
 szych podrCczników polskich [05.02]
�70 PoWwiCcono ewangelicki koWciół ap. 
 Jakuba Starszego [25.07]
 Wydano zezwolenie na kopanie rudy 
 celaza w Lipowcu
�60 ZakoMczono w papierni Jana Kozła 
 rCczn> produkcjC papieru czerpanego.
�55 Ks. K. Kotschy wydał „Vpiewnik 

 pogrzebny i szkolny”
�45 Oddano do ucytku budynek Szkoły 
 Podstawowej w Polanie
��0 Urodził siC ks. Paweł Nikodem 
 [10.03]
��5 Urodził siC Jerzy Lazar wieloletni  
 sekretarz Wydziału Gminnego, czło- 
 nek i działacz Towarzystwa MiłoWni- 
 ków Ustronia [15.11]
 Paraia ewangelicka przy obecnej ul. 
 Stracackiej uruchomiła dom i ochron- 
 kC dla sierot
 Uruchomiono filiC fabryki mebli  
 giCtych braci Kohn z Cieszyna
 Odkryto nad potokiem GoWcirado- 
 wiec aródło celaziste
��0 Powołano Kółko Pedagogiczne
 Załocono Towarzystwo MiłoWników 
 Ustronia [28.07]
 Urodził siC ks. Ludwik Kojzar 
 [12.08]
 Załocono Katolickie Kółko Rolnicze  
 i OWwiaty wraz z Czytelni> [08.11.]
 Zlikwidowano k>piele siarczano 
 – cuclowe i zast>piono je odkryt> na 
 parceli Jana Błaszczyka borowin>
 Doprowadzono do Ustronia liniC 
 kolejow> [18.12]
��0 Utworzono Stowarzyszenie Młodzie- 
 cy Ewangelickiej [28.11]
 Towarzystwo UpiCkszania przy aród- 
 le celazistym wybudowało pawilon 
 gastronomiczny
�00 Urodziła siC Józefa JabczyMska, pe- 
 dagog, instruktor harcerstwa [10.03]
 Powołano spółkC „Vl>ski Zakład 
 K>pieli Borowinowych w Ustroniu”
95 Odbyły siC pierwsze zawody narciar- 
 skie przy schronisku na Czantorii
 Urodził siC Józef Pilch [02.03]
 Urodził siC prof. Jan SzczepaMski  
 [14.09]
 Załocono oddział Zwi>zku Młodzie- 
 cy Katolickiej  na Vl>sku „Zjedno- 
 czenie”. Tymczasowym prezesem 
 został Józef Tomiczek [19.10]
90 Załocono Robotnicze Stowarzy- 

 szenie Kulturalno – OWwiatowe 
 „SIŁA” [05.11.] 
85 Urodziła siC Maria Skalicka  [19.08]
 Wybudowano pierwsze schronisko na  
 Równicy
80 Zmarł Jerzy Michejda [14.01]
 Zmarł Paweł Wałach - pedagog, orga- 
 nizator cycia muzycznego [23.03]
 Uruchomiono liniC kolejow> do  
 Ustronia Polany
 PoWwiCcono kamieM wCgielny pod 
 rozbudowC Pracakówki
 Otwarto przebudowane schronisko na 
 Równicy [02.06]
75 Otwarto  basen k>pielowy [02.07]
 RozpoczCto budowC drogi na Rów- 
 nicC
55 Zmarł Jan Wantuła [20.07]
50 Załocono SpółdzielniC Mieszkaniow> 
 „Zacisze” [18.10]
45 Otwarto nowy budynek Szkoły Pod- 
 stawowej nr 1 [17.02]
40 Powołano bibliotekC publiczn> 
 [08.09]
�5 Wybudowano na Polanie koWciół 
 katolicki pw. Dobrego Pasterza
 Wybudowano na Polanie koWciół 
 ewangelicki pw. ap. Mateusza
�0 Powstała Estrada Ludowa „Czanto- 
 ria” [26.05]
 Ukazał siC 1. numer PamiCtnika 
 UstroMskiego
�5 Powstało Stowarzyszenie Twórcze 
 „Brzimy” [13.03]
 Otwarto Oddział Muzeum „Zbiory  
 Marii Skalickiej” [06.08]
 Podpisano umowC partnersk> z Haj- 
 dunanas (WCgry) [01.10]
�0 OdsłoniCto tablicC pami>tkow>  po- 
 WwiCcon> J. Pilchowi [20.03]
 Uruchomiono obwodnicC Ustronia 
 [31.08]
 Otwarto Regionalny LeWny OWrodek 
 Edukacji Ekologicznej „LeWnik” 
 [17.09]
 Zmarł Karol Gruszczyk - wojewódzki 
 konserwator zabytków  [01.10]

Wiceprezes Towarzystwa MiłoWników Ustronia Michał Pilch przypomina nam, 
jakie rocznice czekaj> nas w �008 roku

Jasełka
18 grudnia w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Ustroniu tradycyjnie odbyły 
siC obchody Wwi>t Bocego Narodzenia. 
Uczniowie pod kierownictwem nauczy-
cielki Barbary Toborek – Kasperczyk 
przygotowali  naprawdC ciekawe jasełka. 
O 11.00 na górnym holu zapłonCły Wwiece, 
zapanował Wwi>teczny nastrój  i rozpoczCło 
siC przedstawienie. ZobaczyliWmy portret 
współczesnej rodziny podczas Wigilii, 
oraz powCdrowaliWmy razem z pasterzami 
i Trzema Królami za gwiazd> betlejemsk> 
prosto do Betlejem. To wigilijne spotkanie 
zaszczycił zespół regionalny z DCbowca, 
który na góralsk> nutC zaWpiewał kolCdy. 
Na koniec uczniowie poczCstowali wszyst-
kich pysznym ciastem.      Anna Rokosz 
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byczenia władz samorz>dowych.     Fot. W. suchta

Galeria „pod Jodł=”
 Pocz>wszy od  2005 r.  „ZBIORY MA-

RII SKALICKIEJ” - Oddział Muzeum 
UstroMskiego prowadzi m.in. regularn>  
i bogat> działalnoWć wystawiennicz>.  
Do dnia dzisiejszego urz>dzono tu 
juc ponad 20  wystaw zbiorowych  
i indywidualnych cenionych profesjonal-
nych artystów.  

Wystawiano tu prace  artystów  naszego 
regionu, takich jak: Bogusław Heczko, 
Karol Kubala, Zbigniew Niemiec, Wie-
sław RadwaMski (fotografia), Jadwiga 
Smykowska (drzeworyt sztorcowy), Da-
riusz Gierdal (kolac),  a takce czepce, 
hafty i hoczki ze zbiorów CieszyMskiego 
Klubu Hobbystów oraz   druki biblioilskie  
z kolekcji Marii Skalickiej darowanej   
Ksi>cnicy CieszyMskiej. 

Na Brzegach prezentowali siC takce 
artyWci spoza naszego regionu, a byli  to:   
Czesław Kazimierz WoW (Ostrów Wielko-
polski  - akwaforta, pastele), Anna Małe-
cka-Beiersdorf (Kraków - wycinanka cy-
dowska),  Agata Seweryn (Kraków - wyci-
nanka krakowska),  Muzeum Historii Fo-
tograii (Kraków), Marta Goł>b (Kraków 
- wycinanka cydowska), Urszula, Wacław  
i Bartłomiej Sobierajowie (Bielsko-Biała 
– olej, pastele, akwarela).

Staramy siC działać konsekwentnie  
i ambitnie. Nawi>zaliWmy  współpracC  
z Galeri> Uniwersytetu Vl>skiego Kato-
wice-Cieszyn, w wyniku której mocliwa 
była wystawa grafiki Franciszka Nie-
cia (Katowice), rzeaby Jerzego Fobera 

(Cieszyn), fotograii Jerzego Pustelnika 
(Cieszyn).  

W ramach cyklu „Twórcza obecnoWć 
Polaków na Zaolziu”  licznie i czCsto 
reprezentowani byli  polscy artyWci  
z Zaolzia.  Miały tu miejsce wystawy:  
plakatu  teatralnego ”Sceny Polskiej”  
Teatru CieszyMskiego z Czeskiego 
Cieszyna, akwaforty Bronisława  Li-
berdy, malarstwa na szkle Antoniego 
Szpyrca,  fotograii ZaolziaMskiego 
Towarzystwa Fotograicznego, a takce 
malarstwa Oskara Pawlasa, Bronisła-
wa Firli oraz ekslibrisu Zbigniewa 
Kubeczki. 

Plany na nowy 2008 rok  tec s> juc do-
kładnie sprecyzowane. GoWcić bCdziemy 
m.in.:  Piotra Borowicza (fotografia,) 
KarolinC Gajewsk> (malarstwo i graika),  
HannC T. Głowack> (graika), młodych  
fotograików  z Zaolzia,  Czesława Kazi-
mierza Wosia (ekslibris), a takce  MartC 
Goł>b (wycinanka) i Bogdana Kosaka 
(porcelana).

Ta długa lista byłych i nowo propo-
nowanych wystaw oWmiela nas, aby tC 
galeriC wreszcie jakoW blicej okreWlić  
i nazwać. I tak właWnie  stało  siC 6 grudnia  
tego roku. W muzealnym ogródku, na 
pierwszym planie stoi  piCkna, wysoka 
jodła, wyraanie góruj>ca nad otaczaj>-
cym j> drzewostanem. Jodła  nawi>zuje 
zarówno do naszego regionu, jak i do tego 
konkretnego  miejsca.  I st>d pomysł  na  
GaleriC „Pod Jodł>”.

STolICA MelANCHolII
„Jesieni> 2005 roku, zainspirowany 

niezwykł> ksi>ck>  „Requiem”   Anto-
nio Tabucchiego, pojechałem    wraz  
z przyjacielem do Lizbony.  I tam siC 
okazało, ce moja fascynacja   wspomnia-
n> ksi>ck>, a właWciwie    opisan> w niej 
atmosfer>, przekształciła siC w nieodparte    
wracenie, ce tam jest moje miejsce   na 
Wwiecie. Jeszcze nie wiem, co z tym zro-
biC, ale wiosn> 2007 r. byłem w Lizbonie 
ponownie i to    z tego wyjazdu zdjCcia s> 
prezentowane   na wystawie.

FotografujC od 1977 roku. Od 1979 
zwi>zany jestem z CieszyMskim Towa-
rzystwem Fotograicznym. Od pocz>tku 
jednym z moich najwacniejszych tematów 
był czas, przemijanie i rejestracja tego, co 
pozostaje. Sposób mojego fotograiczne-
go widzenia i opowiadania ukształtował 
Kraków. 

Od 1987 roku zajmujC siC fotogra-
fi> profesjonalnie i prowadzC własn> 
firmC współpracuj>c> z krajowymi  
i zagranicznymi wydawnictwami.  Brałem 
udział w wielu zbiorowych wystawach  
w kraju i za granic> oraz miałem ponad 
20 wystaw indywidualnych.”

Tyle  o sobie napisał Piotr Boro-
wicz (ur. 1957 r.)  - wytrawny foto-
graik, autor nowej wystawy w Gale-
rii „Pod Jodł>”  Muzeum Marii Skali-
ckiej  w Ustroniu Brzegach.  TC  Wwiet-
n> artystyczn>  fotografiC zaułków  
i detali architektonicznych starej Lizbony 
ogl>dać mocna  do 15 stycznia 2008.  Za-
praszamy zatem  ustroniaków i naszych 
goWci na    Wwi>teczno-noworoczny spacer 
do naszej galerii.        Irena Maliborska

spotkanie  noWoroczne
28 grudnia w hotelu „Orlik” na Zawo-

dziu odbyło siC spotkanie noworoczne 
władz samorz>dowych naszego miasta  
z przedsiCbiorcami, działaczami społecz-
nymi, przedstawicielami stowarzyszeM. 
Byli tam równiec byli burmistrzowie  
i duchowni. Spotkania te odbywaj> siC co 
roku i s> okazj> do wymiany pogl>dów 

w Wwi>tecznej atmosferze. To właWnie na 
tych noworocznych spotkaniach miały 
swój pocz>tek niektóre przedsiCwziCcia, 
do dziW funkcjonuj>ce. Bo czyc moce 
być lepsza ku temu okazja, nic spotkanie  
w swobodnej atmosferze przedsiCbiorców, 
działaczy społecznych i samorz>dowych, 
dodatkowo pod okiem duchownych?

Wszystkich zebranych witali i cyczenia 
im składali przewodnicz>cy Rady Miasta 
Stanisław Malina i burmistrz Ireneusz 
Szarzec, który mówił:
- Przed dwoma laty Wniecyca utrudniła 
wielu z nas dotarcie do „Orlika”. Dzisiaj 
spóaniliWmy siC z panem przewodnicz>-
cym, bo na byłym tartaku spalił siC budy-
nek komunalny. MusieliWmy zabezpieczyć 
lokum dla dwóch rodzin tam mieszka-
j>cych. Na szczCWcie nikomu nic siC nie 
stało. Mimo tego przykrego wydarzenia 
mijaj>cy rok mocemy jednak uznać jako 
dobry. Dla samorz>du ustroMskiego był 
to pierwszy rok nowej kadencji. Rok har-
monijnej współpracy. Mamy to szczCWcie  
w Ustroniu, ce ci, którzy potrai>, chc> coW 
dla tego miasta zrobić, a przy tym umiej> 
współdziałać. Za wsparcie i cyczliwoWć, 
za czCsto trudne, ale twórcze rozmowy, 
spotkania, serdecznie wszystkim dziCku-
jC. WierzC, ze klimat współpracy, bCd>cy 
zasług> moich poprzedników i wszystkich 
ustroniaków bCdzie nadal trwał. 

Do cyczeM doł>czył siC S. Malina, mó-
wi>c m.in.:
- W okresie Wwi>t jesteWmy bardziej otwar-
ci na drugiego człowieka, po prostu jeste-
Wmy lepsi. Chciałbym wszystkim cyczyć, 
by ta otwartoWć serca towarzysz>ca nam 
w okresie Vwiat Bocego Narodzenia, była 
obecna przez 366 dni nadchodz>cego roku. 
MyWlC, ce bCdzie to rok pomyWlny, jeceli 
współpraca bCdzie siC układała podobnie 
jak w mijaj>cym 2007 roku.
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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
ekspozycja stała :
- ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksiąMek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny Meński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległoAć w czasie II wojny Awiatowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 
kombatantów;
galeria „pod jodłą”:
- „Stolica Melancholii”  - zaułki i detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii  
  Piotra Borowicza.  
- wystawa czynna do 15 stycznia 2008; 
 KLUB PROPOZYCJI: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 

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.

czwartek 20 grudnia na granicy w cieszynie. W tym dniu prawie wszyscy 
przekraczajacy granicC cyczyli sobie piecz>tki w paszporcuie. na zdjCciu 
jeden z ostatnich klientów stracy Granicznej.               Fot. W. suchta
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PoZIoMo: �) zabójstwo, 4) trop dla psa, 6) upinany na 
głowie, 8) targowy, szkolny, 9) ptak-nielot, �0) dawany 
na szczCWcie, ��) czeski powiat, ��) gatunek literacki,  
��) angielska rasa kur, �4) czarna w stadzie, �5) ukazu-
je pochodzenie czegoW, �6) z klownami i woltycerami,  
�7) jeden z darów Trzech Króli, �8) duca papuga, �9) szał, 
�0) grecka legenda.

PIoNoWo: �) ptak parkowo-leWny, �) dawna sutanna,  
�) opłacone brawa, 4) amerykaMski ptak drapiecny,  
5) udaje skórC, 6) poprawiaj> urodC, 7) zalotnica z kurnika,  
��) podobno czyni złodzieja, ��) wyWwiCcenie biskupa,  
�7) poprzedniczka policji.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 11 stycznia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 50
KUPUJeMy PReZeNTy

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Małgorzata Niem-
czyk, UstroM, ul. PolaMska 65.  Zapraszamy do redakcji. 

krzybÓWka   krzybÓWka   krzybÓWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Winsz na 2008 rok

Winszujym Wóm dzisio samych fajnych rzeczy,

dyć dobroci nigdy za moc na tym naszym Wwiecie,
a człowiek mo rod dobro – codyn nie zaprzeczy,
a przeca nieroz biyda i choróbsko gniecie.
Tóc cyczym kocdymu choćby gwiozdki z nieba,
niech mo – jo nie zowiszczym ludzióm dobroci, 
kocdymu tego, czego mu nejbardziyj trzeba,
niech Bóg do czułe serce i niech Was ozłoci. 
Coby tyn Nowy Roczek, co jeszcze jak dzieciC
je bez win i bez skazy, i pełny nadzieji,
prziniós radoW i pokuj na calutkim Wwiecie,
by sie wszyscy ludzie dycki radzi mieli.
Coby bogocz wspumóg biydnego w potrzebie
i kocdy mioł serce dlo swego blianiego,
toby my se tu przeca cyli jak w niebie
i tego winszujym u progu roku nowego. 
     Ustróniok

URZ=D  MIASTA  USTRoL INfoRMUJe 

Do 31 stycznia 2008 w kacd> sobotC w godzinach od 
9 do 12 udzielane s> bezpłatne Wwiadczenia lecznicze 
w nagłych przypadkach z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej w ramach dycurów lekarsko-pielCgniar-
skich, w lokalu znajduj>cym siC w budynku NZOZ 
MED. – LAB – Suchanek, UstroM, ul. Stawowa 2. 

W okresie Wwi>tecznym członkowie, pracownicy i wolontariusze stowa-
rzyszenia „mocna inaczej” kwestowali w domach towarowych. zebrano 
2000 zł i kilkadziesi>t kg artykułów spocywczych.      Fot. W. suchta 
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sunrise  
na  antenie

 Nigdy nie było moim  zwyczajem chwalić siC. Uwacam, 
ce pochwalić moce ktoW za coW co dobre, pocyteczne, maj>ce 
pozytywny wpływ na historiC, wydarzenia, ludzi. Lecz kiedy  
z przyczyn niewiadomych i blicej niesprecyzowanych pochwalić 
nie ma kto, czasem człowiek zmuszony jest dokonać tego sam.

Bez prasowego echa przeszedł fakt realizacji przez RedakcjC 
Katolick> – Magazyn Młodziecowy „Raj” Telewizji Polskiej 
reportacu o działalnoWci Młodziecowego Zespołu Wokalnego 
„Sunrise”, który został nagrany przez czteroosobow> ekipC pod 
kierunkiem red. Patryka Kuniszewicza, a wyemitowany w pro-
gramie I Telewizji 21 listopada 2007 r. (powtórki 22 i 23.11.07 
w TV Polonia). Poniewac udało mi siC zainteresować media tym 
tematem, chcC utrwalić w lokalnej prasie to zdarzenie, bo s>dzC, 
ce jest tego jak najbardziej godne i warte.

 „Sprzedać” cokolwiek w dzisiejszych czasach tej magicznej 
instytucji, jeszcze z perspektywy małego miasteczka, jest bar-
dzo trudne. Kiedy dwa lata temu goWciło w Ustroniu Radio Bis, 
zaproponowano zespołowi „Sunrise” krótkie wywiady na cywo 
do radia. Widocznie grupa tak spodobała siC prowadz>cemu 
redaktorowi, ce wyjecdcaj>c z Beskidów powiedział, cyt. „My 
siC jeszcze spotkamy”. Po niespełna dwóch latach kierownik ze-
społu Urszula Vliwka odebrała telefon z Warszawy, z propozycj> 
zrealizowania półgodzinnego reportacu z udziałem członków 
„Sunrise”. I rzeczywiWcie, zgodnie z umow>, w dniach 10-11 
listopada 2007 r. do Ustronia zawitała ekipa pracuj>ca przez dwa 
dni nad urzeczywistnieniem swoich zamierzeM. Była to doskonała 
promocja miasta, Paraii Ewangelickiej, przy której działa zespół, 
a jednoczeWnie pouczaj>ca przygoda dla młodych wokalistów, 
bowiem byli oni współtwórcami profesjonalnego programu 
telewizyjnego. Reportac zawierał wywiady z Urszul> Vliwk>, 
prowadz>cym zespół Jankiem Zacharem, Marysi> Górniok, Laur> 
Misztal, Jank> R>pel, Anet> Szarzec, Magd> Zborek, Karolem 
Kugiełko, Sławkiem Kusiem i Pawłem Lazarem, utwory wokalne 
wykonywane przez „Sunrise”, sondC uliczn> na temat muzyki 
gospel, wypowiedzi asystenta biskupa KoWcioła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce, ks. Ireneusza Lukasa.

Było to z pewnoWci> duce wyrócnienie dla zespołu i Ustronia 
– zostać bohaterem ciekawie zrobionego oraz wartoWciowego  
w treWci reportacu emitowanego w I programie TVP, jeszcze do 
tego z oferty Telewizji. Naturaln> konsekwencj> tego wydarzenia 
s> zaproszenia zespołu do rócnych zak>tków kraju, bowiem jego 
popularnoWć tym samym wzrosła, jak równiec obietnica nagrania 
koncertu live (na cywo) dla potrzeb Telewizji.

Zastanawiam siC dlaczego w swoim ustroMskim Wrodowisku 
„Sunrise” nie jest tak doceniany, jak na to  zasługuje. Czyc nie 
nalecy siC dogłCbnie zastanowić co jest powodem, ce tak siC dzieje 
i kto ponosi za to odpowiedzialnoWć ?               elcbieta Sikora

Wywiad dla telewizji.                                            

Jasełka   W  muzeUM
WystCpy przedszkolaków.                                            Fot. a. rokosz

14 grudnia w Muzeum UstroMskim spotkali siC wszyscy miłoW-
nicy tradycyjnych obrzCdów boconarodzeniowych, by podziwiać 
jasełka oraz posłuchać gawCdy na temat symboli Vwi>t Bocego 
Narodzenia.  Zainteresowanie było ogromne, zwłaszcza, ce za-
proszeni byli niezwykli goWcie. Jako pierwsze wyst>piły dzieci 
z Przedszkola Nr 1. Kiedy na scenie pojawiły siC aniołki, WwiCta 
rodzina, pasterze i trzej królowie naprawdC trudno było oderwać 
od nich wzrok, zwłaszcza, kiedy piCknie Wpiewały. WystCpami 
dzieci najbardziej wzruszeni byli rodzice, których tłumy ledwie 
mieWciły siC w sali Muzeum. Dzieci nie tylko grały przepiCknie 
swoje role, ale równiec znakomicie taMczyły. Na chwilC w sali 
zaroiło siC od wiruj>cych jak białe płatki Wniegu anielskich wst>-
ceczek i chyba kacdemu udzieliła siC magia Wwi>tecznych dni. 
Po wystCpach dzieci przywitała zebranych Urszula Vliwka, która 
opowiedziała historiC małej dziewczynki doWwiadczaj>cej wyj>t-
kowych w swoim cyciu Wwi>t, a takce przyblicyła pochodzenie 
niektórych zwyczajów Wwi>tecznych. Słuchacze dowiedzieli siC 
miCdzy innymi, jak powstała kolCda „Cicha noc”. Na zakoMczenie 
członkowie zespołu Sunrise zaWpiewali dla wszystkich piCkne 
boconarodzeniowe pieWni.                                     Anna Rokosz
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zwyciCski anioł wykonany z siana.                         Fot. t. targowski

W listpoadzie Dom Narodowy w Cieszynie zorganizował 
konkurs pt. „Czy ktoW widział anioła?”. Konkurs adresowany był 
do uczniów szkół podstawowych z Cieszyna i okolic. Polegał na 
uruchomieniu wyobraani i  stworzeniu anioła przy wykorzystaniu 
dowolnych materiałów i technik. Anioły zgłoszone na konkurs 
były bardzo rócne, duce, małe. Niektóre wykonano z masy sol-
nej, inne z papieru, wykorzystywano ptasie pióra, choinkowe 
łaMcuchy, lalki, wiklinowe kosze, drewno, słowem wszystko, co 
wpadło uczniom do głowy, wszystko, co znaleali w szuladach 
lub na strychu. Liczyła siC oryginalnoWć i starannoWć wykonania.  
6 grudnia w Galerii Domu Narodowego zrobiło siC naprawdC 
metaizycznie i anielsko. To właWnie tego dnia rozstrzygniCto kon-
kurs. Pierwsza nagroda przypadła uczennicy Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Ustroniu, pi>toklasistce Paulinie Prochaczek, podopiecznej 
nauczyciela wychowania plastycznego Tomasza Targowskie-
go. Konkurs był wyzwaniem nie tylko dla dzieci, ale tec dla 
rodziców, którzy niejednokrotnie pomagali swoim pociechom  
w tworzeniu aniołów. I o to miCdzy innymi chodziło, był to 
doskonały pretekst do wspólnej radosnej zabawy z własnymi 
dziećmi i wprowadzenia do domu rodzinnej atmosfery Wwi>t. Dla 
dzieciaków ta wspólna zabawa z pewnoWci> liczyła siC bardziej nic 
zdobycie nagrody.                                                     Anna Rokosz 

metaFizycznie  

ustroMskie muzeum na szlaku zabytków.         Fot. W. suchta

Juc wkrótce turyWci odwiedzaj>cy województwo Wl>skie bCd> mo-
gli uczestniczyć w wycieczkach obejmuj>cych kilkanaWcie miejsc 
zwi>zanych z przemysłowymi tradycjami regionu. Trasa poł>czy 
obiekty znajduj>ce siC na „Szlaku zabytków techniki”, a wyprawy 
organizować bCd> Wl>scy touroperatorzy. PrzedsiCbiorcy szkol> siC 
w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”.
– W 2005 roku powstał pomysł, aby przemysłowy potencjał regio-
nu wykorzystać w promocji turystyki na Vl>sku. Do tej pory kacdy 
z obiektów na szlaku na własn> rCkC promował siC i sprzedawał 
swoje usługi. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych nie 
jest mocliwe bez szeroko pojCtej współpracy. Jej rozwój lecy 
takce u podstaw szkoleM w ramach projektu „Turystyka – wspólna  
sprawa”. Efektem tej współpracy jest powstanie w pełni komer-
cyjnego produktu turystycznego – podkreWla Agnieszka Sikorska, 
dyrektor biura Vl>skiej Organizacji Turystycznej.

DziW na szlaku znajduje siC 31 obiektów, miCdzy innymi: 
Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej, bielski 

Dworzec PKP, Muzeum UstroMskie im. Jana Jarockiego czy 
Muzeum Browaru w bywcu.

Juc wkrótce obiekty te poł>czy wspólna oferta turystyczna. 
Przygotowuj> j> Wl>scy touroperatorzy w porozumieniu z osobami 
zarz>dzaj>cymi poszczególnymi zabytkami. Okazj> do nawi>-
zania Wcisłej współpracy jest cykl szkoleM w ramach projektu 
„Turystyka – wspólna sprawa”. Ostatnie spotkanie odbyło siC 13 
listopada w Ustroniu. WziCli w nim udział reprezentanci obiektów 
skupionych na „Szlaku zabytków techniki” oraz przedstawiciele 
touroperatorów. Podczas pobytu w Beskidach szkolili siC ze 
skutecznej sprzedacy produktu turystycznego.

Kiedy zorganizowana zostanie pierwsza wycieczka na trasie 
szlaku? – Jak tylko stworzymy wspóln> ofertC turystyczn>. 
Chcemy j> skierować przede wszystkim do cudzoziemców, a 
szkolenie w Ustroniu pomogło nam j> przygotować – mówi 
Mariusz Florczyk z Katowic.

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce ducy 
projekt szkoleM i doradztwa dla brancy turystycznej. Korzystaj> 
z niego przedsiCbiorcy, samorz>dy lokalne oraz organizacje 
wspieraj>ce rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkuren-
cyjnoWci brancy turystycznej poprzez podniesienie umiejCtnoWci 
zawodowych osób w niej pracuj>cych. 

Polsk> brancC turystyczn> charakteryzuje wci>c niski poziom 
wykształcenia kadr Wwiadcz>cych usługi oraz brak szerszej 
współpracy regionalnej. Odpowiadaj>c na te problemy, Polska 
Projekt jest adresowany do przedsiCbiorstw turystycznych, jed-
nostek samorz>du terytorialnego, organizacji przedsiCbiorców 
i pracodawców, organizacji wspierania przedsiCbiorczoWci oraz 
organizacji pozarz>dowych działaj>cych w sektorze turystyki.  
W szkoleniach moce uczestniczyć zarówno kadra zarz>dzaj>ca, 
jak równiec pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich 
weamie, co najmniej 10 tysiCcy osób, spCdzaj>c w salach szko-
leniowych blisko 800 000 godzin. Szkolenia s> tylko czCWciowo 
odpłatne dla uczestników, w wiCkszej czCWci koszty szkoleM s> 
pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowane s> trzy edycje projektu „Turystyka – wspólna 
sprawa”. Pierwsza edycja, wdracana od stycznia 2006 r., obejmuje 
województwa: dolnoWl>skie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-po-
morskie oraz WwiCtokrzyskie. Druga województwa: małopolskie, 
lubelskie, Wl>skie, warmiMsko – mazurskie oraz zachodniopomor-
skie. Trzecia obejmuje województwa: mazowieckie, lubuskie, 
łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie.

zabytkoWy szlak

SPRoSToWANIe
W Wwi>tecznym numerze Gazety UstroMskiej  w artykule dotycz>cym 

Iwony Dziercewicz -Wikarek pojawiła siC nieWcisłoWć. I Dziercewicz-
Wikarek nie organizuje aukcji na rzecz niepełnosprawnych dzieci,  
a jedynie w nich uczestniczy. Za bł>d przepraszam.  Anna Rokosz
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www.ustron.pl
 KUlTURA

4.1 godz. 19.00  Koncert noworoczny „od Straussa 

    do...”, wyst>pi>: Big Band Jarosława 

   Grzybowskiego, Angelika Mazur, 
   Aleksandra Pospieszałowska, Irmi- 
   na Chrapla, cena biletu 25 zł, sala 
   widowiskowa.
5.1 godz. 19.00 Bal  s zko lny  G �  i  SP� ,  sa la 
   widowiskowa.
6.1  godz. 16.00 ekumeniczny Koncert KolCd, KoWciół 
   rzymskokatolicki pw. Ww. Klemensa 
8.1  godz. 9.00 „Klawiatura i smyczek”- audycja 

   muzyczna filharmonii Vl>skiej dla klas 

   II gimnazjalnych, sala widowiskowa.
9.1  godz. 17.00 Koncert KolCd Towarzystwa Kształ- 
   cenia Artystycznego, sala widowiskowa.
     KINo 
28.12-3.1  godz.  18.30  KatyM,  dramat,12 lat, Polska. 
4-10.1 godz.  18.45  Pora umierać, obyczajowy, 15 lat, 
   Polska.
     

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

Korepetycje z chemii i matematy-
ki. 0-693-040-326.

UstroM. Dom tanio wynajmC.  
0-601-491-124.

Sprzedam krowC raz cieln>, cieln>. 
Wisła. 0-605-124-601, 33-854-
57-71.

Sprzedam VW Golf 1600, 1900 r., 
stan bdb. 0-669-053-684.

WynajmC na dogodnych wa-
runkach lokal 50 m2  przy ul. 
DaszyMskiego w Ustroniu .  
0-601-942-374.

  
1-3.1.08 -  na zawodziu  ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
4-6.1.08 -  elba   ul. cieszyMska 2 tel. 854-21-02
7-9.1.08 -  „111”  ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
 Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

18 grudnia na swym rocznym zebraniu spotkali siC członkowie 
Towarzystwa MiłoWników Ustronia. Do Oddziału Muzeum Zbiory 
Marii Skalickiej przybyło kilkanaWcie osób, nie tylko członków 
TMU. Tradycj> jest, ce na te zebrania zaprasza siC wszystkich: 
członków, sympatyków i ludzi, którym los Ustronia lecy na sercu, 
tym bardziej, ce grudniowe spotkanie poWwiCcone było gwarze  
i jej znaczeniu dla współczesnych, mówiono takce o trudnoWciach  
w posługiwaniu siC gwar>, szczególnie o kłopotach z prawidło-
wym zapisem wyrazów gwarowych.

24 grudnia rozpoczCła siC pierwsza wigilijka w Miejskim Domu 
Pomocy Społecznej. Głównym sponsorem i organizatorem Wwi>-
tecznej wieczerzy była Fundacja Vw. Antoniego z jej prezesem 
Tadeuszem BrowiMskim. Współinansowała spotkanie Fundacja 
KoWcioła Ewangelicko-Augsburskiego „Gustaw” oraz Miejski 
OWrodek Pomocy Społecznej.

Na wigilijkC zaproszeni zostali mieszkaMcy MDPS oraz samotni 
ustroniacy, którzy pragnCli w tym wyj>tkowym dniu podzielić 
siC opłatkiem. Do stołu zasiedli z nimi: ksi>dz kanonik Leopold 
Zielasko, ksi>dz dr Henryk Czembor, burmistrzowie Kazimierz 
Hanus i Tadeusz Duda, poseł Antoni Kobielusz, naczelnik Wy-
działu Finansowego UM Maria Komadowska oraz kierownik 
Przychodni Rejonowej w Ustroniu Marek Wiecha.

Jubileusz 550-lecia paraii Ww. Klemensa w Ustroniu, który ob-
chodzono przez cały rok 1997, zakoMczył siC w czwart> niedzielC 
Adwentu 22 grudnia, msz> WwiCt>. 

Rozmowa z Józefem Waszkiem, przewodnicz>cym Komisji 
Ochrony Vrodowiska RM: 
-Problemem nie rozwi>zanym jest ochrona mieszkaMców przed 
szkodliwymi skutkami ruchu samochodowego na obwodnicy, która 
ma być oddana do ucytku w połowie przyszłego roku.
-Nasza Komisja wnioskuje zabezpieczenie mieszkaMców os. Man-
hatan przed hałasem. Chcemy, by powstały przynajmniej ekrany 
dawiCkochłonne. Inwestor tłumaczy, ce to niewiele pomoce. Jednak 
moim zdaniem zabezpieczy to w jakimW stopniu mieszkania na 
nicszych piCtrach. Ponadto taki ekran chroni tec przed spalinami. 
Druga sprawa zwi>zana z obwodnic>, to sygnalizacja Wwietlna na 
skrzycowaniach. Od skrzycowania z ulic> DominikaMsk> do wylo-
tu obwodnicy jest osiem skrzycowaM. Uwacamy, ce co najmniej na 
dwóch skrzycowaniach powinna być sygnalizacja Wwietlna – z ul. 
CieszyMsk> i z ul. MyWliwsk>.                                                 (ar)

*    *    *

*    *    *

dziesiCć  lat  temu

*    *    *

pozowanie artystyczne ...                                            Fot. W. suchta

... i sylwestrowo-spontaniczne.                                   Fot. W. suchta
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FELIETON

Tak sobie myWlC

FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (6)

W ostatni dzieM roku odczuwamy  
w szczególny sposób przemijanie czasu. 
To prawda, czas przemija nieustannie.  
W tym samym rytmie nieprzerwanym nur-
tem płyn> minuty, godziny, dni, tygodnie, 
lata, dziesiCciolecia, wieki całe. Dzisiaj 
zamienia siC na wczoraj, a jutro staje siC 
dniem dzisiejszym, aby w oznaczonym 
czasie takce stać siC dniem wczorajszym  
i przechodzić coraz dalej w przeszłoWć…

Nie myWlimy jednak zazwyczaj o tym. 
Nie liczymy upływaj>cych godzin czy 
minut. To liczenie ma miejsce tylko  
w szczególnym czasie. Chociac zazwyczaj 
przecywamy to oddzielnie, kacdy nieco 
inaczej. Tylko w owym czasie, gdy stary 
rok ustCpuje miejsca nowemu wszyscy zda-
jemy sobie sprawC z przemijaj>cego czasu. 
Wpatrujemy siC we wskazówki zegara. 
Liczymy ostatnie godziny, potem minuty, 
wreszcie ostatnie sekundy mijaj>cego 

starego roku. Ac rozdzwoni> siC dzwony 
koWcielne, ac zabłysn> fajerwerki, ac wy-
strzel> korki z szampanów na powitanie 
nowego roku…

Tak było w ubiegłym roku i w latach po-
przednich. Zapewne podobnie bCdziemy ceg-
nać i ten, prawie rozpoczCty nowy rok, który 
za 366 dni stanie siC starym rokiem i ust>pi 
miejsce kolejnemu, nowemu rokowi…

Jest coW zastanawiaj>cego w owym ra-
dosnym nastroju pocegnania starego a jesz-
cze bardziej witania nowego roku. Przeciec 
tak naprawdC nic siC nie zmienia. Czas 
płynie tak jak płyn>ł. Wszystko zostaje 
po staremu, na swoim miejscu. Zdarzenia 
tocz> siC tymi samymi torami. W nowy rok 
wchodzimy z balastem swojej przeszłoWci. 
Zabieramy ze sob> stare troski i kłopoty, 
dolegliwoWci i choroby, uci>cliwoWci czło-
wieczego losu…

Ta zmiana starego na nowy rok to tylko 
kwestia umowna. To wcale nie jest tak, ce 
w tym samym czasie, na całym Wwiecie 
ludzie obchodz> koniec starego i pocz>tek 
nowego roku. Jest inaczej; kilkakrotnie  
w ci>gu roku słyszymy, ce w innych czCW-
ciach Wwiata w innym czasie odbywaj> siC 
obchody koMca starego i nowego roku.  
A przeciec i w krCgu europejskiej cywili-
zacji i kultury nie zawsze rozpoczyna siC 
nowy rok 1 stycznia. A prawdC powie-
dziawszy i my kilka razy rozpoczynamy 

nowy rok; 1 stycznia – rok kalendarzowy, 
1 wrzeWnia – rok szkolny, w 1. niedzielC 
adwentu – rok koWcielny (rozpoczynany 
w tym samym czasie nie tylko przez ka-
tolików, jak twierdzi telewizja, ale takce 
ewangelików).

Zostawmy jednak te rozwacania o róc-
nych pocz>tkach roku, bo one nie maj> 
wiCkszego znaczenia dla naszego przecy-
wania owej zmiany czasu z 31 grudnia na 
1 stycznia, ze starego roku w nowy rok. To 
jest czas nocnych dzwonów i fajerwerków, 
strzelaj>cych korków od szampana i hucz-
nych sylwestrowych zabaw. A wiCc jest to 
czas radoWci. Jest to czas wybuchu nadziei 
na nowy, lepszy rok, na now> lepsz> przy-
szłoWć. Nadziei na to, ce stary rok zabierze 
ze sob> to, co nas boli i smuci, a nowy rok 
przyniesie nam szczCWcie, powodzenie, po-
myWlnoWć, zdrowie i niekoMcz>ce siC pasmo 
sukcesów. Tego sobie zreszt> wzajemnie 
cyczymy. byczymy i sobie. Zaklinamy 
rzeczywistoWć, ceby stała siC dla nas jak 
najpomyWlniejsza. A potem przychodz> ko-
lejne dni nowego roku. Zazwyczaj podobne 
do dni, które przecywaliWmy wczeWniej. 
Jak długo jednak opromienia je nadzieja, 
te dni wydaj> siC lepsze i szczCWliwsze. 
Oby wiCc jak najdłucej trwała nadzieja 
opromieniaj>ca radoWci> kolejne dni. Oby 
ten nowy rok naprawdC był pomyWlny  
i szczCWliwy.                             Jerzy Bór 

SzczCWliwego Nowego 
Roku!

1. Nadchodzi Nowy Rok 2008. 
1.1. To wydarzenie wzmaga w nas po-

czucie, ic „coW” wacnego w naszym cy-
ciu siC koMczy i nieodwołalnie odchodzi  
w przeszłoWć. Zamykamy kolejny – wy-
znaczany miar> kalendarza – rok cycia. 
Mimo umownoWci dat kalendarza, nie 
mocna zawrócić płyn>cej rzeki czasu. 
Zarazem nowe i nieznane siC zaczyna. 
Nadchodzi „coW”, co stanowi przedmiot 
naszych nadziei i zarazem obaw. To „coW” 
nie do koMca potraimy trafnie okreWlić. 
Splata siC tu wiele czynników, a wWród 
nich: czas obiektywny (wpisany w naturC 
wszechWwiata), czas społeczny (wyzna-
czany rytmem zegara, kalendarza i innych 
ustaleM) oraz – dla kacdego najwacniejszy 
– niepowtarzalny czas naszego cycia i czas 
cycia osób nam bliskich. 

1.2. W ludzkim doWwiadczeniu upływu 
czasu wystCpuj> „graniczne momenty”  
i „sytuacje przejWcia”. Wskazuje siC na nie, 
gdy – w sposób widoczny dla człowieka 
– stykaj> siC z sob>: jakiW wyrócniony 
„pocz>tek” i jakiW wyraziWcie zarysowa-
ny „koniec”. Przecywaniu „granicznych 
momentów” towarzysz> okreWlone symbole  
i ryty przejWcia (bywaj> one swoiste dla danej 
kultury, religii i lokalnej społecznoWci). 

1.3. UroczyWcie obchodzone „cegnanie 
starego roku” i „witanie nowego roku” 
nalec> do zbioru symboli i rytów przej-

Wcia, które okreWlaj> nasz> egzystencjC. 
Wyznaczenie koMca i pocz>tku roku, to 
wprowadzenie punktów orientacyjnych  
i oznak ładu, aby człowiek nie zagubił siC 
całkowicie w upływie czasu i nierozerwal-
nie zespolonej z nim nieokreWlonoWci. 

W „cegnaniu starego roku” i „witaniu 
nowego” granice koMca i pocz>tku wydaj> 
siC nam przewidywalne, s> jakby oswojone 
i jakby bezbolesne. Mocna być przygoto-
wanym do ich przekroczenia. I towarzysz> 
temu radosne rytuały: z wyczekiwanymi 
uderzeniami zegara oraz smakowitym 
szampanem wł>cznie. 

1.4. Jednak wiCkszoWć „granicznych mo-
mentów” pocz>tku i koMca, czyli „koniecz-
noWci przejWcia”, nadchodzi w ludzkim cyciu 
niespodziewanie. Jakby wydarzaj> siC one 
zawsze „nie-w-porC”: niepoc>dane nastaj> 
zbyt wczeWnie, a upragnione – zbyt póano. 

O pocz>tku b>da koMcu wielu procesów 
zachodz>cych w naszym cyciu dowia-
dujemy siC post factum, gdy zostawiaj> 
one tylko swe przejawy i skutki (do tych 
nierozpoznanych zawczasu zaliczyć na-
lecy m.in. destrukcyjne procesy choro-
bowe). CzCsto znamy jedynie pocz>tek 
albo jedynie koniec tego, co dokonuje 
siC w naszym cyciu. Dlatego tak trudno 
nam samym nad własnym (niby naszym) 
cyciem zapanować: tak bardzo ono nas 
zaskakuje i to czCsto w sposób dla nas wy-
soce niekorzystny; a bywa, ce gwałtownie 
„nasze cycie” ucieka nam wraz z rw>cym 
strumieniem czasu. 

2. begnaj>c stary rok, cegnamy spor> 
czCWć samych siebie. Bezpowrotnie rozsta-
jemy siC z tym, coWmy dokonali, a co było 
ulotne, a takce z tym, czegoWmy nie osi>g-
nCli, a co powinno być trwałym naszym 
dokonaniem. Zmagamy siC z upływaj>cym 
czasem, który jest nie tylko czymW wo-

bec nas zewnCtrznym. To przeciec takce 
zmaganie siC z własnym przemijaniem, 
nieodwołalnie wpisanym w – czasowo 
skoMczon> – ludzk> egzystencjC. 

3. begnaj>c stary rok dokonujemy roz-
liczeM z naszym czasem. I, jeWli nie jeste-
Wmy zakochanymi w sobie Narcyzami, 
to doWwiadczamy tec rozczarowania, ic 
„mój czas – w jakimW istotnym zakresie 
– dla mnie min>ł i nie wróci wiCcej”. Czy 
dobitniej – w jCzyku Sienkiewicza – rzecz 
ujmuj>c: „koMcz waWć, wstydu oszczCda”. 
Jednak na tym poprzestać nie mocna, bo 
– id>c tropem Sienkiewicza – jeWli coW siC 
koMczy, to czCstokroć coW lepszego ma 
szansC siC zacz>ć: mamy Kmicica i mamy 
Babinicza. W człowieku tkwi wszakce siła 
do pozytywnej przemiany, ale to on sam 
musi swym postanowieniem i czynem 
pocz>ć coW nowego.

4. Nadchodzi Nowy Rok 2008. DziC-
ki temu s> rozbudzone takce nadzieje, 
ic mocna urzeczywistniać rócnorakie 
dobra w swoim cyciu i wspierać w tym 
szlachetnym d>ceniu innych. Ocywia 
siC wewnCtrzne nasze przeWwiadczenie, 
ce jest przed nami nowa szansa: zblica 
siC oto właWciwy czas, aby czegoW istot-
nego dokonać; ten czas teraz nadchodzi, 
dlatego nalecy owocnie spocytkować 
doWwiadczenia sukcesów i niepowodzeM 
z lat poprzednich. 

5. byczC Czytelnikom w Nowym Roku 
2008 dóbr wszelakich i szczCWliwego wy-
boru spoWród nich tych najwacniejszych 
dla pomnacania dobra we własnym cyciu  
i cyciu osób bliskich – Marek Rembierz.  

PS. Dalsze odcinki releksji ilozoicz-
nej, wraz z zapowiadanym juc o „ewange-
licznej bezdomnoWci”, bCd> – oby – pre-
zentowane w styczniu 2008 roku!

                                 Marek Rembierz
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imprezy zimoWe

Od 5 do 9 grudnia odbywały siC zawo-
dy w narciarstwie alpejskim dla dzieci 
i młodziecy Europa Cap Fila Sprint Sa-
albach Hinterglemm. W zawodach tych 
porównywanymi z mistrzostwami Europy 
wystartowali w barwach Polski zawodnicy 
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego 
„Czantoria” trenowani przez Mieczysława 
Wójcika. Drucynowo SRS „Czantoria” wy-
padło najlepiej z polskich klubów i w klasy-
ikacji drucynowej zajCło 11 miejsce na 68 
startuj>cych klubów. Nasi zawodnicy zajCli 
miejsca: 6. Paweł W>sek (rocznik 1999), 
11. Ruzia Troszok-Warzecha (2000), 25. 
Katarzyna W>sek (1996), 15. Tomasz Ma-
ciejowski (1996). W drucynie SRS „Czanto-
ria” znaleali siC jeszcze Tobiasz Słowioczek 
i Michał Brachaczek. Wynik P.W>ska jest 
najlepszym osi>gniCciem w krótkiej histo-
rii SRS „Czantoria”.                       (ws) 

europa  cup

�� stycznia,  godz. 12. 00, eliminacje 
Pucharu Polski w Narciarstwie Wyso-
kogórskim (SKIAlPINIZM), eliminacja 
kadry Polski do Mistrzostw Vwiata, stok 
Góry Czantoria. 
�0 styczeM, godz. 11.00, Zawody Narciar-
skie o MaskotkC Ustronia, stok narciarski 
obok wyci>gu UstroM - Polanka.
�6-�7 styczeM,  godz. 10.00, „Snowma-
nia fuji”, stok narciarski obok wyci>gu 
Solisko - Czantoria. 
9 luty, godz. 17.00, �. Romantyczny 
Zjazd Parami, stok narciarski obok wy-
ci>gu Solisko - Czantoria. 
�� luty, godz. 10.00, �0. Mistrzostwa 
Ustronia Szkół Podstawowych i Gim-
nazjalnych. Impreza tylkodla dzieci  
i młodziecy ustroMskich szkół, stok nar-
ciarski obok wyci>gu Solisko - Czantoria. 
�6-�7 luty, godz. 9.00, „Back on 
Snow”,  stok narciarski obok wyci>gu 
Solisko - Czantoria. 
�� luty, godz. 11.00, 7. Zawody Nar-
ciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar 
Czantorii, stok narciarski obok wyci>gu 
Solisko - Czantoria. 
�4 luty, godz. 11.00, � . M i s t r z o s t w a 
Ustronia w Narciarstwie Biegowym, 
Bulwary nad Wisł> lub Czantoria (powycej 
górnej stacji kolei).  
�9 luty, godz. 18.00, „Puchar lwa”, stok 
narciarski obok wyci>gu Solisko - Czantoria
� marca, Vwiatowe Zimowe Igrzyska 
Polonijne - snowboard, stok narciarski 
obok wyci>gu Solisko - Czantoria. 
8 marca, godz. 10.00, �. Marcowe Za-
wody Narciarskie „Vpi>cych Rycerzy”, 
stok narciarski obok wyci>gu, Solisko 
- Czantoria. 
UWAGA ! Zawody uzalecnione od warun-
ków Wniegowych. Organizatorzy zastrzegaj> 
prawo zmian.Urz>d Miasta, Wydział OWwiaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 0.33/857 93 28, 
www.ustron.pl,  Kolej Linowa na CzantoriC, tel. 
033/ 854 35 50.

puchar czantorii przed dwoma laty.                                                                   Fot. W. suchta                                        

zawodnicy srs „czantoria” z trofeami po pucharze  blizarda, 23 grudnia na salmopolu.                                                          

Tegoroczny sportowy sezon zimowy 
miał siC rozpocz>ć 30 grudnia Biegiem 
Sylwestrowym. Niestety w okolicach 
szczytu Czantorii Wniegu było niewiele 
wiCcej nic na dole i zawody odwołano. 
Przed nami jeszcze trzynaWcie imprez spor-
towych tej zimy. WiCkszoWć z tych imprez 
odbCdzie siC na Czantorii i tu nie powinno 
być niespodzianek. Sprzyjaj>ca pod ko-
niec grudnia aura sprawiła, ce udało siC 
naWniecyć trasy narciarskie na Czantorii. 

Od 25 grudnia czynna jest cała trasa czer-
wona. ChCtnie z tego korzystaj> narciarze. 
Dziennie na wyci>g krzesełkowy sprzedaje 
siC po kilka tysiCcy biletów. NajwiCcej w 
ostatni weekend – w sobotC 29 grudnia 
6500 biletów i w niedzielC 7000.

Ponicej publikujemy zapalnowane na 
ten sezon zimowy zawody organizowane 
przez UM, Kolej Linow>, Polski Zwiazek 
Alpinistyczny, Stowarzyszenie Promocji i 
Rozwoju, Fuji, TVN, MKS Gliwice..


