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„Równica” na koncercie jubileuszowym SM „Zacisze”. Wystapiła także „Czantoria”, „Gronie” i Masztalscy.

ciężkie początki
Podczas spotkania w Muzeum Ustrońskim z okazji
50-lecia SM „Zacisze” wspominano minione lata.
Poniżej fragmenty trzech wypowiedzi.

Walerian Krzempek: - Przede mną byli inni. To oni budowali
osiedle przy ul. Konopnickiej. Ja się tam wprowadziłem w 1963
roku. Nie było to okazałe osiedle, budynki były nieotynkowane,
nie było dróg dojazdowych, wokół błoto, zalewało piwnice,
a podczas wiatrów poruszały się w mieszkaniach firanki. Najgorzej było w zimie, bo ogrzewanie też nie funkcjonowało.
Niemniej bardzo cieszyliśmy się z tych mieszkań. Tak się złożyło, że działacze budujący to osiedle zaczęli się wycofywać.
Powiedzieli: „Mamy tego dość”. Starali się wszystko przekazać
młodszym i w tym gronie znalazłem się ja. (...) W grudniu 1966
roku powołano mnie do Zarządu i powierzono funkcję prezesa.
Trzeba podkreślić, że była to funkcja społeczna. Mieszkańcy
(dok. na str. 2)
29 maja 2008 r.			

Fot. W. Suchta

Ustroniaczek
na dzień dziecka

Urząd Miata Ustroń i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej” zapraszają wszystkie dzieci,
1 czerwca (niedziela) do amfiteatru. Z okazji dnia dziecka
zostaną zorganizowane gry i zabawy sportowe, spotkanie
z „Ustroniaczkiem”.
Zaplanowano ponadto program artystyczny „W poszukiwaniu
małego Pottera” (agnecja „VOYAGER”), dużo nagród oraz
wiele innych atrakcji. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 14.
Konkurencje sportowe przewidziane podczas imprezy to:
skoki w workach, tor przeszkód, tor rowerowy, rzuty do celu,
skoki na skakance, hula-hop. Stopień trudności pozwoli wziąć
udział w zawodach także najmłodszym.
Każde dziecko, które weźmie udział w konkurencjach otrzyma
atrakcyjny upominek.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w imprezie.
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ciężkie początki

(dok. ze str. 1)
osiedla stwierdzali, że nie będziemy dalej budować mieszkań.
Zaczęło się zgłaszać coraz więcej chętnych mieć mieszkanie,
a władze społeczno-polityczne również na nas naciskały, by
kontynuować działalność inwestycyjną. Jako Zarząd też byliśmy
za tym, żeby dalej budować następne osiedla. Ludziom tłumaczyliśmy, że będzie nas więcej, więc koszty administracyjne
rozłożą się na więcej osób i będziemy mieć niższe czynsze,
a fundusz remontowy będzie większy. Życie tego nie potwierdziło, ale takie lansowaliśmy poglądy i walne zgromadzenie
zaakceptowało, by spółdzielnia dalej się rozwijała. Rozpoczął
się etap budownictwa, czyli budowa osiedla „22 Lipca”, bo tak
się początkowo nazywało. (...) Najbardziej zalazła nam za skórę
sprawa wody. Zlecono wykonanie studni specjalistycznej firmie.
Zaczęto prowadzić odwierty, szukać wody. W końcu wywiercili
dość głęboką studnię, ale okazało się, że nie zaspokoi ona potrzeb mieszkańców osiedla, a woda nie nadawała się nawet do
celów inwestycyjnych. W luźnych rozmowach ktoś zauważył, że
ludzie przy domach kopią studnie, a wody szukają różdżkarze.
Zrobiliśmy wywiad terenowy i znaleźliśmy osobę zajmująca się
szukaniem wody. To wręcz niewiarygodne, że ten człowiek z prostym urządzeniem chodził po osiedlu i stwierdził gdzie jest woda.
Wykopał studnię i tam było tyle wody, że zaspokojone zostało
całe osiedle. Nawet przy suszach nie groził brak wody. A były to
takie czasy, że nie wiadomo było, jak zapłacić różdżkarzowi.
Adam Heczko: - Początek naturalnie był źle zorganizowany.
Wszędzie był transport, księgowy, a u nas nic. Zarząd, który
wybudował to osiedle, zrezygnował. Było trzeba wybrać nowy,
ktoś mnie podał i ja zgodziłem się. (...) Przy zasiedlaniu wszystkie
mniejsze mieszkania były zajęte, a jedynie trzypokojowe były
wolne. Miałem wniosek na dwupokojowe, ale pani Jabczyńska
na komisji mieszkaniowej mówi: „Panie Adamie, weź pan to

W. Krzempek.

Fot. W. Suchta

miarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Pomiary
są w pełni zautomatyzowane.

*

Ujęcie wody pitnej w Pogórzu
zostało wybudowane w 1936 r.
Są tam 24 studnie o głębokości
od 6 do 13 metrów. Maksymalna wydajność wynosi 18 tys.
metrów wody na dobę. Z ujęcia
korzysta głównie Cieszyn.
			
* * *
Od ponad 15 lat przy cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego działa terenowa stacja po-
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Skoczów ma wolne tereny przemysłowe w rejonie Górnego
Boru i wylotowej ulicy Góreckiej, w Cieszynie sporo miejsca jest na Małej Łące, 20 ha
czeka na inwestorów w gminie
Zebrzydowice.

*

*

*

Przed pięciu laty założono Polskie Towarzystwo Meteorytowe. W gronie 22 pierwszych
członków byli Marcin Ciemała
z Dzięgielowa i Andrzej Kotowiecki z Cieszyna – miłośnicy
„kamieni nie z tej ziemi”.

A. Heczko                                      

        Fot. W. Suchta

trzypokojowe”. I wziąłem. A gdy zostałem członkiem zarządu
kierowanego przez pana Capińskiego, zrobili mnie odpowiedzialnym za ogrzewanie. Ciężko było. Gdy nawieźli już węgla,
to w protokołach mieliśmy napisane, że powinno go starczyć do
wiosny. Przed świętami okazało się, że węgla brakuje. Niestety
palacz dobrał sobie do pomocy emerytów, a myśmy komisyjnie
badali ile taczek węgla idzie na dzień. Przyszły święta Bożego
Narodzenia i koledzy palacza powiedzieli mu, że chcą wolne,
a w wigilię palacz przychodzi i mówi, żebyśmy palili sobie sami,
bo on jedzie do Czech. I przez trzy dni tam chodziłem palić
i święta były dogrzane jak to było możliwe.
Ludwik Gembarzewski: - Ustroń, jak inne miasta w kraju, rozwijał się zaraz po wojnie. Kuźnia zatrudniała nie tylko mieszkańców
Ustronia, ale wielu ludzi spoza naszego regionu. Tartak, Społem
i oświata, a było coraz więcej szkół i nauczycieli, to wszystko byli
ludzie szukający swojego lokum. Trzeba było im zabezpieczyć
dach nad głową. I tu zebrała się grupa ludzi, która rozpoczęła
żmudną, długą pracę. Teren był nie za bardzo nadający się na
budownictwo. To miejsce, które wyznaczono na budowę osiedla
na ul. Konopnickiej, to stare koryto Wisły. Ale ci ludzie umieli
sobie z tym poradzić, zaspokajali potrzeby własne, a prym wśród
organów budujących to osiedle wiodło grono nauczycielskie. (...)
Gdy zmieniłem mundur na ubranie cywilne starłem się pomagać
w miarę posiadanej wiedzy i kontaktów. To nie była korupcja, ale
zasady koleżeńskie. Energetyk Kuźni Ustroń doskonale pamięta
jak zabezpieczaliśmy ciepło dla osiedla Cieszyńskiego. Wspomniano tu kotłownie na osiedlu przy ul. Konopnickiej. Załatwianie
węgla, szuflowanie, a efekt mizerny. Nie było temperatury zaspokajającej mieszkańców. Trzeba było myśleć o innych formach i tu
pomogły moje znajomości i kontakty. Po tym jak się okazało, że na
osiedlu Cieszyńskim będą mieszkali pracownicy Kuźni, dyrekcja
wyraziła zgodę na podłączenie do ogrzewania, później zgodzili się
na podłączenie osiedla przy ul. Konopnickiej. W ten sposób wyeliminowaliśmy kotłownie na osiedlu.
Notował: (ws)
Siostry Elżbietanki prowadzą od
155 lat posługę samarytańską
w Jabłonkowie. Opiekują się
ludźmi chorymi, starymi, samotnymi. W prowadzonym przez
zakonnice domu schronienie ma
70 pensjonariuszy.

*

*

*

Rybiorz to po cieszyńsku zarówno człowiek zajmujący się chowem ryb, jak i wędkarz. Sporo
jest w naszym regionie stawów
i amatorów połowów.

*

*

*

Filia UŚ w Cieszynie prowadziła
działalność wydawniczą. Posiadała własną bazę poligraficzną.
Teraz działa jako Artystyczny
Wydział Zamiejscowy Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach
i funkcja wydawnicza osłabła.

*

*

*

*

*

*

Nadleśnictwa w Wiśle i Ustroniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie zatrudniają absolwentów
szkół rolniczych w ramach akcji
„Zielone miejsca pracy”.
Na szczycie Wzgórza Zamkowego w Cieszynie zostały
wzniesione w 1916 roku sztuczne ruiny. W dolnej części wykorzystano pozostałości baszty
północnej, której fragmenty
trzy lata temu odbudowano.
Ruiny są turystyczną atrakcją.
(nik)
29 maja 2008 r.

Spotkanie w Muzeum
Muzeum Ustrońskie i Towarzystwo Miłośników Ustronia
zapraszają na tradycyjne spotkanie z Krystyną i Ottonem Wineckimi (Windholzami), które odbędzie się w Muzeum w sobotę
* *
31 maja o godz. 15.00 *
dyżur radnej
3 czerwca w strażnicy OSP Polana odbędzie się dyżur radnej
Izabneli Tatar. Radna dyżurować
* * będzie
* w godz. 17.00-18.30.
Zebranie w polanie
30 maja o godzinie 17, w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie
odbędzie się zebranie Osiedla Polana. Poruszane będą aktualne
problemy dzielnicy w tym sprawa ekranów dźwiękochłonnych
i śmieci.
* * *
FESTYN PARAFIALNY
W sobotę, 31 maja, o godzinie 13 na dziedzińcu parafii św.
Klemensa rozpocznie się I Festyn Parafialny, na który są zaproszeni wszyscy - parafianie, kuracjusze, wczasowicze i bracia
ewangelicy. W programie: konkursy i zabawy dla dzieci, występ
mażoretek, Break dance, występ scholi dziecięcej, występ Jana
Zachara, stoisko ze sztuką ludową, śpiewy biesiadne wspólnie
z chórem „AVE”, występ kapeli góralskiej „Tekla Klebetnica”
i wiele, wiele innych…
Zabawa taneczna – wodzirej Andrzej Sikora - od godz. 20. Loteria fantowa - każdy los wygrywa!!! Smaczny bufet zapewnia:
„Ustroński” kanapki, placki z blachy z wyrzoskami, krupnioki,
chleb ze szmolcym, domowe wypieki, bardzo różnorodne napoje
ciepłe i zimne oraz piernik św. Klemensa. Jest również propozycja dla osób, których nie interesują fanty, a chcą partycypować
w kosztach wykonania nowej instalacji grzewczej kościoła.
Zostały przygotowane cegiełki - o wartości 10 zł - do kupienia
w dowolnej ilości.
* * *

19.05.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Skoczowską kierujący daewoo Lanosem mieszkaniec Goleszowa wymuszał pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do kolizji
z fiatem seicento kierowanym
przez mieszkańca Simoradza.
19.05.2008 r.
29 – letni mieszkaniec Rudy Śląskiej wszedł na zaplecze kwiaciarni na ul. Stellera i ukradł pieniądze
w kwocie 220 zł. Właściciel kwiaciarni złapał złodzieja i zmusił go
do oddania pieniędzy. Udało mu się
również wylegitymować złodzieja,
lecz ten zaraz po tym uciekł.
20.05.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Kozakowicką kierujący
vw golfem mieszkaniec Bielska
Białej wymuszał pierwszeństwo

19.05.2008 r.
Jak co tydzień kontrolowano
targowisko miejskie. Sprawdzano przestrzeganie regulaminu
targowiska oraz przestrzeganie
porządku publicznego przez osoby
handlujące.
21.05.2008 r
Interweniowano w okolicach
jednego ze sklepów spożywczych
przy ul. Lipowskiej. Nałożono
mandat karny za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Uwaga
wolontariusze

medal dla prezesa

Gromada Górali na Śląsku
Cieszyńskim poszukuje zdolnych, pomysłowych i życzliwych osób, które pomogą
w organizacji III Mistrzostw
Polski w podawaniu baraniny
– BARANINA Ustroń 2008,
które odbędą się 16 sierpnia
2008 r. w amfiteatrze.
Informacje prosimy kierować pod adresy: 606 317 880
sztefek@ustron.pl

przejazdu i doprowadził do kolizji
z daewoo tico kierowanym przez
mieszkańca Skoczowa.
20.05.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego kierujący
volvo mieszkaniec Ustronia podczas nieprawidłowego cofania
zderzył się z mazdą kierowaną
przez mieszkańca Ustronia.
24/25.05.2008 r.
Z jednego z pensjonatów na ul.
3 Maja nieznany sprawca skradł
kamerę oraz telefon komórkowy.
24/25.05.2008 r.
Na parkingu jednego z hoteli nieznany sprawca umyślnie uszkodził
zaparkowane tam osobowe porsche. Wybił szybę czołową oraz
drzwi, powodując straty o łącznej
wartości ok. 5000 zł.
24.05.2008 r.
Z wystawy sklepu z odzieżą
znajdującego się przy ul. Daszyńskiego złodziej skradł T-shirt
o wartości 99 zł.
(ar)
22.05.2008 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w czasie nabożeństwa na Równicy
oraz podczas procesji w centrum
miasta.
23.05.2008 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w dzielnicach Hermanie, Lipowiec, Nierodzim.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo

30.05 - Bartek Pieszka
Band

Koncert nadziei polskiego wibrafonu.
Człowieka, w którym muzyka wręcz kipi.
Warto zobaczyć go w akcji.

31.05 - „Felek” godz.12.30

Teatrzyk lalek, dla dzieci z okazji ich
święta! www.felek.art.pl

Promocyjne pakiety reklamowe
W środku J. Gajdzica.

Fot. K. Marciniuk

10 maja w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyły się pierwsze powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka
połączone z nadaniem awansów na wyższe stopnie służbowe
i odznaczeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
i członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu cieszyńskiego. Z Ustronia złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał
prezes OSP w Polanie Józef Gajdzica. J. Gajdzica to długoletni
członek czynny jednostki w Polanie, członek pododdziału bojowego oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP
RP w Ustroniu. Osobiście zaangażowany w prace remontowe
w remizie, inicjator prac społecznych. Nadzoruje zajęcia pożarnicze z młodzieżą. Współorganizator Turniejów Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” szczebla szkolnego, miejskiego
i powiatowego. J. Gajdzica za dotychczasową służbę został
odznaczony brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa” oraz odznaką „Strażak Wzorowy”.
29 maja 2008 r.			

w Gazecie Ustrońskiej

5 emisji w kolorze
4 emisje w kolorze
3 emisje w kolorze
3 emisje w kolorze

4,3 x 4 cm
5,8 x 5 cm
9 x 5 cm
9 x 9 cm

150 zł
200 zł
250 zł
400 zł

Reklamy czarno-białe: 1 zł za cm2
Reklamy kolorowe: 2 zł za cm2
Ogłoszenia drobne: 0,6 zł za słowo
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Wyróżnienia wręczają S. Malina i I. Szarzec.

Fot. W. Suchta

W piątek 23 maja w Muzeum Ustrońskim rozpoczęły się obchody 50-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Zebranych, a w szczególności nestorów spółdzielni i gości witał prezes Karol Brudny,
a wśród nich: burmistrza Ireneusza Szarca,
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę, zastępcę burmistrza Wisły Jana
Cieślara, wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Wisły Jarosława Śliwkę, proboszcza parafii katolickiej św. Klemensa ks.
Antoniego Sapotę i proboszcza parafii
ewangelickiej Ap. Jakuba Starszego ks.

Piotra Wowrego. Prezes nawiązał również
do początków SM „Zacisze”. Pierwszy
dokument związany ze spółdzielnią nosi
datę 18 maja 1958 r. Wówczas to obradowało 70 osób nad założeniem spółdzielni.
Następnie K. Brudny mówił:
- Jest jeszcze druga data, mocno kojarząca
się z bytem tej spółdzielni, z jej początkiem. Jest to 18 października 1958 r. Wtedy to naprawdę spółdzielnia rozpoczęła
swą działalność. Było to zgromadzenie
walne członków i dlatego nasze obchody
trwać będą miedzy tymi dwoma datami.

50 lat  budowania

K. Brudny otwiera wystawę.
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Fot. W. Suchta

Mamy takie założenie, żeby ten jubileusz
podsumować monografią, która powinna
się ukazać w październiku. Będzie to
pamiątka dla wszystkich, którzy związali
swój los ze spółdzielnią i ocalenie historii
od zapomnienia. Spośród założycieli pięciu jeszcze żyje. Dali oni swym podpisem
początek bytu tej spółdzielni i za to jesteśmy im wdzięczni.
Te właśnie osoby uhonorowano wyróżnieniami nadanymi przez Radę Miasta „Za
zasługi dla miasta Ustronia”. Wyróżnienia
wręczali S. Malina i I. Szarzec, a otrzymali
je: Helena Szewczyk, Adela Kwaśny, Emilia Cięciała, Franciszek Panek.
- Wszelkie jubileusze skłaniają do refleksji i podsumowań – mówił S. Malina,
również członek SM „Zacisze”. – Chcę
pogratulować za te 50 lat realizacji budownictwa wielorodzinnego pomimo różnych
zawirowań i pomimo wszelkich zmian
strukturalnych w gospodarce spółdzielnia
funkcjonuje do dzisiaj i rozwija się budując mieszkania dla swoich członków.
Stwarza mieszkańcom możliwość otrzymania mieszkania na terenie Ustronia.
W uznaniu tych zasług Rada Miasta postanowiła nadać wyróżnienie „Za zasługi
dla miasta Ustronia” całej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”.
Wyróżnienie zostało wręczone prezesowi przez S. Malinę i I. Szarca, który
przyłączył się do życzeń. Władze samorządowe przygotowały też listy gratulacyjne
dla osób szczególnie zasłużonych dla
spółdzielni. Listy otrzymali: Klemens Błachut, Marianna Ogrodzka, Wanda Pietrzak,
Adam Heczko, Walerian Krzempek, Józef
Mazur, Ludwik Gembarzewski, Karol
Kubala, Stanisław Niemczyk i Andrzej
Szcześniewski.
Prezes podziękował też przybyłym osobom, które przyczyniły się do rozwoju
spółdzielni wymieniając byłych prezesów obecnych na sali: Barbarę Kapicką,
Waleriana Krzempka, Piotra Cieślara,
Józefa Cieślawskiego, Piotra Sowę, Lecha
Hrybika.
Życzenia dla spółdzielni złożyli także
przedstawiciele samorządu Wisły J. Cieślar i J. Śliwka na ręce Joanny Śliwki.
W imieniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska z Wisły życzenia składał Jan Nogowczyk. Życzenia składali
też prezesi spółdzielni mieszkaniowych
z okolicznych miast.
Zaprezentowano zdjęcia i filmy o dniu
dzisiejszym i historii SM „Zacisze”.
Prezes K. Brudny dokonał też otwarcia
wystawy o SM „Zacisze”.
		
Wojsław Suchta

29 maja 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

O Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Orkiestra straży granicznej otwierała pochód.

Fot. W. Suchta

DZIEŃ GODNOŚCI

9 maja obchodziliśmy w Ustroniu Dzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. Impreza rozpoczęła się ma rynku koncertem orkiestry Straży Granicznej z Nowego Sącza,
po czym udano się pochodem do amfirteatru, gdzie witano gości: starostę Czesława
Gluzę, wicestarostę Mirosława Szczurka,
wiceburmistrz Ustronia Jolantę Krajewską
– Gojny, naczelnik wydziału oświaty Danutę Koenig, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Cieszynie Kazimierę
Kawulok, no i przede wszystkim bohaterów
Dnia Godności - osoby niepełnosprawne,
a także delegację z Ostrawy. Imprezę
w amfiteatrze otwierał Cz. Gluza mówiąc:
- Ten dzień powinien trwać nieustannie, ten
dzień nie powinien kończyć się dzisiaj, on
powinien trwać w nas wszystkich.
Bardzo szybko okazało się, że scenę zawojowali artyści niepełnosprawni, lecz niezwykle utalentowani. I ci na
scenie i ci pod sceną śpiewali wspólnie
znane piosenki. Jednak impreza to nie
tylko występy, ale również kiermasz.
Odbył się też plener malarski na bulwarach
nad Wisłą oraz rajd górski.
Po występie zadałam kilka pytań współorganizatorowi Krzysztofowi Krzyżanowskiemu.
Kto jeszcze organizował tą imprezę?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. To
już jest kolejna edycja tej imprezy, ale w tej
formie w Ustroniu, który przyjął nas z taką

Popis w amfiteatrze.
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otwartością, dopiero trzecia. W Ustroniu
zawsze jest miła atmosfera.
Jak wyglądały przygotowania do tegorocznej imprezy?
Dla nas to już chleb powszedni, przede
wsztstkim końcem roku musimy napisać
granty, żeby uzyskać trochę środków od
instytucji takich jak Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
czy z powiatu. Resztę środków uzyskujemy od darczyńców i sponsorów.
Przy organzacji pomógł nam ustroński
Urząd Miasta. Wymyśliśmy taką formułę, żeby to nie był tylko przyjazd,
otwarcie, kilka słów i wracamy do domu,
tylko żeby ten dzień utkwił im na dłużej
w pamięci. Stąd forma rekreacyjnego rajdu
górskiego, plener malarski, a później występy artystyczne i pokazanie twórczości
osób niepełnosprawnych.
Gdzie odbywał się plener malarski?
Na bulwarach nd Wisłą, a prace są demonstrowane na scenie. W poprzednich
latach zawsze był wernisaż w Muzeum
Ustrońskim, a w tym roku chcemy zrobić
aukcję prac podczas Dni Skoczowa.
Z boku sceny zawsze znajdują się stoiska,
co jest na nich prezentowane?
To jest kolejna forma promocji Dnia Godności, są to namioty wystawiennicze zawierające prace mieszkańców Domów Pomocy,
warsztatów terapii zajęciowej. Zapraszamy
te domy, które chcą i mają warunki, żeby
taki namiot wystawić.
Anna Rokosz
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*
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50 lat historii SM „Zacisze” to pół wieku
zmagań z różnymi realiami gospodarczymi
i społecznymi. Ci, którzy pamiętają lata
60. i 70., czyli szczytowy rozwój i budowę
wielu mieszkań, wspominają ten okres
z sentymentem, choć do dziś wiele spraw
jest nadal roztrząsanych.
SM „Zacisze” była w Ustroniu prekursorem budowy mieszkań na taką skalę.
Wcześniej podobnym budownictwem
zajmowały się zakłady pracy i tu trzeba
wspomnieć Kuźnię Ustroń czy tartak.
W tamtych czasach budowanie całych
osiedli nie było łatwe. Scentralizowany
system zarządzania, braki materiałów,
wreszcie brak rąk do pracy, co dziś się
wydaje sytuacją nierealną, wtedy było
codziennością. Ze wspomnień członków
Spółdzielni przebija to, że każda sprawa
była problemem, o każdy towar trzeba było
walczyć, a każde rozwiązanie uzgadniać
z organami wyższych instancji.
Istniało zapotrzebowanie na mieszkania
dla pracowników rozwijających się i powstających zakładów pracy i zostało ono
w pewnym stopniu zaspokojone. Dalszy
rozwój miasta związany z powstawaniem
bazy leczniczej i uzdrowiskowej skutkował powstaniem os. Manhatan. Była
to największa inwestycja SM „Zacisze”
budząca też do dziś najwięcej kontrowersji. Jednak trzeba pamiętać, że osiedle to
dało możliwość zamieszkania w Ustroniu
wielu pracownikom zatrudnionym w sferze usług uzdrowiskowych, leczniczych,
hotelarskich i turystycznych.
W roku jubileuszowym udało się Spółdzielni zrealizować inwestycję, dzięki
której 51 rodzin ma nowe mieszkanie.
W obecnej rzeczywistości jest to nie lada
wyczyn. Dziś spółdzielnie mieszkaniowe
koncentrują się na zarządzaniu swymi
zasobami, a ostatnie lata to proces uwłaszczania się członków poprzez przejmowanie lokali spółdzielczych na własność.
Udało się doprowadzic do tego, że
obecnie SM „Zacisze” jest właścicielem
wszystkich gruntów pod swoimi osiedlami. Jest to mocna podstawa do zakończenia przekształcania mieszkań we własnościowe.
Trzeba też jasno stwierdzić, że spółdzielnia to przede wszystkim członkowie. Od
początku kształtowało się to w ten sposób,
że była grupa ludzi tworzących spółdzielnię, ponieważ chcieli mieć mieszkania.
Były takie nieliczne przypadki w tamtych
czasach, gdy to inicjatywa oddolna została uhonorowana. Członkowie do dziś
stanowią o swej spółdzielni i o jej przyszłości. Wierzę w to, że spółdzielcy jako
właściciele swoich lokali, będą dokładali
wszelkich starań, by wszystkim mieszkało
się jak najlepiej. 		
Notował: (ws)
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ps. do monografii

Ze statystyk
o ustroniakach
Do monografii Ustronia został wstępnie opracowany materiał o
tutejszych mieszkańcach autorstwa Grażyny Kubicy i Krzysztofa
Nowaka, jednak ze względu na zmianę redaktora tego wydawnictwa opracowanie to nie zostało zakończone, a jego fragmenty
drukujemy obecnie w cyklu poszerzającym problematykę zawartą
w drugim tomie monografii.
„Koniec wojny i odradzanie się nadziei na ułożenie nowego,
lepszego życia sprzyjały szybkiemu wzrostowi liczby mieszkańców Ustronia. Rosła też liczba zawieranych małżeństw: 65
w 1946r., 80 w 1947 r., 100 w 1948 r. W 1946 r. urodziło się 86
dzieci, 100 osób zmarło. W następnych latach wystąpił już dodatni
przyrost naturalny: w 1947 r. urodziło się 140 dzieci, zmarło 113
osób, w 1948 r. odpowiednio 136 i 124. Wśród 7556 ówczesnych
mieszkańców dominowały kobiety (3983), a stała przewaga liczby
kobiet nad liczbą mężczyzn w Ustroniu nie zmieniła się do dnia
dzisiejszego.
Struktura zatrudnienia mieszkańców Ustronia zmieniała się
znacząco. W 1960 r. zatrudnionych w ustrońskim rolnictwie było
o połowę mniej niż w przemyśle, czyli podobne proporcje jak
w okresie międzywojennym. Inwestycje uzdrowiskowe niosły
z sobą zmiany w strukturze zatrudnienia. W latach 1960 – 1988
ilość zatrudnionych w ochronie zdrowia i wypoczynku wzrosła
ponad dziesięciokrotnie. Warto tutaj dodać, że w dziale tym były
(i są nadal) zatrudnione głównie kobiety.
Transformacja ustrojowa po 1989 roku przyniosła przede
wszystkim ograniczenie zatrudnienia we wszystkich działach
gospodarki, a także pogłębienie się tendencji zauważalnych już
wcześniej: dalszy spadek liczby pracujących w przemyśle i drastyczne zmniejszenie się ilości osób utrzymujących się z rolnictwa
(co było spowodowane także zmianą definicji rolników – obecnie

listy do redakcji
ZIELONY MOSTECZEK
Każdy, kto wybierze się na spacer zauważy, że w Ustroniu stale
coś się buduje.
Ruszyła także budowa drogi zbiorczej „pod skarpą”, na odcinku
od ul. Partyzantów do ul. Brody. Słusznie rozpoczęto tą inwestycję
od budowy mostu na potoku Bładniczka. Wreszcie most został

Opisany w liście most tak wygląda.
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zalicza się do tej kategorii tylko osoby, których gospodarstwa
produkują głównie na rynek, a nie na własne potrzeby). Ilość
zatrudnionych w ochronie zdrowia i sferze wypoczynku, (choć
też zmalała) zrównała się z ilością zatrudnionych w przemyśle.
W 2004 r. spośród 5444 pracujących w gospodarce narodowej
na przemysł i budownictwo przypadało 1976, usługi rynkowe
1867, usługi nierynkowe 1548. Było 813 bezrobotnych.
Ostatni Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.ujawnił, że
zdecydowana większość zatrudnionych (5 473) utrzymuje się
z pracy najemnej (4 440), zaś na rachunek własny pracują 1033
osoby, w tym 164 we własnym gospodarstwie rolnym. Jedna
trzecia mieszkańców Ustronia oprócz pracy zawodowej użytkuje
jeszcze jakieś gospodarstwo rolne. Powierzchnia zdecydowanej
większości z nich nie przekracza 1 ha. W mieście jest obecnie
1389 gospodarstw indywidualnych i jedno zbiorowe. Bardzo
intensywnie rozwija się przedsiębiorczość: na koniec 2003 roku
były zarejestrowane 2.144 podmioty gospodarcze (najwięcej
w handlu – 732) a na koniec 2005 r. 2.220 (w handlu 811).
Wraz ze zmianami ustrojowymi pojawiła się nowa kategoria
społeczna – bezrobotni. Ilość bezrobotnych na koniec kwietnia
2005 r. wynosiła 764.
Obecnie najwięcej osób zatrudnionych jest w szeroko rozumianym uzdrowisku, czyli sektorze opieki zdrowotnej i wypoczynku.
Do tego trzeba dodać jeszcze osoby trudniące się wynajmem
kwater, gastronomią i innymi usługami nastawionymi na turystów
i wczasowiczów. W tym sektorze są zatrudnione głównie kobiety. Na przykład w Uzdrowisku Ustroń stanowią one 78% ogółu
zatrudnionych. Może to powodować także większy ich udział
w życiu publicznym. We władzach samorządowych Ustronia
po 1989 roku jest coraz więcej kobiet, a ich procentowy udział
kształtował się następująco: podczas I kadencji Rady Miasta
– 21%, podczas II – 25%, podczas III – również 25%, podczas
IV – 33%. Dla porównania – w całym województwie śląskim
wynosi on jedynie 19%. Ponadto obecnie w Ustroniu kobiety
pełnią ważne funkcje we władzach lokalnych oraz kierują wieloma instytucjami samorządowymi”.
Zainteresowanych kwestiami socjologicznymi naszego miasta
odsyłamy do opracowania Grażyny Kubicy w drugim tomie
monografii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia w Muzeum
Ustrońskim w cenie 50 zł.
ukończony i tu zaskoczenie, bo most ma szerokość 24 metrów.
Dla porównania – most na rzece Wiśle koło Oazy ma szerokość
11 metrów. Ma jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa chodniki
szerokości po 2 metry.
Dlaczego zatem most na Bładniczce jest taki szeroki? Kiedy
zajrzałem do projektu technicznego drogi pod Skarpą, zdębiałem! Przez most prowadzi droga o szerokości 7 metrów, chodnik
2 metry, ścieżka rowerowa 3 metry i dwa pasy zieleni po 2 metry
każdy. Razem daje to 16 metrów. Zastanawiam się dlaczego pasy
zieleni poprowadzono przez most. Projektant zaprojektował zielony
mosteczek co to na nim trawka rośnie – jak w znanej ludowej piosence. Pozostaje jeszcze 8 metrów, ale widać projektant lubi liczbę
24. Trzeba jednak zapytać, ile ta osobliwość będzie kosztowała.
Według umowy 900 tysięcy złotych, a do tego dojdą jeszcze różne
roboty dodatkowe. Można przyjąć, że 40% tych kosztów to zbędny
wydatek, bez żadnego uzasadnienia technicznego. Tak więc 360
tysięcy złotych zostało zmarnowanych. Może także dziwić zaprojektowane światło mostu i obniżenie dna potoku. Przecież pod tym
mostem może popłynąć tylko tyle wody ile przepuści most pod ulicą
Partyzantów, tuż powyżej. Ale cóż, mleko się wylało, Ustroń ma
osobliwość w postaci najszerszego mostu na Śląsku Cieszyńskim,
na którym trawka rośnie.
Trzeba jeszcze zmienić teraz hejnał miasta, na melodię zielony
mosteczek, bo smętna melodia obecnego hejnału stale mi się myli
z melodią graną na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowych.
Ja wtedy reaguję jak ta gaździnka, co szła w pole ze sfaczyną
i zadzwonili na połednie, a ona wtedy mówi: „Panie Boże któż
też umrzył?” A tak na poważnie mam pytanie, czy nie szkoda
tych pieniędzy? A swoją drogą, Bładniczka ma widać szczęście
do specjalistów od betonowania. Może trzeba pójść po rozum do
głowy, a tych specjalistów posłać na zieloną trawkę – tylko nie na
moście! Myślę, że mieszkańcy Ustronia mają prawo poznać autora
tego pomysłu, a także co o tym myślą Radni naszego miasta. Po to
zostali wybrani!
Kazimierz Hanus
29 maja 2008 r.

mariija

W emitowanym przez TV4 programie
muzycznym „Nowa Generacja” wystąpi Marcelina Stoszek – Mariija. Obecnie Mariija intensywnie koncertuje we
Wrocławiu a także w innych miastach
w klubach jazzowych. Prezentuje autorskie soulowe kompozycje.W Ustro-

niu znana jest z zespołu TKZ Music, w
którym występowała na przełomie wieków. Na stronie internetowej programu
„Nowa Generacja” przeczytać możemy:
„Program oparty jest na koncepcji talent show, czyli konkursu telewizyjnego,
w którym uczestnicy prezentują swoje
umiejętności w walce o główną nagrodę.
W programie Nowa Generacja uczestnikami są młode, nieznane do tej pory
szerokiej publiczności zespoły. W kolejnych odcinkach uczestnicy zagrają
covery największych przebojów ostatnich lat oraz zaprezentują własne
kompozycje. Uczestników programu
wybrano spośród ponad 150 zespołów,
prezentujących najróżniejsze style muzyczne, od ska przez pop, rock i jazz.
Nagrodą jest nagranie płyty i występ na festiwalu Top Trendy 2008.
Uczestników oceniać będzie jury złożone z nieprzeciętnych osobowości
rodzimego showbiznesu: Jan Borysewicz wybitny gitarzysta, lider zespołu Lady Pank;
Michał Figurski - dziennikarz muzyczny; Katarzyna Kanclerz - manager m.in.
Michała Wiśniewskiego i Piotra Rubika oraz Biljana Bakić – wieloletnia dyrektor generalna BMG Poland
Finałowy koncert odbędzie się 28 czerwca

o godz. 22. Zagrają w nim trzy najlepsze
zespoły - dwa wskazane przez jurorów
oraz jeden wybrany głosami telewidzów.”
Wcześniejsze koncerty w TV4, 4, 5, 11, 12,
18, 19 czerwca o godz. 20.
(ws)

Maj to czas wycieczek, więc przypominamy wyjazd uczniów
Zespołu Szkół Technicznych do Krakowa z lat 60. ubiegłego
wieku. Od lewej stoją: Bolesław Wrona, Bronisław Mider, Józef
Malec, Władysław Kopeć, Władysław Grosz, Ciszewski, J. Myśliński, Jan Bury, S. Kozok, J. Skowron, Stanisław Kłósko. Fotografia pochodzi ze zbiorów Anny Bałdys, której za współpracę
dziękujemy.
Lidia Szkaradnik

29 maja 2008 r.			
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Procesja wychodzi z kościoła św. Klemensa.
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miejsca uświęcone

W tym roku święto Bożego Ciała obchodziliśmy 22 maja. We wszystkich
ustrońskich kościołach katolickich odbyły
się msze święte i procesja do czterech
ołtarzy. Pogoda w tym roku nie dopisała.
Całe przedpołudnie siąpił deszcz.
- Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej to
uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, podczas której szczególnie wspominamy Ostatnią Wieczerzę
i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało
i Krew Jezusa Chrystusa – mówił podczas
mszy w kosciele św. Klemensa ks. proboszcz Antoni Saopota.
Kazanie wygłosił ks. Zbigniew Zachorek, który powiedział m.in:
- Najlepszym, najskuteczniejszym lekarstwem, jest Ten, który dał mi życie, jest
Ten, który zostawił siebie na tym ołtarzu,
zostawił Siebie w białym chlebie, zostawił
Siebie samego, bo to naprawdę jest On.
Wydaje mi się, że czasem, gdy przystępuję
do komunii świętej, kiedy kapłan mówi
do mnie: „Ciało Chrystusa”, może lepiej
gdyby powiedział: „Czy zdajesz sobie
sprawę, co ci teraz podaję, czy zdajesz
sobie sprawę, kto to jest?” Bez uczty Pańskiej nic nie możemy. „Kto spożywa moje
ciało i pije moją krew, ma życie wieczne.”
W tym białym chlebie i w tym kielichu jest
On, w ołtarzu jest Jego siła, Jego uzdrawiająca moc. Tu i teraz zostawił siebie
w Eucharystii, ponieważ doskonale wiedział, jak wiele strat może dotknąć tych,
których ukochał. Doskonale o tym wiedział! Dlatego zostawił Siebie! Dlatego
zostawił Siebie, Siebie i jeszcze raz Siebie. Teraz wiemy, gdzie należy szukać
uzdrowienia. Bóg obecny w Eucharystii
zawsze działa i zawsze jest w stu procentach skuteczny. (...) To On jest gwarantem,
najważniejszą motywacją, żeby żyć. Bez
uczty Pańskiej nic nie możemy.
Po mszy z kościoła ruszyła procesja. Na
początku krzyż, za nim mężczyźni i strażacy ze sztandarem. Następnie dzieci pierw-
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szokomunijne, ministranci. Baldachim,
pod którym szedł kapłan z Najświętszym
Sakramentem, nieśli strażacy w strojach
galowych i złotych hełmach, Za baldachimem szedł chór, za nim kobiety.
Przy pierwszym ołtarzu przy Przedsiębiorstwie Komunalnym na ul. Konopnickiej ks. A. Sapota powiedział m.in.:
- Chrystus wiedział, że ludzkie uczucia są
zmienne, że bardzo szybko zmieniają się
nastroje człowieka, wiedział, że człowiek
jest słaby. Dlatego potrzebuje umocnienia, dlatego potrzebuje pokarmu. Dlatego
w Wielki Czwartek zostawił pokarm,
pokarm dla ludzi słabych. My dzisiaj to
wspominamy, my dzisiaj to przeżywamy.
(...) Gdy idziemy ulicami naszego miasta,
aby Chrystusowi ukazać nasze życie, ukazać także to, co przeżywamy. Ten pierwszy
ołtarz to miejsce uświęcone modlitwą. Ten
krzyż istnieje już ponad sto lat. Ten krzyż
skierowany w centrum miasta przypomina,
że Chrystus nam błogosławi.

Baldachim nieśli strażacy.

Ks. A. Sapota wspomniał też o obchodzonym w tym roku jubileuszu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”. Przy ołtarzu
wykonanym przez młodzież i rodziców
ministrantów, usłyszeliśmy zachętę do
ustawicznego spotykania się z Chrystusem w Eucharystii, do wzmacnia się Nią,
aby nie ustać w drodze do wieczności.
Przy ołtarzu na Manhatanie podkreślał,
że w przyjmowanym przez nas Chlebie Eucharystycznym jest Chrystus cały
i żywy. I to właśnie dla pogłębiania naszej wiary powinniśmy Go przyjmować
jak najczęściej do naszych serc. Stojąc
przy czwartym ołtarzu, znajdującym się
na płycie nowego Rynku, mówił o pracy,
o wysiłku, który wkładany jest w upiększanie naszego miasta - jako tym, który
nas uszlachetnia, który pozwala z nadzieją
patrzeć w przyszłość i rozumieć, że droga,
którą idziemy ma jasne i ciemne momenty,
ale idąc z Chrystusem - jest łatwiej, bo On
jest naszym umocnieniem.
Modlitwie adoracji oraz proklamacji
i słuchaniu słowa Bożego towarzyszyła
modlitwa błagalna wyrażona w śpiewie
pieśni „Święty Boże”. Procesja zakończyła
się w kościele błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i odśpiewaniem
radosnego „Te*Deum
* laudamus...”.
*
Pośrednią inicjatorką ustanowienia
święta Bożego Ciała była święta Julianna
z Cornillon. Będąc przeoryszą klasztoru
augustynianek w Mont Cornillon w pobliżu
Liege, w 1245 r. miała otrzymać objawienia,
w których Chrystus żądał ustanowienia
osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Biskup Liege, Robert, po naradzie
ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu
objawień postanowił ustanowić święto.
W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja
eucharystyczna, w tymże roku zmarł biskup
Robert. W Polsce po raz pierwszy wprowadzono uroczystość Bożego Ciała w diecezji
krakowskiej. Był to 1320 rok. Śpiewania
z Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawiają się w diecezji płockiej około 1430 roku.
Kościół w Polsce w 1967 roku wprowadził
nowe teksty procesji: teksty suplikacji, teksty
Ewangelii związane z Eucharystią i orację
kończącą.
Wojsław Suchta

				

Fot. W. Suchta
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Wierni podczas nabżeństwa.

Fot. W. Suchta

dawać pokój

22 maja odbyło się tradycyjne nabożeństwo luteran z Kościoła ewangelicko-augsburskiego na zboczu Równicy w miejscu
zwanym „przy kamieniu”. Tradycja głosi,
że w czasie prześladowań w XVII w. i na
początku XVIII w. właśnie tam odbywały
się nabożeństwa. W powiecie cieszyńskim
jest kilka takich miejsc w górach, jednak
Kamień na Równicy jest miejscem szczególnym, choćby poprzez odbywające się
tu coroczne nabożeństwa.
W tym roku pogoda nie dopisała
w przeciwieństwie do wiernych. Część
z nich podchodziła z Ustronia czerwonym
szlakiem, inni wyjeżdżali na Równicę
samochodami i schodzili do miejsca nabożeństwa. Wyręb lasu sprawił, ze było
w pewnym fragmencie trasy bardzo grząsko, co niektórym starszym osobom stwarzało problemy, wszyscy jednak na miejsce
dotarli.
W tym roku z wiernymi modlili się: ks.
bp Paweł Anweiler, ks. proboszcz Piotr
Wowry, ks. Marek Twardzik i ks. Szymon
Czembor. Grała orkiestra diecezjalna,
a pieśni śpiewał chór z parafii w Wiśle.
Kazanie wygłosili ks. bp P. Anweiler, który
powiedział m.in.:
- Na tym polega wspaniałość błogosławieństw, że są one jakby szczególnym tęsknym naszym wejrzeniem, ku przyszłemu
pięknu, wejrzeniem w cudowny świat, ku
któremu zmierzamy, który jest przed nami
zakryty, ale który poprzez to, że możemy
być szczęśliwymi, jawi się nam jako świat
piękna i wielkiej Bożej chwały. Chciejmy więc już tutaj, wyczuwać przedsmak
stałej radości, której nikt nie będzie nam
w stanie zniszczyć. Myślę, że ci, którzy
tu się przed setkami lat zbierali, też mieli
tą piękną wizję bycia szczęśliwym. (...)
Będąc szczęśliwym, chociażby tylko przez
chwilę, chciejcie poczuć jak wspaniale się
człowiek może czuć względem drugiego
i mieć względem siebie poczucie spełnionego obowiązku. Jakże to musi być piękne.
29 maja 2008 r.			

Chciejcie to wypróbować w codzienności.
Kiedy się z kimś pokłócicie, kiedy będzie
zasiany między dwojgiem ludzi niepokój,
chciejcie pójść pierwsi i do zagniewanego
wyciągnąć rękę i powiedzieć: „Pokój temu
domowi.” Jakie to wspaniałe, stare polskie
życzenie. (...) Pokój możemy znaleźć
przez otwarcie się do ludzkiego wnętrza.
To co nazywamy duszą i to co nazywamy sercem, co nazywamy intelektem, to
wszystko ma się otworzyć na Jezusa, który
jest Księciem Pokoju, abyśmy mogli być
szczęśliwymi i czynić pokój. (...) Grzegorz z Nysy powiada, że pokój jest jak
łagodne perfumy, które wypełniają swoja
wonią powietrze. Tak Pan chce wypełnić
ciebie nadmiarem łaski pokoju, aby twoje
życie było uleczone. Myślę, że to miejsce,
w którym się znajdujemy, ma również szczególny swój zapach i chciejmy ten zapach wziąć z sobą, aby jako
te szczególne perfumy mógł rozcho-

Kazanie wygłośił ks. bp P. Anweiler.

dzić się wokół nas i docierać do drugiego człowieka, by człowiek mógł
być uleczony z wielu chorób. Każdy
z nas chciałby być zdrowym człowiekiem,
a więc chwytaj pełnymi garściami pokój,
który spływa do ciebie z Bożej łaski przez
Jezusa Chrystusa Księcia Pokoju. Po to
tutaj przyszliśmy dzisiaj. Wiem, że to
miła wędrówka, że to może i przyjemna
wycieczka. Na pewno tak jest. Ale przyszliśmy tutaj przede wszystkim po to, aby
wziąć zapach tego miejsca i iść wzmocnionymi przez Jezusa Chrystusa. Dlatego
też chciejmy korzystać z tego, że Bóg chce
nas, tutaj, dzisiaj, uczynić szczęśliwymi,
uczynić takimi, którzy potrafią iść i dawać
pokój, być tymi, którzy ten pokój rozsiewają. Może ktoś zapytać: „Czy jest mi
to potrzebne? Czy powinienem się w to
angażować?” Jeśli prawdziwie i z pełnym
poszanowaniem wiary serca, przyjmujesz
Boże Słowo siostro i bracie, to jest to
jakże wielka wartość w naszym życiu,
by czynić pokój ponieważ jest wielka,
cudowna obietnica „albowiem oni synami
Bożymi będą nazwani”. Być synem, to
szczególna iskierka dana człowiekowi.
Być synem, być córką to takie szczególne
piętno, które jest w nas, w naszym życiu.
To szczególna iskierka, szczególny znak,
którym jesteśmy pomazani przez Boga jak
ci, którzy zawsze mają do Boga dostęp.
Ci, którzy czynią pokój, będą nazwani
synami Bożymi, a wiec będą tymi, którzy
są całkowicie pochwyceni przez Boga,
naśladują Bożą miłość i ukazują w swoim
życiu Boże działanie. (...) On jest dawcą
i właścicielem wielkich wspaniałych dóbr,
których świat nie jest w stanie ogarnąć, a ludzka mowa wysłowić. On, który
przychodzi w Jezusie Chrystusie do nas
jest Tym, który chce wytępić nienawiść,
zakończyć wojnę, zniweczyć zazdrość,
usunąć obłudę, stłumić mściwość, która
trawi ludzkie serca. Całkowicie wyprowadzić, odciągnąć od zła i wprowadzić
w krainę dobra i pokoju.
Po nabożeństwie można było uczestniczyć w festynie przy schronisku na
Równicy, wyraźnie jednak przeszkadzała w tym pogoda. Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Zawodnicy sami rozkładają ręce.

Fot. A. Rokosz

brak zdecydowania
Lutnia Zamarski - Nierodzim 3:1 (1:1)

Ostatnio na wyjeździe Nierodzim przegrał z Lutnią 3:1. Teoretycznie przeciwnik był słabszy. Nierodzim powinien już
w pierwszej połowie prowadzić 2:1, a nawet 3:1, mieli mnóstwo sytuacji podbramkowych niestety niewykorzystanych. Stąd
do przerwy wynik 1:1. Zaraz na początku
drugiej połowy pada kuriozalna bramka po
błędzie bramkarza i można powiedzieć,
że to podcięło skrzydła zawodnikom Nierodzimia. Mimo późniejszych wysiłków,
mnóstwa sytuacji podbramkowych nie
udało im się doprowadzić do zmiany

wyniku. Niestety w doliczonym przez
sędziego czasie, praktycznie w ostatniej
minucie Nierodzim traci kolejną bramkę.
Zawodnicy zaryzykowali, odkryli się
i w efekcie Nierodzim przegrywa 3:1.
Szkoda, bo przeciwnik na pewno nie
prezentował wysokiego poziomu. Wynik
nie odzwierciedla tego, co działo się na
boisku. Mecz był naprawdę zacięty. Przez
większość meczu Nierodzim miał przewagę, miał na pewno znacznie więcej sytuacji
podbramkowych, ale niestety, wygrywa
ten, kto strzela bramki. Anna Rokosz

Nierodzim - Spójnia Zebrzydowice 3:3 (1:2)
W niedzielę 25 maja Nierodzim podejmował na własnym boisku Spójnię
- Zebrzydowice. Kibice liczyli na łatwe
zwycięstwo Nierodzimia. Tak też się wydawało po przebiegu początkowej części spotkania. Nierodzim szybko przdejął ofensywę
i w już w czwartej minucie spotkania Rafał
Bystroń zdobył pierwszą bramkę. Jednak
dobra passa szybko się kończy. Nierodzim
nie jest w stanie utrzymać przewagi, następuje rozluźnienie w zespole. Ten brak
koncentracji kończy się dla Nierodzimia
tragicznie. Zebrzydowice wykorzystują
sytuację i jeszcze w pierwszej połowie
strzelają dwie bramki. Wynik meczu nieoczekiwanie się zmienia, co jest zaskoczeniem nie tylko dla kibiców, ale także
dla trenera Nierodzimia. Przy stanie 1:2
Nierodzim zaczyna walczyć, coraz więcej
dzieje się pod bramką gości, gospodarze
mają wiele sytuacji podbramkowych, ale
żadnej z nich nie potrafią wykorzystać,
popełniają kardynalne błędy, widać brak
doświadczenia. Początek drugiej połowy
zaczyna się błędem obrońców Nierodzimia i Zebrzydowice zdobywają trzecią
bramkę. Kibice są zawiedzeni, domagają
się zmian na boisku. Nierodzim zaczyna
zaciekle walczyć, sytuacji podbramkowych
jest coraz więcej, ciągle jednak nie są one
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wykorzystywane. Dopiero celny strzał
Mateusza Bralewskiego pozwala zawodnikom Nierodzimia uwierzyć, że ten mecz
nie jest jeszcze przegrany. Zebrzydowice
prowadzą już tylko 3:2, zaczynają czuć
presję i grają bardziej agresywnie. Jedna
z akcji podbramkowych kończy się faulem
i praktyczne w końcowych minutach meczu
sędzia dyktuje rzut karny dla Nierodzimia.
Karnego strzela Wojciech Kawulok, trafia
piłką w słupek, Nierodzim wykorzystuje
chwilę nieuwagi Zebrzydowic i jest dobitka. Tym razem piłka mija bramkarza
i ląduje w bramce. Mimo protestów drużyny gości, sędzia zalicza bramkę uznając,
że piłka, uderzając w słupek otarła się
o bramkarza. Na boisku robi się głośno,
trener Zebrzydowic protestuje, powołując
się na przepisy, jednak sędzia jest nieugięty.
W ten sposób mecz kończy się remisem.
Mecz był zacięty i wyrównany, choć nie
tego oczekiwali kibice. Liczyli oni raczej
na wyraźną przewagę i łatwe zwycięstwo
Nierodzimia.
Po meczu powiedzieli:
Trener Spójni - Zebrzydowice: - Emocje mnie ponoszą, bardzo dobry mecz
w wykonaniu obu drużyn o podobnym
poziomie umiejętności. Mówiąc zwięźle
– sędzia wypaczył wynik meczu, po pro-

stu nie zna przepisów. Z rzutu karnego
po odbiciu od słupka ten sam zawodnik
nie może strzelić dobitki. Bramki strzelili: Przemysław Knyps dwie i Ireneusz
Perchała jedną. Przede wszystkim jesteśmy zdziesiątkowani kontuzjami, kartkami
i innymi tam sprawami rodzinnymi. Graliśmy składem rezerwowym, brakło sił,
a na dodatek sposób prowadzenia zawodów
przez sędziego zmusił nas do takiej gry,
a nie innej. Pierwsza połowa była wyrównana z tą różnicą, że myśmy zdobyli bramki.
Mieliśmy więcej stuprocentowych sytuacji podbramkowych, w drugiej połowie,
szczególnie w końcówce przewaga była
Nierodzimia, ale to jeszcze nie znaczyło,
że drużyna musi wygrać mecz. Szkoda,
że po raz kolejny sędzia wypaczył wynik
meczu. Tak uważam i zdania nie zmienię.
Z karnym się zgodzę, ale dobitki nie miało
prawa być. Mecz w zasadzie był czysty,
nie było tam jakiejś finezji, był raczej zażarty. Mam jednak niedosyt ze względu na
decyzję sędziego.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
- Szkoda, bo przed meczem mówiliśmy sobie, że wygramy. To miał być mecz o sześć
punktów i to był dla nas ważny mecz. Jak
przychodzą ci teoretycznie słabsi rywale, nie
potrafimy się jakoś zmobilizować, te mecze
nam specjalnie nie wychodzą. Chociaż
mecz zaczął się dla nas super, zdobyliśmy
bramkę i zamiast zaakcentować tą inicjatywę, zdobyć przewagę, dążyć do zdobycia
kolejnych bramek, drużyna za głęboko się
cofnęła i dała pole do gry przeciwnikowi.
Z tego posypały się sytuacje, no iz tego
powodu ten wynik 2:1 dla Zebrzydowic.
Powiedzieliśmy sobie, że po przerwie musimy próbować ten mecz jeszcze wyciągnąć,
ale sytuacja się powtórzyła. Brak zdecydowania w pojedynkach jeden na jeden, no
i niestety padła ta trzecia bramka, która nas
trochę dobiła. Cieszę się, że w końcówce
przycisnęliśmy ich jeszcze i udało nam się
wyciągnąć na 3:3. Przed meczem remis byłby dla mnie porażką, ale patrząc na przebieg
meczu muszę być zadowolony. Przegrywaliśmy 1:3 i mamy szczęśliwy remis 3:3.
Uważam, że karny był ewidentny, nie był to
atak w piłkę tylko atak przeciwnika. Muszę
pochwalić Zebrzydowice, bo naprawdę
postawiły nam ciężkie warunki. Na nasze
usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że
dziś praktycznie graliśmy bez połowy składu.
Anna Rokosz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LKS Błyskawica Drogomyśl
KS Wisła Ustronianka
LKS Tempo Puńców
LKS Wisła Strumień
LKS Błyskawica Kończyce W.
LKS Orzeł Zabłocie
LKS Victoria Hażlach
LKS Ochaby 96
LKS Beskid Brenna
LKS Lutnia Zamarski
KKS Spójnia Zebrzydowice
KS Nierodzim
LKS Kończyce Małe
LKS Wiślica

54
53
49
44
38
31
30
26
25
25
24
23
20
17

70:22
73:26
63:33
61:25
57:43
47:47
38:49
20:60
29:31
41:46
32:52
34:56
22:49
37:85
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IV. USTROŃSKIE ORGANIZACJE

Antoni Sapota – Katolickie Stowarzyszenie Kobiet
Halina Rakowska-Dzierżewicz – Gawęda o ustrońskim harcerstwie (Związku Harcerstwa Polskiego) w latach powojennych
1945-1950
Aleksandra Sikorzanka-Tarczałowicz – Wspomnienia z wycieczki na Babią Górę
Leon Mijal – Koło Łowieckie „Jelenica” w Ustroniu – gospodarka populacjami zwierzyny łownej w latach 1945-2006

V. USTROŃSKIE RODY

Zameczek, lata trzydzieste.

		

Ocalone
w Pamiętniku

Ostatni 13. numer Pamiętnika Ustrońskiego
ukazał się pół roku temu. Do nabycia są jeszcze
ostatnie egzemplarze tego wydawnictwa. Można je kupić w Muzeum Ustrońskim i na parafii
ewangelicko-augsburskiej Ap. Jakuba Starszego.
Pamiętnik jest wydawnictwem priorytetowym
Towarzystwa Miłośników Ustronia, a na treść
składają się głównie artykuły dotyczące historii
oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia. Ostatni
numer Pamiętnika składa się z sześciu działów.
Trzydzieści pięć obszernych artykułów napisało
25 autorów. Poniżej spis treści 13. numeru Pamiętnika Ustrońskiego.

Barbara Żyszkowska – O Cholewowym rodzie i trzech Blasbalżankach
Bożena Kubień – Ustrońskie ślady rodziny Świstunów
Bożena Kubień – Szkic do portretu rodzin Brodów i Kożdoniów
Elżbieta Kożdoń-Buchta – Życie Gustawa Kożdonia pełne
odwagi, pracowitości i szlachetności
Marian Żyromski – Cieszyńskie lata Juliana Przybosia
Rozmowa Elżbiety Sikory z Julią Przyboś - Córka sławnego ojca
Bożena Kubień – „Eleonora” – willa pachnąca ziołami. Saga
rodu Frąckowiaków i Łysogórskich
Bożena Kubień – Gertruda z Hummlów Gotfrydowa – kobieta
w hubertusie

VI. USTRONIACY A SPRAWY
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Tomasz Błahut – Ustroń w pryzmacie bankowości (18942006)
Michał Pilch – Ustroniacy w „Bieszczadach”
Michał Pilch – Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych
„Ustronianka” Sp. z o.o.
Michał Pilch – Zakład Obróbki Plastycznej Metali Karol
Grelowski
Paweł Broda, Henryk Słaby – Kształcenie dla potrzeb regionu
– z historii Zespołu Szkół Policealnych ZDZ w Ustroniu

I. WŚRÓD DAWNYCH WILLI I PENSJONATÓW

Bożena Kubień – Willa nad Wisłą – „Zameczek” z innej baśni
Cecylia Zofia Gałczyńska – „Zameczek” mon amour oraz inne
ustroniana
Bożena Kubień – Willa „Tatra” – gniazdo polskości
Bożena Kubień – Willa „Olga” i źródło Karola – ustrońska
spuścizna Karola Hoheisela
Przemysław Korcz – Willa „Antoinette”
Bożena Kubień – „Relijanka” – willa słońcem zdobiona
Bożena Kubień – Była kiedyś w Ustroniu willa „Jasna”...
Lidia Troszok, Anna Gluza – Willa „Hanka” – „Światowid”,
czyli dzieje domu rodziny Gluzów z Zawodzia
Bożena Kubień – „Basieńka” – dawnej willi wspomnienie

II. ZNANI USTRONIACY – Z URODZENIA
LUB WYBORU

Michał Pilch – Ksiądz Karol Fryderyk Kotschy
Alicja Michałek – Mniej znana działalność księdza Pawła
Nikodema
Irena Maliborska – Maria Skalicka – jaką chcemy pamiętać
Rozmowa Elżbiety Sikory z prof. Mieczysławem Porębskim – Profesor – ustroniak z wyboru

III. WSPOMNIENIA

Otto Winecki – Windholz – Fordem-A z Ustronia do... Melbourne
Julia Przyboś – Nora i Jan Szczepańscy – moja wakacyjna
rodzina
Anna Robosz – Agnieszka Osiecka na ziemi cieszyńskiej
Lidia Szkaradnik – Jak niegdyś „Pamiętnik Ustroński” opracowywano
Grażyna Kubica – Jutrznia
29 maja 2008 r.			

Emil Humel i damy.

		

        

Naszymu Przyjacielowi, Wielkiemu Rewizorowi,
Gaździe nad Gazdami, Gaździe Ekumenicznemu,
Chorążemu Trombity, Góralowi już Stela,
Exstarostoburmistrzowi,
Sabale umiłowanej przez siebie Ziemi Cieszyńskiej,
a nadto: niestrudzonemu turyście i wędrownikowi,
pomysłodawcy wielu imprez sportowych,
notorycznemu założycielowi stowarzyszeń,
wybitnemu fotografikowi i wiernemu towarzyszowi Loli,
felietoniście, no i na koniec politykowi

Andrzejowi Georgowi

z okazyje piernikaliów (60-tki),
najlepsze góralskie i zbójnickie życzenia składa,
w imieniu Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim
Rada Zbójnicka.

Gazeta Ustrońska 11

Mecz finałowy. 		

Fot. W. Suchta

nie oszczędzali się

24 maja na stadionie Kuźni Ustroń
odbył się V Międzynarodowy Turniej
Oldbojów w Piłce Nożnej. Rywalizowało osiem drużyn. W fazie eliminacyjnej
zostały podzielone na dwie grupy. Grano
zacięte mecze i choć wszyscy się dobrze
znają z wcześniejszych rozgrywek w różnych miastach, to kości nie oszczędzano.
Miejscowi sędziowie mieli sporo roboty.
Cała zadziorność jednak mijała po ostatnim gwizdku. W grupie „A” najlepsza
okazała się Kuźnia Ustroń wygrywając
wszystkie mecze. Druga była drużyna
z Piekar Śląskich, debiutująca w tym turnieju. W grupie „B” pierwsze miejsce
zajęło Zakopane, drugie miejsce zajęło
Uzdrowisko. Zacięty był mecz półfinałowy
Kuźni z Uzdrowiskiem rozstrzygnięty dopiero w rzutach karnych, w których lepsze
okazało się Uzdrowisko. W drugim półfinale Zakopane pokonało Piekary Śląskie 4:3.
W meczu o trzecie miejsce Piekary wygrały
z Kuźnią, choć w pojedynku grupowym
były słabsze. Podobnie było w meczu
o pierwsze miejsce. Uzdrowisko przegrało
w grupie z Zakopanem, natomiast po dramatycznej walce wygrało finał 4:3.
Kapitan zwycięskiej drużyny Jacek Piechocki po meczu finałowym powiedział:
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- Startujemy w tym turnieju po raz trzeci
i tym razem udało się wygrać. Poprzednie
lata były gorsze, ale mam nadzieję, że ta
dobra passa nie opuści nas w następnych
latach. Przed turniejem liczyliśmy na
dobrą zabawę i chcieliśmy zagrać jak
najlepiej. Raczej nie spodziewaliśmy się
zwycięstwa. Wszyscy na zwycięzcę typowali Zakopane, przyznam, że my również.

Zwycięzcy z pucharem.		

Raz na tydzień jako grupa Uzdrowiska
spotykamy się od 1998 r. Jest to amatorskie
kopanie piłki, nie mamy w składzie nikogo
z przeszłością zawodniczą.
Klasyfikacja: 1. Uzdrowisko, 2. Zakopane, 3. Piekary Śląskie, 4. Kuźnia - Siła,
5. Neuburg, 6. Dortmund, 7. Budapeszt,
8. Schwarze Schafe.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, oczywiście zwycięzcy
największy. Puchary i dyplomy wręczali
Andrzej Szeja i Kazimierz Heczko.
Organizator K. Heczko po turnieju
powiedział: - Udana impreza, dopisały
drużyny, dobra pogoda. Trzeba podkreślić dużą zasługę kolegów z TRS
„Siła”, którzy tak licznie brali udział
w organizacji. Zresztą podziękować trzeba wszystkim, którzy poświęcili swój
czas społecznie i bezinteresownie. To
kilkanaście dni przygotowań. Chcemy
imprezę kontynuować. Niestety nie udaje
nam się wygrać, ale też część naszych dobrych zawodników zajmuje się obsługą.
Podają napoje, smażą kotlety, kiełbaski.
Z kolei my jadąc do Neuburga czy Budapesztu na podobne turnieje, uzyskujemy
dobre wyniki. Liczymy na to, że inne drużyny też zorganizują turnieje. Zapowiada
to Zakopane, ale jakoś do tej pory im
się nie udaje. W tej chwili tak już nasze
kontakty miedzy drużynami się zacieśniły, że Dortmund będzie grał w tym roku
w Neuburgu. Turniej zorganizowany
dzięki sponsorom, Urząd Miasta finansuje puchary. Każdy wnosi jakąś cegiełkę.
Wydajemy na bezpłatne bloczki dużo napojów, posiłki. A to wszystko kosztuje.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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K. Zaręba.

Fot. Magda Zborek

KASIA ZARĘBA
W „ANGEL’S”

Koncerty w Live Music Club „Angel’s” mają już swoją renomę,
są na profesjonalnym poziomie, a co najważniejsze, zyskują coraz
większą sympatię i popularność wśród odbiorców. Organizatorzy

podwyższają stale poprzeczkę i dbają o to, aby oprócz wykwintnej
kuchni, jak również niebanalnego wystroju lokalu, zapewnić swojej klienteli dobrą rozrywkę w dniach rozpoczynających kolejne
weekendy. Przez to „Angel’s” staje się coraz bardziej znanym
pubem, jedynym w swoim rodzaju, gdzie wielbiciele muzyki
jazzowej mają okazję usłyszeć różne interpretacje światowych
standardów i nie tylko.
Określenie „nie tylko” odnosi się do znakomitego koncertu,
który miał miejsce 16 maja z udziałem młodej, zdolnej wokalistki
jazzowej – Kasi Zaręby, z towarzyszącą jej grupą instrumentalną
w składzie : Bartek Pieszka, który zrobił wrażenie kunsztem grania
na wibrafonie, Karol Pyka – piano, Sebastian Kret – gitara, Artur
Kudłacik – bas i Kamil Wójcik – perkusja.
Utwory wykonywane przez wokalistkę i zespół to nic innego
jak piosenki ludowe w nowych, bardzo ciekawych aranżacjach
jazzowych, zaprezentowane na wysokim, dopracowanym do
perfekcji poziomie. W repertuarze znalazły się : „Matulu moja”,
„Uciekaj, uciekaj”, „Mama mówi, żem ja płocha”, ballada „Janicek trowe siece”, „Góry moje góry”, „Czerwone jabłuszko” i dwa
utwory, które Kasia zaśpiewała na warszawskim Festiwalu „Nowa
Tradycja” pt. „Jak jo se zaspiwóm” oraz „Luli, spać” (kołysanka).
Ze standardów jazzowych widzowie usłyszeli : „What the world
needs now” i „Tokio blues”.
Kasia Zaręba, jak już wcześniej pisałam na łamach Gazety
Ustrońskiej, jest studentką kończącą Akademię Muzyczną – Instytut Jazzu w Katowicach i równocześnie Wydział Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Warsztat wokalny piosenkarki jest wysoko oceniony
przez znawców tej dziedziny, co zobowiązuje ją do wykreowania
własnego, oryginalnego image, a robi to do tej pory zupełnie
dobrze. Tę filigranową osóbkę los obdarzył talentem dającym jej
duże możliwości i szansę na sukces w zdobywaniu szczytu kariery
zawodowej.
Elżbieta Sikora
dzieci - dzieciom
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi zaprasza na
koncert „DZIECI-DZIECIOM, DZIECI-RODZICOM”, który
odbędzie się 7 czerwca, od godz. 15:00 w ustrońskim amfiteatrze.
W koncercie udział wezmą: wychowankowie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu, Przedszkole
nr 1 z Ustronia, Przedszkole nr 2 z Ustronia, Przedszkole nr 6
z Ustronia Nierodzimia, Przedszkole prywatne Kubusia Puchatka
z Ustronia, zespół taneczny „Lejdis” z MDK „Prażakówka”, zespół taneczny „Impuls” z MDK „Prażakówka”, Studio Muzyki
Rozrywkowej Władysława Wilczaka, Julia Suchocka z MDK „Prażakówka”, zespół wokalny „Jedyneczki” z SP 1 z Ustronia, zespół
wokalny „Polana” z SP 3 z Ustronia Polany. Bilety wstępu: dorośli
5 zł, dzieci 3 zł. Całkowity dochód z koncertu wspiera działalność
Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
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.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 książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

- Don Kichot, 300 ekslibrisów i grafik artystów z człego świata, kolekcja B. i Cz. Wosiów - od 01.05 do 31.05
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice)
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
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.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00
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 - 10.0012.00 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”Można 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, środa 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) śr. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - 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) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
• sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to
filmowy dzień bajek.
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.
StraŻ MiejskA USTROÑ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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 „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
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.
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Na rynku ustawiono kaskady z pelargoniami.

Fot. W. Suchta
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Witejcie

W hołdzie
Janowi Pawłowi II
Bieg sztafetowy dookoła Polski

Od trzech lat organizowany jest cykl biegów sztafetowych
będących hołdem dla działań Jana Pawła II na rzecz niepodległości Polski.
26 maja wystartowała z Kołobrzegu sztafeta biegaczy tradycyjnego sztafetowego biegu kwietnego dookoła Polski, która w 15
dni pokona trasę 3.530 km wzdłuż granic Polski, by zakończyć
bieg 10 czerwca w Kołobrzegu. Do Ustronia sztafeta przybędzie
wieczorem w sobotę 31 maja.
Zapraszam serdecznie wszystkich ustrońskich biegaczy i naszych gości do udziału w tej sztafecie. Start odcinka wiodącego
przez Ustroń, odbędzie się o godzinie 20.08 na granicy gminy
Goleszów z Ustroniem (przy ul. Pasiecznej), by ul. Cieszyńską
dobiec do Katowickiej (2 km) i następnie ul. Katowicką II (dwupasmówką) przez Polanę dobiec do Wisły Obłaźca - granica
Ustronia i Wisły (5,9 km). Na pokonanie trasy liczącej 7,9 km
organizatorzy przewidzieli ponad 45 minut.
W imieniu organizatorów.
Andrzej Georg
POZIOMO: 1) nieudane przyjęcie piłki, 4) zardzewiałe
starocie, 6) czerwieni się pośród zboża, 8) obraduje w ratuszu,
9) pismo kobiece, 10) rodzaj bułki, 11) między kondygnacjami, 12) msza adwentowa, 13) naśmiewanie się, 14) kaczka
z tundry, 15) duży zbiór, 16) górskie zbocze, 17) termin
komputerowy, 18) miara pow. gruntu, 19) atrybut kelnera,
20) jaki jest każdy widzi.

Rozmyślóm co też wnukóm kupić na Dziyń Dziecka, dyć niedłógo majóm świynto. Wiym, że nejlepi dać jakisikej grosz i już
szpurujym, bo móm troje wnuków, ale jakisi drobiazgi też bych
do tego chciała nabyć. Isto nejlepi cosik z takich szkolnych prziborów, choć z drugi stróny niedłógo ferie, a do nowego roku to
abo kansik zapatnoszczóm, abo zużyjóm. Nó i tak sie szmatlym
bez przekónanio łod sklepu do sklepu, bo towaru strasznucnie
moc, a nic mi bardzo nie pasuje. Ale przi tym spotkałach dwie
kamratki, co my sie roki całe nie widziały, tóż siadły my se przi
rynku przed cukiernióm i zamówiły po dwa fajniacki ciasta,
a potym fulały isto z półdrugo godziny.
Siedziały my na świyżym powietrzu, tóż żech też sie rozglóndała
po ludziach i nie uwierzicie kogo żech widziała – Windholzów,
kierzi zaś przijechali z Australi do Ustrónio. Dlo smiłowanio, ci
majóm kóndycje! Podziwióm takich ludzi, dyć już też majóm swoji
roki. Zdo mi sie, że niedłógo bydóm mieli pod łosimdziesióntke, ale
możne jeszcze ni, bo tak fajnie wyglóndajóm i sóm tacy gibcy. Mie
sie ponikiedy ani łoto do Cieszyna do dochtora jechać nie chce,
a tu telkowne kilometry trzeba przelecieć. Isto cały dziyń lecieli,
ale możne ani ni, dyć teraz tako technika niesamowito, to i samoloty coroz pryndzyj żynóm. Ganc sie na tym nie znóm, bo tak
wysoko sie nie przemieszczóm. Przeczytałach wczora w gazecie, że
zaś bydzie z nimi spotkani w muzeum, tóż trzeja sie bydzie wybrać,
coby sie czego dowiedzieć łod krajan, kierych los zakludził aż za
oceany. A to spotkani bydzie już ło pore dni – łostatnigo maja.
I podziwejcie sie, już je kóniec maja, czy Wóm nie żol, że nejpiekniejszy miesiónc w roku za nami? Nie był łón latoś taki szumny,
dy tego deszcza moc padało, tóż możne teraz sie wygrzejymy, bo
czerwiec mo dycki sporo upalnych dni, czego wszystkim życzym.
Dyć miyszkómy w uzdrowisku, to czujmy sie tu choć ponikiedy jak
na wczasach.
Hela

2 czerwca
otwarcie nowego sklepu z odzieżą włoską.
Zapraszamy. Ul. 9 Listopada 4. Nad rzeczką.
0-508-592-091, 33-488-63-46

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) w poprzek wodospadu, 2) sprawdza bilety, 3) przyjęcie młodzieżowe, 4) trafiona przez Amora,
5) proso węgierskie, 6) mała małpa, 7) stoi za straganem,
11) odgłos pędzącego pociągu, 13) na zbożny cel, 14) wujek
gwarowo.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 6 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 20

ustroniacy na rowerach
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Anna Ferfecka,
ul. Górecka 21. Zapraszamy do redakcji.
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Wyróżnia się – w zależności od różnych
źródeł – około 100-120 gatunków tulipanów.
Jest to liczba może niezbyt imponująca, ale już
ilość wyhodowanych odmian tulipanów „rzuca
na kolona”, bowiem w różnych miejscach
znalazłem informacje, że znamy od kilku do
kilkunastu tysięcy odmian tych roślin! Za naturalny obszar występowania tulipanów uważa
się rejony południowej Europy i północnej
Afryki oraz rozległe regiony Azji od Turcji,
poprzez Iran, Hindukusz, Kazachstan, aż po
północno-wschodnie obszary Chin i Wyspy
Japońskie.
W Europie zwanej zachodnią rośliny te pojawiły się w drugiej połowie XVI wieku. Według
jednych pierwsze cebulki tulipanów przywiózł
ze sobą ze Sri Lanki gubernator kolonii portugalskich w Indiach Lopo Vaz de
Sampayo. Inni wskazują raczej
na Imperium Osmańskie Sulejmana Wspaniałego, które „połykając” nowe obszary Europy
dotarło m.in. na Węgry, a nowi
władcy tych ziem przywieźli
ze sobą tulipany. Jeszcze inna
wersja powołuje się na Oghiera
Ghislaina de Busbecq’a, ambasadora cesarza austriackiego
Ferdynanda I na dworze Sulejmana Wspaniałego w Konstantynopolu, który w 1554 r.
wysłał na dwór swego władcy
pierwszy transport cebulek tulipanów. Później poszło już dość
gładko i tulipany szybko stały
się popularne w całej Europie.
Żeby było ciekawiej, to z początku trochę na siłę próbowali
się z tulipanami „zmierzyć się”
nie ogrodnicy lecz… kucharze
i aptekarze. Jednak tulipanowe
cebulki na słodko i na słono,
w occie lub w oliwie, a także różne tulipanowe specyfiki
lecznicze nie podbiły europejskich gustów. Tulipan pozostał
więc tym, czym jest naprawdę,
czyli piękną rośliną ozdobną.
W 1594 r. tulipany zdaje się, że
po raz pierwszy zakwitły w Holandii, a konkretnie w ogrodzie
botanicznym w Ledzie, którego
twórcą i dyrektorem był jeden
z najsłynniejszych botaników
przełomu XVI i XVII wieku,
Carolus Lécluse, zwany Clusiusem. Początkowo pilnie strzegł
on nowej ozdoby swego ogrodu i przedmiotu
badań i ogrodniczych eksperymentów, co nie
skończyło się zbyt dobrze. Zazdrośnicy po
prostu wykradli tulipany z ogrodu i w zasadzie
od tej kradzieży rozpoczęła się zawrotna kariera tulipanów. Dodajmy jeszcze, że tulipany
hodowane w Holandii zaatakował nieznany
wirus, a efekty infekcji okazały się całkiem,
ale to całkiem interesujące. Płatki porażonych
tulipanów przybierały niespotykane kształty,
miały postrzępione lub pofałdowane brzegi,
czyli to co w tulipanach – oprócz barwy kwiatu
– uchodzi za cechy malownicze, dekoracyjne
i najbardziej pożądane, zawdzięczamy raczej
przypadkowi, twórczo później wykorzystanemu przez rzesze hodowców. Efektowne
i wielobarwne kwiaty tulipanów musiały się
spodobać statecznym i nie tak łatwo poddają-
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cym się emocjom i szaleństwom Holendrom,
bo wkrótce cały kraj ogarnęła istna mania
posiadania co bardziej zdobnych i nietypowych
tulipanów. Rozpoczęła się prawdziwa „tulipomania”, która szybko przeszła w trudną do
wytłumaczenie prawdziwą społeczną psychozę. Napisałem, że trudną do wytłumaczenia?
Przepraszam, w sumie łatwo wytłumaczyć
ludzkie czyny i emocje – jeśli nie wiadomo
o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, bogactwo i sławę.
Wspaniały opis tulipanowego szaleństwa
dał Zbigniew Herbert w eseju „Tulipanów
gorzki zapach”, zamieszczonym w „Martwej
naturze z wędzidłem” – (…) mania tulipanowa osiągnęła tak zatrważające rozmiary,
wstrząsnęła podstawami solidnej gospodarki

Tulipany (2)

narodowej i wciągnęła w gigantyczny hazard
przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. To, co działo się w tamtych czasach
w Holandii, można porównywać z gorączką
złota czy wariactwem spekulacji giełdowych,
o jakich co jakiś czas donoszą media. Wszyscy zapragnęli nie tylko mieć piękne tulipany
w swych ogrodach, ale przede wszystkim
marzyli o szybkim wzbogaceniu się na handlu
tulipanowymi cebulkami. Chociaż dziś trudno
to zrozumieć, to cebulki różnych odmian
zaczęły osiągać zawrotne i irracjonalne ceny,
a ich kupno i sprzedaż przypominało prawdziwą ruletkę. W sumie nie do końca było
wiadomo, jaki oryginalny kwiat wyrośnie
z cebulki, a handel tymi niewidocznymi jeszcze kwiatami nazywano „handlem wietrznym”.
Jak podają znawcy tematu prawie wszystkich

statecznych i poważnych Holendrów opętał
szał handlu cebulami tulipanów. Wielu ludzi
porzucało swe dotychczasowe zajęcie, rezygnowało z popłatnej i pewnej pracy, sprzedawało swe majątki tylko w jednym celu – by
zakupić tulipanowe cebulki, z nadzieją, że te
przyniosą im ogromną fortunę. Te nadzieje nie
były do końca takie bezpodstawne, o czym
najlepiej świadczą kwoty płacone za różne
odmiany tulipanów. Dla przykładu przytoczę,
że handlarze tulipanów, a raczej ich cebul, zarabiali nawet do 60.000 florenów miesięcznie
(to równowartość dzisiejszych 25.500 funtów).
Cebulka najpiękniejszej i najdroższej odmiany, nazwanej „Semper Augustus”, w 1624 r.
kosztowała 1.200 florenów, w kolejnym roku
3.000 florenów, w 1633 r. 5.000 florenów,
a w 1637 r. trzy cebule kosztowały
30.000 florenów! Te ceny raczej
niewiele dziś dla nas znaczą, więc
wyjaśnijmy, że dom nad kanałem w
Amsterdamie kosztował w owych
czasach 10.000 florenów. Jeszcze bardziej obrazowo opisuje to
Z. Herbet, który podaje, że za cebulę odmiany (…) „Wice-Król”
(wart był połowę tego co „Semper
Augustus”) płacono w naturaliach
jak następuje: 2 wozy pszenicy /
4 wozy żyta / 4 tłuste woły / 8 tłustych świń / 12 tłustych owiec /
2 beczki wina / 4 baryłki przedniego
piwa / 1000 funtów sera i jeszcze
do tych napojów, jadła i tłustości
dodawano łóżko, ubranie i srebrny
puchar. Przypomnijmy – ciągle mówimy o jednej cebulce tulipana!
Tulipanowe szaleństwa i spekulacje skończyły się w 1637 r.
Mydlana bańka nadziei na fortunę
pękła, łańcuszek szczęścia został
przerwany, piramida finansowa
legła w gruzach. Koniec. Wszyscy
chcieli sprzedawać, ale nie było już
nikogo, kto chciałby wydać majątek
na zakup. Nie pomogły wcześniejsze ostrzeżenia co bardziej rozsądnych i trzeźwo myślących ludzi,
interwencje ówczesnego rządu,
który dekretem wprowadził coś, co
nazwać można cenami urzędowymi
lub regulowanymi, czyli wyznaczył
maksymalną cenę za tulipanową cebulkę. Co działo się później, łatwo
chyba sobie wyobrazić – rozpacz,
przygnębienie, bankructwa i tak
dalej, (…) tysiące zrujnowanych
majątków, dziesiątki tysięcy ludzi bez pracy
i w dodatku zagrożonych procesami. Niewypłacalność z reguły karana była surowym więzieniem. Tych, którzy lekkomyślnie zaciągnęli
pożyczki, były legiony (to znowu Herbert).
Ale nie kończmy tej tulipanowej opowieści
aż tak pesymistycznie. Warto przypomnieć,
że każdy hodowca, który wyhoduje tulipany
nowej odmiany, może ją nazwać według
własnego widzimisię. Mamy więc tulipany
nazwane imionami m.in. wielkich kompozytorów, artystów, gwiazd popkultury i żon
prezydentów, wśród których ostatnio znalazła
się także małżonka aktualnego Prezydenta RP.
Ciekawskim pozostawiam sprawdzenie na
własną rękę ile też kosztuje cebulka tulipana
tej „polskiej” odmiany.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
29 maja 2008 r.

DER „Równica”.

FILMOWA RÓWNICA

Estrada Regionalna „Równica” to reprezentacyjny zespół miasta
Ustronia. Prowadzi go już od wielu lat Renata Ciszewska. Działalność zespołu to oprócz ogromnej liczby koncertów, także płyty
oraz filmy, które mają walor edukacyjny. Tych filmów „Równica”
nakręciła już kilka. Niedawno wyszedł kolejny zatytułowany
„A Hańdownych czsów żodyn już nie wróci”. Napisała scenariusz
i wyreżyserowała ten film Renata Ciszewska. Odpowiedzialna
była także za choreografię i opracowanie muzyczne. Piękne
zdjęcia okolicznych plenerów i śpiewających dzieci zapewnili
znani fotograficy Henryk Cieślar oraz Zdzisław Mielnik. W filmie
wystąpili: Barabosz Barbara, Benek Agnieszka, Błanik Marzena,
Chowaniok Anna, Chrapek Agata, Chrapek Aleksander, Fober
Klaudia, Gazurek Kacper, Gembala Karolina, Greń Małgorzata,
Heller Anna, Hernik Justyna, Hławiczka Samuel, Jędrusik Patrycja, Kohut Damian, Krysta Estera, Kulis Zofia, Kubista Sara,
Kuśmierz Ewelina, Linert Michał, Marianek Aleksandra, Michalik Magdalena, Muszer Marta, Nogawczyk Katarzyna, Nowak
Sylwia, Poloczek Daria, Puzoń Monika, Rymarz Magdalena,
Sikora Anna Maria, Surmacz Łukasz, Szarzec Paulina, Szkaradnik
Paulina, Sztwiertnia Daria, Sztwiertnia Dawid, Szwarc Anna,
Żyła Martyna. W kapeli grają: Chrapek Bartosz – klarnet, Grosz
Władysław – akordeon, Cieśla Marcin – skrzypce, okaryna, flet,
kontrabas, Morżoł Gustaw – skrzypce. Występujący soliści to:
Cieślar Marcin, Fober Klaudia, Jędrusik Patrycja, Gembala Karolina, Marianek Aleksandra, Nowak Sylwia, Surmacz Łukasz.
Wiersze recytuje Sztwiertnia Dawid.
Równica działa już trzynasty rok od 1995 roku i oczywiście
program jest olbrzymi. Występujące dzieci się zmieniają, muszą
poznać pieśni, tańce naszej ziemi cieszyńskiej, od Beskidów po
Cieszyn, warto więc ich twórczość gdzieś zachować. Doskonale
nadaje się do tego film, który najlepiej dokumentuje takie wydarzenia.
- Koncerty koncertami, ale doszłam do wniosku, że musimy to
wszystko utrwalić, bo przecież wszystko się zmienia, świat się
zmienia, wszystko pędzi do nowoczesności, po za tym coraz
mniej jest takich miejsc dziewiczych, niezmienionych. Ta nowoczesność wszędzie wchodzi, w przyrodę też. Pieśni naszych
Beskidów są tak piękne, że o wiele lepiej to wygląda w górach,
niż na sali koncertowej. Postanowiłam, że to utrwalę na pamiątkę
tym dzieciom, bo one się też niestety starzeją. Kiedy będą już
dziadkami, to z przyjemnością oglądną sobie taki film. Będą
mogli zobaczyć, jak pięknie śpiewali i tańczyli. Po za tym wiele
ludzi, kupuje wydawane przez nas filmy i dzięki temu to przetrwa
– mówi Renata Ciszewska, kierownik zespołu.
Pierwszy nakręcony film, doskonale się sprzedawał i R. Ciszewska postanowiła nakręcić drugi. Ten będzie w dwóch częściach.
Ta pierwsza, pt. „Hej ustroński groniczki” jest kręcona w różnych
plenerach, od Koniakowa, aż po Ustroń. Miał być to dwugodzinny
film, jednak zdecydowano, że będzie za długi. Podzielono go więc
29 maja 2008 r.			

Fot. H. Cieślar

na pół. Druga część jest już rozpoczęta, ale nie wiadomo, czy się
uda ją skończyć, ponieważ brakuje funduszy.
Film zaczyna się w Ustroniu, jak Beskidy budzą się ze snu. Jest
przepiękny wschód słońca i te mgły w Beskidach.
- Myśmy byli już o trzeciej nad ranem na Ochodzitej, o drugiej w nocy już się drapaliśmy na Ochodzitą. W tych strojach,
w całym rynsztunku. I jak się znaleźliśmy na szczycie, to dzieci
zaniemówiły z zachwytu, tak piękny widok rozciągał się dookoła. Szczyt spowijały mgły, które z tej wysokości przypominały
jeziora, nie było jeszcze wschodu, był brzask. Naprawdę coś
cudownego. O mało co przegapilibyśmy wschód słońca – opowiada R.Ciszewska.
Beskidy budzą się ze snu i pokazany jest ranek w Beskidach na
tle melodii beskidzkiej granej na flecie przez Marcina Cieślara.
W filmie przepięknie jest pokazane jak dzieci hańdowni szły do
szkoły. Jest pokazany szacunek dla rodziców, dziadków, jak rodzice żegnają krzyżem dzieci na drogę, bo jednak kiedyś do szkoły
dzieci miały bardzo daleko. Musiały bardzo wcześnie wstawać.
To wszystko przeplatane tańcami i śpiewami. Tam jest pokazane
całe piękno naszych Beskidów, także i Ustronia, bo drugi wschód
słońca jest nakręcony na Równicy. Dzieci śpiewają: „Hej ustroński
górniczki, moje wy kochane…”.
- Nie słyszałam żadnych negatywnych opinii, ludziom się podobało – twierdzi R. Ciszewska. - Mieliśmy dużo koncertów płatnych
i zdołaliśmy uzbierać trochę pieniążków, jednak na tą chwilę
mamy bardzo dużo koncertów charytatywnych. My jesteśmy zespołem bardzo rozwojowym, my bez przerwy coś robimy, oprócz
tego filmu nagraliśmy wcześniej film edukacyjny „Sól ziemi”.
Drugi film, który kręciliśmy w drewutni-skansenie w Wiśle Czarnej pt. „Cieszyński godny święta” opowiadał o Świętach Bożego
Narodzenia na Śląsku Cieszyńskim, o zwyczajach i tradycjach
z nimi związanych. Występował tam prof. Daniel Kadłubiec, ale
przede wszystkim mówiły o świętach dzieci. Ma on walor edukacyjny, miło się go ogląda. Nakręciliśmy już „Szkubaczki ustrońskie”,
„A hańdownych czasów już nie wróci”, „Hej, ustrońskie groniczki”, „Cieszyński godny święta” , „Sól ziemi”. Prócz tego wydajemy też płyty z naszymi utworami. Ludzie zamawiają, dzwonią
z całej Polski, a także i z zagranicy. Jest to w wspaniała promocja
Ustronia, oprócz tego, by zachować wspomnienia z dawnych czasów. Chcieliśmy również nagrać pieśni religijne i kolędy, mamy
takie plany. No i przede wszystkim dokończyć tę drugą część
filmu, bo jest już rozpoczęty. Szkoda by było tej ogromnej pracy
dzieci, kiedy one już o trzeciej wstają, żeby na szóstą zdążyć na
zdjęcia w plenerze – dodaje. Na pytanie, jak dzieci znoszą takie
wstawanie, odpowiedziała, że dzieci są przeszczęśliwe.
- Jak nagrywaliśmy w Koniakowie i trzeba było o dwunastej wstać,
żeby się ubrać, bo my się dwie i pół godziny ubieramy, i zdążyć na
wschód słońca na szczycie Ochodzitej, to miałam nadzieję, że uda
mi się położyć dzieci wcześniej spać. Jednak nie było o tym mowy.
Mówili: „Pani Reniu my damy rady”. No i rzeczywiście dali radę,
ale efekt końcowy był taki, że jak zjechaliśmy na dół, po nagraniu to
po siedemnaście godzin każdy spał.
Anna Rokosz
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www.ustron.pl

	kultura

29.5
godz. 9.15
Bajka dla przedszkolaków z okazji Dnia
									Dziecka, sala widowiskowa.
30.5
godz. 10.00 Rozwiązanie konkursu ekologicznego,
									 MDK Prażakówka.
31.5
godz. 8.30
Zawody Wędkarskie dla dzieci z okazji
									Dnia Dziecka, stawy - Hermanice.

SPORT

25.05 godz. 11.00 Mecz piłki nożnej - Kuźnia - Cukrow									 nik Chybie, stadion Kuźni.

KINO

23-29.5 godz. 19.00
									
30.5-5.6 godz.17.00
30.5-5.6 godz.18.30
									

Turniej olbojów. Od pełnej powagi ...

Fot. W. Suchta

Sprzedam sofę i fotel. 0-505841-862.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.

Hotel Wilga w Ustroniu zatrudni kucharza/pomoc kuchenną.
Tel: 033 854 33 11.

Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.

Hotel Wilga w Ustroniu, zatrudni
pokojówkę. 033 854 33 11.

Wynajmę wolnostojący aneks
mieszkalny. Tel. 033-854-32-83.

Sprzedawcę zatrudnię od zaraz.
5 zł/h. Tel. 0-669-012-484.

Przyjmę do pracy instalatora
w branży sanitarnej. Tel. 0-509940-503.

Firma elektroinstalacyjna zatrudni
elektryka. 0-605-542-304.

27 - 29.5 -	Centrum
ul. Daszyńskiego 8
30.5- 1.6 -	Pod Najadą ul. 3 Maja 13		
2- 4.6 -		Na Szlaku ul. 3 Maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... po piłkarską sambę.

		

Gazeta Ustrońska 18

Katyń, dramat histotyczny, 12 lat,
Polska.
Alvin i wiewiórki b/o, USA.
Nie kłam kochanie, komedia romantyczna,
15 lat, Polska.
.

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Bardzo sympatycznie minął w Ustroniu Dzień Dziecka, choć rozpoczął się już w sobotę, 30 maja, gdy z okazji święta milusińskich
rozegrano na nadwiślańskich bulwarach biegi przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych. Intensywność przeżywania
emocji jest odwrotnie proporcjonalna do liczby lat. I dlatego
tylko na dziecięcych zawodach można obserwować tyle zacięcia
w rywalizacji i radości ze zwycięstwa. Niektóre maluchy nie mogły
nawet powstrzymać łez.

*

*

*

*

*

*

To wydarzenie z pewnością podnosi rangę naszego regionu.
Oczywiście, nie od dziś słyniemy z gospodarności, nie brak na
Podbeskidziu i ziemi cieszyńskiej zasobnych firm i dynamicznych
biznesmenów, ale nawet na takim tle seria sukcesów „Mokate”
wraz z ostatnim, zasługuje na wyróżnienie. Wydarzenie owo
i sukces zarazem, to przyznanie certyfikatu Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji dla systemu kontroli jakości w ustrońskim
„Mokate”. Oznacza to, że warunki produkcji tego kawowego
potentata są w pełni zgodne z międzynarodową normą jakości
ISO 9002 i że produkty „Mokate” w rankingach EWG zajmować będą pozycję równorzędną wobec tamtejszych, światowych
marek. Jest to powód do dumy dla dyrektora naczelnego Teresy
Mokrysz, która od lat prowadzi firmę pewną ręką, a zarazem
z ogromnym chciałoby się powiedzieć, prawdziwie kobiecym
wyczuciem zawiłości rynku.
Mające swą siedzibę w Ustroniu wodociągi, obecnie spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, obchodziły już jubileusz trzydziestolecia istnienia jako odrębnego przedsiębiorstwa. W ogóle Wodociągi na Śląsku Cieszyńskim mają ponad stuletnią tradycję. 1 stycznia
1968 r. powstało Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Ustroniu. Do 1989 r. corocznie obchodzono Dzień Pracownika Komunalnego. Dziś oficjalnie takiego
dnia nie ma, choć w najbliższej przyszłości ma go ustanowić Urząd
Budownictwa i Mieszkalnictwa. Do tego czasu w porozumieniu
Zarządu Spółki z komisjami zakładowymi ZSS „Solidarność”
Solidarność Wolnego Związku Zawodowego ustalono, że Dzień
Wodociągowca będzie tradycyjnie obchodzony w maju. Od 1992
r. takie święto wodociągowcy z Ustronia obchodzą każdego roku.
Również w tym roku obchodzono Dzień Wodociągowca i tak jak
w latach ubiegłych, był on okazją do spotkania się całej załogi
w domu wczasowym Kolejarz na Jaszowcu. Uroczystości uświetnił
występ dziecięcego zespołu „Równica” działającego przy Szkole
Podstawowej nr 1. Zespół przedstawił znane już wcześniej utwory
z naszego regionu, był też utwór przygotowany specjalnie na uroczystość w Kolejarzu.
(ar)
29 maja 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Planowanie
i wspominanie
Wiele rzeczy i spraw odkładamy na potem, na późniejszy czas. Najpierw musimy
uporać się z tym, co wydaje się ważniejsze,
wymagające natychmiastowego działania.
A potem przyjdzie czas na coś innego, na
odpoczynek, na zwiedzanie innych stron
Polski czy innych krajów, na chodzenie do
kina czy teatru, na spełnienie marzeń…
Wiem z doświadczenia, że wielu mieszkańców naszego miasta nie wyjeżdża na
urlop. Przecież tak wiele jest do zrobienia
w domu. Trzeba przeprowadzić kolejny
remont, upiększyć dom, zadbać o ogród,
pomóc komuś z rodziny czy znajomych,
choćby przy budowie domu. A do tego
zazwyczaj pieniędzy jest za mało, przynajmniej w stosunku do tego, ile chciałoby
się ich mieć. A więc urlop wykorzystuje
się jako szansę na dodatkowy zarobek, na
zakup kolejnych mebli, sprzętu, nowszego
samochodu…
I tak mijają lata. Kolejne pracowite lata.
Bez prawdziwego urlopu, bez wyjazdu
w bliski czy daleki świat. I wciąż to samo
tłumaczenie: Na to będzie czas później, za

felieton
Jubileusz

Jak już pisałem w ostatnim felietonie,
w najbliższym czasie będę obchodzić
60-te urodziny. Nastąpi to właśnie
w ten czwartek, czyli w dniu wydania GU.
Dlatego też pan redaktor i mój zmiennik
felietonowy, zrobili mi prezent urodzinowy i pozwolili napisać okazjonalny
felieton. Bardzo się ucieszyłem z tego
prezentu. Prawdę mówiąc, wolę samemu
sobie napisać felieton z okazji mojego
jubileuszu, niż miałby zrobić to pan redaktor albo mój zmiennik, czy, nie daj Boże,
ktoś jeszcze bardziej złośliwy. Pierwszą
moją refleksją będzie, że te sześćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień. Patrząc
przez pryzmat historii naszego kraju, to
ponad 2/3 tego czasu przypadło mi żyć
w PRL, a prawie 1/3 w III Rzeczypospolitej,
w tym dwa lata w czasie próby zbudowania IV Rzeczypospolitej przez Prawo
i Sprawiedliwość. Tak czy inaczej większość tego czasu przeżyłem w kraju nie
w pełni wolnym. Tego, że obecnie jesteśmy
wolną Polską, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Pamiętam, że gdy my mówiliśmy
o wolnej ojczyźnie już po wyborze premiera Tadeusza Mazowieckiego w sierpniu
1989 roku, (pamiętacie państwo te jego
wspaniałe „V”), członkowie Konfederacji Polski Niepodległej mówili dopiero po wolnych wyborach w 1991 roku,
a członkowie i zwolennicy Porozumienia
Centrum, tylko w czasie rządów Jana Ol29 maja 2008 r.			

kilka lat, gdy wszystko zostanie zrobione,
gdy przyjdzie czas na emeryturę… Tylko, że
potem okazuje się, że nigdy nie jest tak, że
wszystko jest zrobione… A kiedy wreszcie
znalazłby się czas na wyjazd, to nie ma już
na to siły ani zdrowia… Pozostaje tylko żal
z powodu zmarnowanych szans i spóźniona
refleksja, że przecież można było wygospodarować sobie czas na spełnianie swoich
marzeń. Życie naprawdę nie musi się składać
tylko z nieustannej krzątaniny, zabiegania
i przechodzenia od jednej pracy do drugiej.
Jest w nim, powinno być w nim, także miejsce na prawdziwy odpoczynek, na zwiedzanie świata, na cieszenie się życiem.
Przypomniała nam o tym nasza znajoma, która zaprosiła nas na swój jubileusz,
kolejną okrągłą rocznicę swoich urodzin.
Nie jest to co prawda taki jubileusz, który
znajduje potwierdzenie na łamach Gazety
Ustrońskiej, ale niewiele już do niego brakuje. Przy tej okazji usłyszeliśmy, że nasza
jubilatka żałuje tego, że nie skorzystała dotąd z możliwości zwiedzania świata. Ciągle
jej się zdawało, że na to ma dość czasu.
A przez te wszystkie lata tyle przecież było
do zrobienia, że na wyjazd szkoda było
czasu. A teraz chciałaby pojechać, ale stan
jej zdrowia na to nie pozwala… Przyszedł
czas na wyjazdy, ale dla niej przyszedł za
późno…
Zmobilizowało nas to do kolejnego wyjazdu. Jeszcze mamy czas i siły. Jeszcze
mamy tyle nieznanych i znanych miejsc,

do których chcielibyśmy pojechać… Póki
jeszcze możemy, póki mamy dość siły…
A więc przyszedł ulubiony przeze mnie
czas planowania podróży. Ja wiem dobrze,
że tylko część tych planów zrealizujemy,
ale nie chcę ograniczać swojej fantazji.
Nigdy jeszcze w tym kraju, do którego się
wybieramy, nie byliśmy. Czeka nas więc to,
co nowe, jeszcze nie oglądane. Chociaż nie
całkiem nieznane… Przecież przez 25 lat
w swoich wykładach mówiłem m.in. także
o wydarzeniach, które miały miejsce
w tym kraju. Co prawda głównie przed wielu wiekami. Teraz czeka mnie konfrontacja
moich wyobrażeń z rzeczywistością, tego,
co było z tym, co jest. Wiem, że pociągnie
to za sobą weryfikację moich wyobrażeń,
a może i przekonań. Ale tego chcę, jestem
ciekawy świata i chcę obejrzeć wszystko,
co tylko jest możliwe…
Odczuwam już to przedwyjazdowe napięcie. Już mnie ciągnie w świat… Wiem,
że potem przyjdzie zmęczenie, nadmiar
wrażeń i rezygnacja z kolejnych punktów
moich planów… Ale co sobie zaplanowałem i zamarzyłem, to przecież moje… A tak
w ogóle uważam, że w każdym wyjeździe
najpiękniejsze i najradośniejsze zawsze jest
planowanie i wspominanie. W tym bowiem
nie przeszkadzają ani; zła pogoda, ani słabość ciała, ani niedostatki organizacyjne,
ani złe przygody i niedogodności… A więc
po powrocie, będę wspominał i snuł nowe
plany. 		
Jerzy Bór

szewskiego, no i chyba, w ostatnich dwóch
latach rządów PIS- u. Są i tacy, którzy już
mówią o niewoli w jakiej znaleźliśmy się
z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, ale
o nich nie będę pisał.
Kiedyś w felietonie opisałem moje
wspomnienia z dzieciństwa i młodości
do marca 1968 roku. Trudno napisać
w jednym krótkim felietonie o całych
pozostałych czterdziestu latach. Spróbuję
więc napisać tylko o następnych jubileuszowych latach.
W 1978 roku, 16 października, o godzinie 19,30 i kilka sekund zaniemówiliśmy
z wrażenia, tak jak ten spiker TVP podczas
czytania wiadomości. Nasz krakowski
kardynał Karol Wojtyła został papieżem.
Podobno Edward Gierek miał wtedy
wykrzyknąć: „O rany boskie!”. Była to
wiadomość dająca nam Polakom wiele
powodów do dumy, ale przede wszystkim
przynosiła wiele otuchy.
W 1988 roku było już „dennie”. Półki
w sklepach puste, coraz mniej pieniędzy
na życie, do tego potwornie drogi dolar.
W lipcu tego roku byliśmy na obozie
alpinistycznym w Alpach. Wtedy to po
raz pierwszy zdobyłem Mont Blanc. Ze
względu na brak dolarów musieliśmy
wówczas mieszkać na polu namiotowym,
przywieźliśmy ze sobą też całe wyżywienie, nie mieliśmy waluty nawet na zakup
wody mineralnej, nie mówiąc o lodach.
Wysoko w górach, na wąziutkiej przełączce, spotkałem francuskiego turystę,
który czekał na swoją żonę, bardzo wolno
schodzącą na dół. Zaczęliśmy więc standardową rozmowę, opowiedziałem skąd
jestem, jak tu przyjechałem, gdzie mieszkam w Chamonix itd. Jak powiedziałem

mojemu rozmówcy, że jestem adwokatem, (zdziwiony, że mieszkam na polu
namiotowym), zapytał bardzo grzecznie:
„O ile mogę zapytać, a ile Pan zarabia?”
Odpowiedziałem, że 14 dolarów, na co mój
rozmówca zaznaczył: „Na godzinę”. „Nie”
- odpowiedziałem. Przerwał mi i krzyknął:
„Na dzień”. „Nie” - odpowiedziałem. Na
to on: „Na tydzień”. „Na miesiąc”- ze
spokojem odpowiedziałem. Wtedy mój
rozmówca zachwiał się i o mało nie spadł
w przepaść. Do swojej żony, która już się
pojawiła, krzyknął tylko: „Ty się obijasz,
a tu stoi człowiek, co 14 dolarów zarabia
na miesiąc i przyjechał do nas w Alpy się
wspinać. Chodź szybko go zobaczyć”. Tak
było. Ale, od sierpnia zaczęto strajkować,
a to w Szczecinie, a to w Jastrzębiu. Generał Kiszczak nie wytrzymał i spotkał się
z Lechem Wałęsą. Widać było, że znowu
będziemy mieli „Solidarność” i tym razem
rozmowy odbędą się przy „okrągłym stole” i będą wyglądały inaczej.
W 1998 roku, najpierw zimą zdobyłem
Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki.
Jesienią wygrałem w Ustroniu wybory samorządowe do Rady Powiatu cieszyńskiego. 9 listopada wybrano mnie na starostę
cieszyńskiego. W dwa dni później w Domu
Narodowym w Cieszynie, wraz marszałkiem województwa śląskiego, byłym burmistrzem Cieszyna, dr Janem Olbrychtem
i pochodzącym ze Śląska Cieszyńskiego,
premierem ówczesnego rządu Jerzym
Buzkiem wznosiłem toast za pomyślność
mieszkańców naszej pięknej ziemi cieszyńskiej. Tak więc ostatni jubileuszowy
rok był dla mnie bardzo szczęśliwy. Jaki
będzie ten rok jubileuszowy ? Nie wiem.
Zobaczymy.
Andrzej Georg
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Multum sytuacji, a my tracimy bramkę.
Blok defensywny zawalił. Nie może być
tak, że jest trzech obrońców, a ich napastnik odwraca się i strzela. Potem musieliśmy się odkryć i stąd oni mieli sytuacje.
Ale remis powinniśmy spokojnie osiągnąć.
Stara piłkarska prawda mówi, że jak się nie
strzela, to się traci. Usprawiedliwieniem
może być to, że kilku zawodników jest po
kontuzjach i widać brak treningu. Trzeba
więc się wziąć do pracy.

*

*

*

W sobotę Kuźnia pojechał do Porąbki na
mecz z tamtejszą Zaporą. Mecz mógł mieć
zupełnie inne oblicze, gdyby Rafał Podżorski wykorzystał w 15 minucie rzut karny
podyktowany za faul na Jacku Juroszku.
Broni bramkarz, a po 5 minutach Kuźnia traci
bramkę. Kolejne gole Zapora strzela w 28,
43, 45, 55, 60, 62, 65, 66 minucie. Zawodnicy Kuźni wyglądali na załamanych, czemu
nie można się dziwić. Wojsław Suchta
Mimo ambicji przegrywają.

Fot. W. Suchta

bez punktu
Kuźnia Ustroń - Morcinek Kaczyce 0:1 (0:1)
Zapora Porąbka - Kuźnia Ustroń 9:0 (4:0)
W środę 21 maja Kuźnia podejmowała
no swoim boisku jedenastkę z Kaczyc
w meczu o mistrzostwo ligi okręgowej.
Pierwsze pół godziny to przewaga Kuźni. Dwukrotnie strzela na bramkę Maciej Wasilewski, ale górą jest bramkarz.
W 34 min. po kontrze Kuźnia traci bramkę,
zresztą po pięknym strzale w okienko. Od
tego momentu Kuźnia gra fatalnie. Na
małej przestrzeni, zawodnicy nie szukają
wolnych pozycji, generalnie wszyscy
biegają za piłką. Dość humorystycznie to
wygląda, gdy Kuźnia wychodzi do ataku
z własnej połowy, Wtedy napastnicy lecą
w kierunku własnej bramki, bo tam jest
piłka, a oni chcą sobie pograć.
W ostatniej minucie pierwszej połowy sam na sam z naszym bramkarzem
wychodzi napastnik Morcinka jednak
świetnie broni Paweł Sztefek. Takich sytuacji w drugiej połowie Morcinek miał
kilka. Napastnicy popisywali się tragiczna
skutecznością. Podobnie Kuźnia. Jak już
była dogodna sytuacja, to strzelali obok.
Pomimo, że był to pojedynek derbowy,
obyło się bez ostrej gry, choć nie brakowało walki.
Po meczu powiedzieli:
Trener Morcinka Grzegorz Wisełka:
- Jestem trochę zdegustowany. Takie sytuacje, jakie my mieliśmy, wykorzystują nawet trampkarze. Trochę to boli, bo
harujemy, zostawiamy dużo zdrowia na
boisku i nie przekłada się to na bramki.
Mimo tej pogody widowisko ciekawe

i ci, co przyszli na mecz powinni być
usatysfakcjonowani. Miło tu przyjeżdżać
i dobrze wspominam te czasy, spędzone
w Kuźni, która ma teraz, z tego co widziałem, perspektywiczną drużynę. Momentami
grają niezłą piłkę. Nie mają nic do stracenia,
uczą się dalej i będzie z nich pożytek.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Cóż
można powiedzieć po przegranym meczu.

1 BTS Rekord Bielsko-Biała
57 65:25
2 MRKS Czechowice-Dziedzice
51 55:27
3 LKS Zapora Porąbka
50 65:30
4 TS Czarni-Góral Żywiec
50 51:21
5 LKS Pasjonat Dankowice
44 39:28
6 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 43 59:32
7 TS Mieszko-Piast Cieszyn
42 35:35
8 LKS Drzewiarz Jasienica
40 40:40
9 LKS Sokół Zabrzeg
37 52:50
10 KS Spójnia Landek
37 50:43
11 RKS Cukrownik Chybie
34 45:44
12	KS Kuźnia Ustroń
32 37:59
13 GKS Morcinek Kaczyce
31 33:39
14 LKS Radziechowy
24 35:69
15 LKS Bestwina
19 21:52
16 LKS Podhalanka Milówka
8 16:104

Mecz z Morcinkiem. Jeden z nielicznych w drugiej połowie ataków Kuźni.

Fot. W. Suchta
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