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Ustrońskie dziewczyny podczas Ekumenicznego Koncertu Kolęd.

trzeba płacić
Rozmowa z Pawłem Machnowskim, członkiem Zarządu
Beskidzkiej Organizacji Turystycznej

W gminach „Beskidzkiej 5”, czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku,
Wiśle i Ustroniu, powstała nowa organizacja turystyczna.
Odbyły się pierwsze zebrania, pan został członkiem zarządu.
Proszę powiedzieć coś więcej o tej organizacji.
Udało nam się doprowadzić do założenia Beskidzkiej Organizacji
Turystycznej działającej na terenie Beskidu Śląskiego. Jednym
z głównych celów jest rozwój turystyki. W skład BOT wchodzą
przedsiębiorcy i mamy prężną grupę z Brennej, Ustronia, silne
grupy z Istebnej i Wisły, niestety zabrakło przedsiębiorców ze
Szczyrku. Nie wiem, dlaczego, ale myślę, że gdy stowarzyszenie
nabierze formalnych kształtów będą w nim także przedsiębiorcy
ze Szczyrku. Nie zamykamy się i czekamy na nowych człon(dok. na str. 2)
24 stycznia 2008 r.			

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

			Fot. W. Suchta

manifestacja

Na dzień 18 stycznia ZNP zapowiedziało protest nauczycieli,
którzy od dłuższego już czasu domagają się zmian między innymi wysokości wynagrodzenia. Wraz z nastaniem nowego rządu
i jednocześnie nowej minister oświaty Katarzyny Hall liczono, że
ktoś wreszcie na serio zajmie się problemami pracowników oświatowych, nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych.
Niestety tak się nie stało. Nowa minister zapowiedziała radykalne
zmiany, jednak nie są to zmiany, których oczekiwali nauczyciele.
Wprowadzenie bonu oświatowego, wysyłanie sześciolatków
do szkoły, a tym samym likwidacja zerówki i przygotowania
przedszkolnego tak niezbędnego przyszłym uczniom, planowany zamach na Kartę Nauczyciela. Jak określili to nauczyciele,
w swoich pomysłach prześcignęła nawet byłego ministra Romana
Giertycha.
Manifestacja rozpoczął się na warszawskim Torwarze, gdzie
koło godziny 10 zaroiło się od autokarów. Przyjechali nauczyciele
(dok. na str. 4)
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ków. Chodzi tu także o przedsiębiorców działających na naszym
terenie, a nie związanych bezpośrednio z turystyką. Turystyka
to potężny dział gospodarczy naszego regionu, chyba nawet
główny, z tego żyjemy i żyć będziemy w przyszłości. Dotyczy to
także rzemiosła, różnych warsztatów, handlu. Chodzi o to, żeby
wspólnymi siłami wypromować Beskid Śląski.
Jak widzicie współpracę z samorządami?
Naszą działalnością będziemy chcieli odciążyć samorządy lokalne w realizowaniu zadań związanych z promocją gmin i całego
regionu czy to na targach, w różnych ofertach, realizacji produktów turystycznych. Oczywiście liczymy na wsparcie finansowe
i organizacyjne.
Wszystko zależy od pieniędzy i organizacji. Jak BOT będzie
finansowana? Zaproponowane gminom składki są wysokie.
Składki dla członków też nie są niskie. Proszę zauważyć, że
członkowie stowarzyszenia dwukrotnie opłacają się - raz poprzez
podatki lokalne i drugi raz wpłacając składki członkowskie BOT.
Trudno jednak porównywać gminę z drobnym przedsiębiorcą.
BOT to ma być całe spektrum działań. Bardzo dobrze funkcjonująca „Beskidzka 5” też musiała dysponować odpowiednimi
funduszami, a były one niemałe.
Były to jednak pieniądze z funduszy unijnych.
My również chcemy pozyskiwać pieniądze z funduszy unijnych.
Jednak w swej działalności musimy zakładać, że nie wszystko
finansować będzie Unia. Trzeba więc stworzyć organizację o takim modelu finansowania, gdzie obowiązki ponoszenia kosztów
będzie można rozkładać na członków, ale również na gminy.
Aby wasze stowarzyszenie mogło dobrze funkcjonować musi
zatrudnić fachowców. Jak to zostanie rozwiązane?

Paweł Machnowski.		

Cieszyn wyróżnia się na tle
miast śląskich dobrą pogodą.
Notuje się tu najwięcej ładnych
dni. W 1982 r. tych słonecznych było 80, co jest śląskim
rekordem. Zimę też mieliśmy
najłagodniejszą (1989/90) ze
średnią temperaturą plus 2,8
st. c.
				
* * *
Początkowo przybocznych lekarzy mieli w Cieszynie tylko
Piastowie. Od II połowy XVII
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wieku pojawił się lekarz miejski. Usługi medyczne świadczyli także łaziebnicy, golarze,
a nawet... kat. Zakres jego poczynań nie jest znany. Dzisiaj
mamy lekarzy rodzinnych.
				
* * *
Pod posadzką kościoła Jezusowego grzebano szczególnie
zasłużonych parafian. Komory
grobowe zasypano następnie
gruzem. Miejscem spoczynku
mniej zasłużonych był przykościelny cmentarz. Dzisiaj
jest tam park.
			
* * *
Sąd ziemski w nadolziańskim
grodzie zbierał się ongiś dwa
razy w roku. Jego członków
wybierano spośród szlachciców cieszących się najwięk-

Nasze cele zawarte w statucie wymagają dobrej organizacji.
Potrzebne jest też jakieś lokum. Zarząd został wybrany i będzie
nadzorował funkcjonowanie stowarzyszenia. Konieczne jest
jednak zatrudnienie osób pracujących bezpośrednio nad realizacją naszych celów. Przedsiębiorcy to osoby zapracowane nie
mające czasu na systematyczną działalność w BOT. Ustaliliśmy
harmonogram zebrań zarządu, a na stałe pracować będą osoby
przygotowane do promowania naszego regionu, tworzenia pakietów turystycznych. Nie może dojść do sytuacji, że mamy działać,
a członkowie nie mają na to czasu.
W gminach są osoby zajmujące się promocją i turystyką. Czy
nie będziecie powielać ich pracy?
Jeżeli gminy wejdą do naszego stowarzyszenia, osoby te będą
dla nas bardzo pomocne. Mam nadzieję, że będą uczestniczyć
w pracach merytorycznych. My wręcz liczymy na ich pomoc
i doświadczenie. Nie chcemy niczego powielać, ale wspierać,
i kontynuować to, co wypracowała „Beskidzka 5”.
Gdyby większość przedsiębiorców chciała wstąpić do BOT, to
nie musielibyście zabiegać o wsparcie finansowe gmin.
Na razie jest nas niewielu. Około 40 osób. Na wszystko trzeba
czasu. Proszę zwrócić uwagę, że taki projekt jak karta promocyjna
w Ustroniu też na początku nie miała wielu zwolenników. Dziś
jest to projekt flagowy i jest więcej chętnych, niż miejsca na tej
karcie. Nasze stowarzyszenie, w odróżnieniu od „Beskidzkiej
5”, nie będzie tylko i wyłącznie promowało region, ale także, co
powinno się przekładać na sukces nas wszystkich, będzie sprzedawać produkty turystyczne. To docelowo najważniejsza sfera
działalności. Trzeba sprzedawać produkty zanim ludzie przybędą
na miejsce. Cała branża turystyczna na świecie tak funkcjonuje.
Kupując wczasy letnie dużo wcześniej, można wynegocjować
zniżkę, ale trzeba robić to przez odpowiednie biuro. Chcielibyśmy
być takim menadżerem w Beskidzie Śląskim. Niczego nie chcemy
monopolizować, ale nie może być takiej sytuacji, że po feriach
zimowych czekamy na weekend majowy. Trzeba jednak tworzyć
odpowiednie pakiety turystyczne, a do tego potrzebni są fachowcy. Proszę wejść do jakiegokolwiek biura turystycznego w Polsce.
Oferują tam piękne wczasy w Grecji, Hiszpanii, narty w Alpach,
a nie ma ani jednego produktu krajowego. A proszę wyjechać poza
nasze granice i tam spróbować kupić jakikolwiek polski produkt
turystyczny. Nie ma szans. W komercyjnych mediach prawie nie
mówi się o Beskidzie Śląskim. A nie mówi się wtedy, gdy się
nie płaci. Dlatego podstawa dobrego funkcjonowania BOT jest
wysoki budżet, a to oznacza dużą ilość członków i udział gmin.
To dość ambitne plany.
Pamiętać musimy, że przy tworzeniu organizacji najtrudniejszy
jest pierwszy rok. Jeżeli przetrwamy i wykonamy założone cele,
to dalej powinno już wszystko dobrze funkcjonować. W pierwszym roku prosimy o zaufanie, a po roku będzie rozliczanie.
Moim zdaniem BOT ma szanse stać się samodzielną organizacją
opierającą się o sprzedaż produktów turystycznych. Ważne by
wszyscy zobaczyli, że BOT jest reprezentantem ich interesów.
Poza tym w większej strukturze, większa siła.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
szym szacunkiem. Obecnie
stolica powiatu ma sąd grodzki
i rejonowy.
				
* * *
Między ul. Michejdy a Czarnym Chodnikiem w Cieszynie
znajduje sie tzw. Bosak. Nazwa
ta pochodzi od franciszkanów,
ktorzy mieli zwyczaj chodzenia
na bosaka. Zakonnicy zniknęli
z miasta, ale nazwa pozostała.
				
* * *
Występujące w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Złoża w Dębowcu zawierają
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.

*

*

*

W góralskich chatach nie
było dawniej kominów.

Strawę gotowano w rynnikach na otwartym ogniu.
Przykładem świetna zachowana chata Kawuloków
w Istebnej, czy izba urządzona w Muzeum Beskidzkim.
				
* * *
Prawo warzenia i wyszynku
piwa gród nad Olzą otrzymał
od księcia Przemysława. Bogate tradycje kontynuuje Bracki Browar Zamkowy.
				
* * *
Na Buczniku w Istebnej stoi
kapliczka wykonana przez Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta wybudował ją
ponad 80 lat temu, jako wotum
wdzięczności za swój szczęśliwy powrót z zesłania na Sy(nik)
berię.		
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Na ślubnym kobiercu stanęli:

* i*Tomasz
* Jochacy z Ustronia
Paulina Bieniec z Ustronia
III MUZYCZNE RENDEZ VOUS
Zapraszamy zespoły oraz solistów z Ustronia i okolic do
wzięcia udziału w koncercie walentynkowym, który odbędzie
się 14 lutego 2008 o godz. 17.00 w „Prażakówce”. Koncert
organizowany jest po raz trzeci. Jest szansą dla zespołów
amatorskich oraz solistów, którzy mają możliwość zaprezentowania się na profesjonalnej scenie. Proponujemy wykonanie
zarówno żywej muzyki (kapele, zespoły instrumentalne), jak
i utworów wokalnych z podkładem instrumentalnym lub innych
ciekawych interpretacji. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie
MDK w godzinach od 9.00-17.00 do 8.02.2008 r.
Prosimy o podanie informacji na temat zespołu, solisty, nazwy
zespołu ,telefonu kontaktowego, aktualny e-mail osoby odpowiedzialnej za zespół bądź solistę.
MDK Prażakówka
* * Dyrekcja
*
Apel do czytelników GAZETY USTROŃSKIEJ
Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 50-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Ustroniu zwraca
się do mieszkańców Ustronia z prośbą o udostępnienie zdjęć
ukazujacych poszczególne osiedla w Ustroniu i Wiśle. Poszukujemy zdjęć ukazujących zmiany zachodzące w obrębie osiedli.
A może ktoś z Państwa posiada ujęcia jeszcze sprzed zabudowy
działek spółdzielczymi blokami? Prosimy o dostarczenie zdjęć do
redakcji gazety, gdzie zostaną one skopiowane. Jeśli to możliwe
prosimy o załączenie opisu zdjęcia: czas, miejsce, co przedstawia,
kto jest na zdjęciu, kto je zrobił. Zdjęcia te zostaną wykorzystane
do stworzenia wystawy poświęconej poszczególnym osiedlom.
Osobami, z którymi można się kontaktować w tej sprawie, są
Wojsław Suchta i Andrzej*Szcześniewski.
* *
Koncert z gwiazdą
1 lutego o godz. 19.00 w MDK”Prażakówka” w Ustroniu odbędzie się Koncert Karnawałowy „ Odkryjemy miłość nieznaną”.
Pod tym frapującym tytułem kryją się piosenki znakomitych
wykonawców -Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem
i kwintetu męskiego Avocado. Avocado to pięciu facetów o różnych temperamentach, pomysłach, zainteresowaniach. Łączy ich
zamiłowanie do muzyki a’capella . Ze stuprocentowym skutkiem
przekonują słuchaczy, że dysponując tylko pięcioma męskimi
wokalami można wykonywać różną muzykę. A. Majewska i W.
Korcz to duet artystów znanych od wielu lat. Piękne piosenki
z ponadczasowymi tekstami, wibrujący, silny głos piosenkarki,
łagodny akompaniament pana Włodzimierza i słowa mądre,
ciepłe , optymistyczne, wzruszające. Tych piosenek chce się
słuchać zawsze. Bilety w cenie 25 zł można kupić w sekretariacie
MDK ( tel.: 033 854 29 06 ) i Miejskiej Informacji Turystycznej
w Ustroniu, Rynek 2 ( tel.: 033 854 26 53 ). Dyrektor MDK
* Barbara
* * Nawrotek – Żmijewska
Ci, którzy od nas odeszli:
Jan Biłko 		
lat 82		
ul. Cieszyńska 19
Maria Kostka		
lat 93		
ul. Wiklinowa 6
Tadeusz Ziółkowski lat 62		
ul. 3 Maja 58
Anna Richert		
lat 92		
ul. Partyzantów 6/1
Ludwik Kowala
lat 88		
os. Manhatan 2/17
Stefania Chrapek
lat 85		
ul. Wesoła 37

14.01.2008 r.
Nieznani sprawcy w Ustroniu,
w rejonie ul. Fabrycznej, obrzucili
jadący pociąg kamieniami powodując wybicie szyb. Z uwagi na
fakt, że jest to kolejne zdarzenie
tego typu, policja prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
kręcące się pobliżu torów.
17.01.2008 r.
Około godz. 19.00 mieszkaniec
Goleszowa oraz nieletni mieszkaniec Ustronia będąc pod wpływem
alkoholu dokonali uszkodzenia mercedesa benz oraz renault
scenic. Przebiegli po maskach
i dachach tych samochodów powodując łączne straty w wysokości

ok. 1800 zł. Sprawcy zostali zatrzymani w bezpośrednim pościgu
patrolu policji nieopodal miejsca
zdarzenia.
18.01.2008 r.
Na ul. Cieszyńskiej kierujący renault megan mieszkaniec
Brennej na mokrej nawierzchni
zjechał na pobocze. Uszkodził
betonowy słup ogrodzenia, jak
i samo ogrodzenie posesji, znajdującej się przy tej ulicy.
18.01.2008 r.
Około godz. 24.00 na ul. Tartacznej policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej mercedesa.
Okazało się, że kierujący nim
mieszkaniec Ustronia był pijany.
Kontrola alkomatem wykazała
1.76, 1.82, 1.82 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. (ar)

Komisariat Policji w Ustroniu zatrudni sekretarkę. Osoby
zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w komisariacie.

14.01.2008 r.
Nałożono mandat w wysokości
50 zł. za zanieczyszczenie drogi
gliną. Sytuacja miała miejsce na ul.
A. Brody, gdzie pracownicy firmy
budowlanej na zlecenie Energetyki
stawiali słupy wysokiego napięcia.
Ponieważ straż miejska nie zastała
pracowników firmy na miejscu zdarzenia, a zanieczyszczenie powodowało zagrożenie dla poruszających
się tą ul. kierowców, wezwano straż
pożarną, która umyła ulicę.
14.01.2008 r.
Jednej z firm nakazano uporządkowanie chodnika przed swoimi biurami. Chodnik został oczyszczony.
15.01.2008 r.
Interweniowano w budynku biblioteki miejskiej, gdzie w części
korytarza poniżej schodów spali
bezdomni. Osobom tym nakazano
opuszczenie budynku.
15.01.2008 r.
Strażnicy miejscy pomagali organizatorom WOŚP w przewiezieniu
zebranych pieniędzy do Banku
Spółdzielczego w Skoczowie.
16.01.2008 r.
Przeprowadzano kontrole
porządkowe przy ul. 3 Maja.

W jednym przypadku nakazano
zaprowadzenie porządku, co zostało wykonane.
16.01.2008 r.
Interweniowano w sprawie rannego łabędzia, którego znaleziono na
Wiśle w dzielnicy Ustroń Brzegi.
Łabędź miał złamaną łapę, więc
przewieziono go do schroniska
w Cieszynie, gdzie prawdopodobnie został uśpiony.
17.01.2008 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych oraz prawidłowego rozklejania plakatów i reklam
na terenie naszego miasta.
18.01.2008 r.
Kontrola porządkowa na jednej
z posesji przy ul. Staffa. Sprawdzano posiadanie umowy na wywóz
odpadów. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
25.01.08r. Asprin Free

Interesujący zespół łączący fuck,
soul i jazz. Rewelacyjna wokalista.

Serdeczne podziękowania za okazane współczucie,
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział
w pogrzebie drogiego nam

śp. Ludwika Kowali

szczególnie ks. Andrzejowi Filapkowi, rodzinie,
sąsiadom i znajomym
składa Rodzina.
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Ustrońscy nauczyciele manifestują.		

z całej Polski. Na ten ogromny parking
wyległy tłumy ludzi. Trzeba przyznać, że
Warszawa dobrze przygotowała się na ich
przyjęcie. Choć pogoda była deszczowa,
nie było słychać narzekań. Zaczęło się
ustawianie kolumny, które poszło naprawdę sprawnie. Poszczególne okręgi
zajmowały wyznaczone miejsca w pochodzie. Nieopodal czekały liczne uzbrojone
siły mundurowe, choć już rano podawano
w wiadomościach, że nikt nie spodziewa
się ekscesów, ponieważ strajkują nauczyciele. Manifestanci zaopatrzeni w hasła,
czapeczki, kamizelki, parasole wyruszyli
trasą Łazienkowską w kierunku Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Maszerującym
towarzyszył samochód z platformą z nagłośnieniem. Siedzący w samochodzie
nie musieli zachęcać zebranych tłumów,
by podejmowały wykrzykiwane hasła.
„Chcemy pracować i nie wegetować”,
„W szkole ciężka praca = marna płaca”,
„Nie damy się robić w konia”. Okrzykom towarzyszyły dźwięki gwizdków
i trąbek. Pierwszy przystanek był pod
Kancelarią. Delegacja ze Sławomirem
Broniarzem na czele złożyła petycję
z żądaniami na ręce premiera. Następnie
udano się pod gmach ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie oczekiwano na
wyjście minister Hall. Długiemu i jak się
okazało bezowocnemu czekaniu towarzyszyły okrzyki typu: „Hall wyjdź do nas”,
„czekamy”. Niestety minister Hall nie
zdobyła się na wyjście i rozmowę. Więk-
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Fot. A. Rokosz

szość nauczycieli była zaskoczona takim
potraktowaniem ich środowiska, część
z dezaprobatą wyrażała się o poziomie
kultury prezentowanym przez panią Hall.
Minister przyjęła delegację ze skierowaną
do niej petycją, która zawierała najważniejsze żądania i wymagania pracowników oświatowych. Nauczyciele żądali
między innymi 50 proc. wzrostu płac zasadniczych, zwiększenie kwoty bazowej
dla nauczyciela stażysty, upowszechnienia
wychowania przedszkolnego, rezygnacji
z wprowadzenia pomysłu bonu oświato-

wego. Po wyjściu delegacji protestujący
udali się pod gmach Sejmu. Tam manifestacja zakończyła się. Wzięło w niej udział
ponad 12 tysięcy nauczycieli, kolumna
ludzi ciągnęła się na prawie trzy kilometry.
Mimo niesprzyjającej aury nauczyciele
stanęli na wysokości zadania, czego nie
można powiedzieć o minister K. Hall.
O wrażenia z manifestacji poprosiłam
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddziału w Ustroniu, Ewą Lankocz:
- Z Ustronia mieliśmy delegację 11 nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego na okręg śląski zaopatrzył nas
w parasole z logo ZNP, kamizelki imitujące flagę związkową w połączeniu z Unią
Europejską, ulotki, identyfikatory, dietę dla
każdego uczestnika, by mógł po manifestacji zjeść ciepły posiłek, tablice informacyjno reklamowe z hasłami, itp. Uważam,
że była to duża frekwencja. Generalnie
z rejonu bielskiego jechały cztery autokary,
więc dość spora grupa ludzi. Ogólna liczba
strajkujących wyniosła ponad 12 tys. Jest
to naprawdę dobry wynik. Wpłynął na to
pewnie fakt, że w kilku województwach,
między innymi w naszym, były w tym
czasie ferie, choć z drugiej strony mniejsza
była frekwencja wśród nauczycieli, którzy
w tym czasie normalnie uczyli. Wiadomo,
że nie mogło z takich szkół pojechać zbyt
wiele osób, bo to zdezorganizowałoby
pracę szkoły.
Pani minister według mnie powinna się
pokazać, tym bardziej, że obiecała wyjść
do strajkujących. Jest to nieładny gest
z jej strony. Pokazała, że lekceważy nasze
środowisko.
Anna Rokosz

Żartobliwa wersja bonu oświatowego zapowiadanego przez minister K. Hall.                    
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bawiły się dwójki
5 stycznia 2008 r. sala widowiskowa
MDK „PRAŻAKÓWKA” gościła władze
miasta: burmistrza I.Szarca z małżonką,
przewodniczącą RM M.Szczotkę, zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników
szkoły, mieszkańców miasta, rodziców
oraz ich znajomych. To właśnie tutaj dzięki
przychylności dyr. Barbary NawrotekŻmijewskiej, odbył się tradycyjny bal
ustrońskich „dwójek” Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Warto przypomnieć, że ostatni bal na tej sali odbył
się 20 lat temu.
W tym roku do tańca przygrywała
orkiestra J. Śliwki, a o smaczne i wykwintne dania zadbała szefowa kuchni K. Cichy ze swoimi podopiecznymi.
W czasie balu można było wziąć udział
w licytacji, zakupić fanty, ale przede
wszystkim wziąć udział we wspaniałej
zabawie. Organizacja balu nie byłaby możliwa bez pomocy rodziców, pracowników
szkoły oraz sympatyków, czyli dobrych
„duchów” chętnych do pomocy szkołom.
Finansowo lub rzeczowo wsparli nas:
państwo Kaniowie, Szelowie, Ledowie,
Hojdyszowie, Szczotkowie, Waszkowie,
pan Robert Heczko i pani Urszula Sikora,
firmy: „INŻ.-BUD”, „Perrot Polska”,
Kolej Linowa „Czantoria”, „Ustronianka”,
„Pilch-Marmury”, Apteka „Centrum”, RSP
„Jelenica”, „Smakosz”, „ART.-CHEM”,
Nadleśnictwo Ustroń, Leśny Park Niespodzianek, „Bielenda Kosmetyki Naturalne
”, Piekarnia „Bethlejem,
„Domino”,
„Golden Spa”, „Kosta”, „FOTOLAND”,
„Eurodruk”, Galeria „Na Gojach”, RKS
Goleszów, „Kowalczyk-Petrol”, „KUBA-

Juz drugi rok z rzędu zima nas nie
rozpieszcza. Śniegu brak, turystów też.
O tegorocznej zimie mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec

*

LA”, Biuro podatkowe A.Czudek, hotele: „Wilga”, „Belweder”, kwiaciarnie:
„Stokrotka“, „Konwalia“, restauracje:
„Wrzos”, „Karczma Góralska”, Karczma
Regionalna „U Karola” w Wiśle,, sklepy,
hurtownie i zakłady: hurtownia mrożonek
„Langhamer”, „MAX” Pakuła, „Rzemieślnik” K. Lipowczan, , hurtownia motoryzacyjno-przemysłowa W. Brudny, PH
„Pol-dom” M i J Wojtasowie, zegarmistrz
J. Kolankowska, meble „U Michała”,
„Majster”, „Mir-Max” M.Penkała, sklep
spożywczy Baranowski, salony fryzjerskie
„Zahira” A.Szpak, H.Krysta, warsztaty
szkolne ZSP Ustroń.
Dyrekcje i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2

Zmiany statutowe

W czwartek, 3 stycznia w sali remizy
strażackiej w Ustroniu Centrum odbyło
się zebranie Koła Gospodyń Wiejskich
i Kółka Rolniczego działających właśnie
w Ustroniu Centrum.
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Maria Jaworska, która zaprosiła gości na
poczęstunek i przeczytała sprawozdanie z działalności swojego koła, które
w poprzednim roku zaangażowało się
w wiele ciekawych incjatyw, między
innymi przygotowywanie kołaczy na
święto żniw, spotkanie z eurodeputowaną,
spotkania wigilijne, konkurs ogródków.
Na koniec przewodnicząca podziękowała
wszystkim za pomoc i współpracę.
Następnie prezes Kółka Rolniczego Jan Drózd złożył relację z działań
podjętych w sprawie legalizacji statutu
obydwu organizacji. Poprosił, zebranych, by zatwierdzili dwie uchwały dotyczące zmian w statucie. Uchwały zostały zatwierdzone. Wspomniał także
o podjęciu starań o przeniesienie tartaku
z Wisły Malinki na działkę w Ustroniu
Nierodzimu, podsumował również działania kółka przez cały rok. Na zebranie
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Zdaniem
Burmistrza

zaproszony został burmistrz miasta Ireneusz Szarzec, który w następujących słowach podziękował zebranym za aktywną
działalność:
- Drogie panie, szanowni panowie, gorąco
dziękuję, że mogę być tu z wami po raz
kolejny. Cieszę się bardzo, bo co roku
widzę, że frekwencja rośnie. Cieszy to,
że coraz większe grono gospodyń chce się
spotykać. Co roku dzieje się coś nowego,
to jest również wasza zasługa. W zeszłym
roku udało nam się rzutem na taśmę kupić
nowe krzesła. Dziękuję także za ten cały
rok, który został obszernie omówiony
w sprawozdaniu. Zresztą nie liczy się
ilość, ale jakość. Po efektach działania
widać, że to jest potrzebne, te wasze
spotkania. Nie przychodzicie po dotację
do gminy, ale potraficie się sami zorganizować, urządzić wycieczki, wyjazdy,
imprezy. To cieszy.
Swoją obecnością zaszczycili zebranie Barbara Jońca z Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego oraz
prezes Spódzielni Usług Rolniczych Danuta Niemczyk, prezes OSP Centrum
Bogusław Uchroński, gospodarz strażnicy
Marek Grzesiok.
Anna Rokosz

*

*

Większość dni stycznia stoi pod znakiem wiosennej pogody. Padał deszcz,
wiał halny wiatr, śnieg szybko stopniał.
Mija drugi tydzień ferii i wiele planów
związanych z tegoroczną zimą trzeba było
zmienić. Myślę tu o zimowych atrakcjach
związanych z wyciągami narciarskimi,
trasami biegowymi, kuligami, itp. Zresztą
taką sytuację mamy w całym Beskidzie
Śląskim i Żywieckim, a jest duże prawdopodobieństwo, że gdy ukaże się Gazeta,
w całych polskich górach poza Tatrami.
Trasy narciarskie są zamykane, gdyż nie
spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. Największe straty ponoszą wszyscy
gestorzy bazy turystycznej.
Taka zima ma też swoje plusy, ale to
w bezpośrednim wymiarze finansowym
dla mieszkańców, gdyż znacznie mniej
płacimy za ogrzewanie, i dla miasta, gdyż
oszczędzamy na odśnieżaniu. Ponadto
można kontynuować prace budowlane na
rynku, ul. Daszyńskiego, budowie domów
na klocowisku. Oczywiście zaoszczędzone
pieniądze można będzie przeznaczyć na
inne zadania.
Jak co roku swoją ofertę na ferie zimowe przygotował Miejski Dom Kultury
„Prażakówka”. Są to różnego rodzaj zajęcia, warsztaty artystyczne prowadzone
przez np. profesjonalnych aktorów. Są
zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne,
z informatyki, rękodzieła artystycznego.
W trakcie zajęć dzieci mogą spotykać się
z ciekawymi osobami, uczyć się rzemiosła,
a przede wszystkim bezpiecznie i pożytecznie spędzać czas.
Można więc powiedzieć, że taka sytuacja ma swoje plusy i minusy. Trzeba jednak
stwierdzić, że w szerszej perspektywie są
to jednak dla miasta i mieszkańców straty.
Gdy spojrzymy na spółkę miejską Kolej
Linową „Czantoria”, to zaciągnięte kredyty trzeba spłacać, co jest kłopotliwe przy
braku klientów. Tu trzeba będzie szukać
specjalnych rozwiązań.
Taka aura to również niezbyt dobra
promocja miasta. Nie odbył się jeden bieg
narciarski, planowane na ostatnią niedzielę
Zawody o Maskotkę Ustroniaczka też
trzeba było przenieść na inny termin, o ile
dopiszą warunki śniegowe. W sumie na
sezon zimowy przygotowano 12 różnych
imprez, głównie narciarskich. Byłoby
sporą stratą, gdyby się nie odbyły.
Z sercem na ramieniu śledzimy prognozy pogody, które ostatnio dla narciarzy
i miłośników zimy nie są korzystne. Za
nami dopiero styczeń i miejmy nadzieję,
że zima jeszcze do nas zawita, a wraz
z nią klienci korzystający z wyciągów,
noclegów, lokali.
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O USTROŃSKIM SPORTOWCU
...Czymże jest człowiek? Nicością wobec
nieskończoności, wszystkim wobec nicości,
pośrodkiem między niczym a wszystkim.
Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą
w przyrodzie, ale to trzcina myśląca.
			

Blaise Pascal

Zakończyć ziemską wędrówkę w czasie
wigilii Świąt Bożego Narodzenia zdawałoby się wyróżnieniem, lecz dla rodziny
to niewyobrażalnie tragiczne przeżycie
wyciskające na zawsze swoje piętno na
duszy bliskich.
W takiej sytuacji znaleźli się najbliżsi
śp. Mirosława SADLIKA, ur. 21.11.1925
r. w Ustroniu, zamieszkałego najpierw
na Zawodziu, potem przy ul. Chabrów,
a w ostatnich latach przy ul. Źródlanej.
52 lata temu ożenił się z Gertrudą z domu
Maciejczek. Państwo Sadlikowie mieli
dwoje dzieci: Weronikę i Romualda.
Drogę zawodową rozpoczął w ustrońskiej Kuźni, skąd skierowany został do
szkoły w Katowicach, a stamtąd na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Jako absolwent wrócił do Kuźni w 1952 r. Po
odejściu z Zakładów Kuźniczych pracował
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Spółdzielni Inwalidów,
Tartaku i Budopolu, z którego odszedł
na emeryturę. Jednak nie mógł rozstać
się z pracą na stałe, w związku z czym
zatrudnił się jeszcze na 6 lat w Urzędzie
Miasta – Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wymienionych
instytucjach pełnił funkcje o charakterze
technicznym i budowlanym.
Równocześnie był wielkim społecznikiem. Jako zapalony sportowiec, członek Klubu Sportowego Kuźnia – sekcji

piłki nożnej, narciarstwa i tenisa, działał społecznie na rzecz środowiska przy
tworzeniu i rozbudowie obiektów sportowych podlegających Kuźni. O swojej
pracy i osiągnięciach w tej dziedzinie
szczegółowo pisze we Wspomnieniach
Pracowników Kuźni w Ustroniu wydanych nakładem Muzeum Ustrońskiego im.
J. Jarockiego w 2002 r.
Poznałam bliżej M. Sadlika w okresie,
kiedy razem pracowaliśmy w budynku
ratusza. Okazał się człowiekiem bardzo
pogodnym, życzliwym, spokojnym, odpowiedzialnym, umiejącym dopatrywać
się w każdej sprawie czegoś dobrego
i pożytecznego. Reagował na krzywdę
ludzką, potrafił łagodzić wszelkie spory,
nie uznawał konfliktów. Kiedy po latach
spotykaliśmy się przypadkowo na ulicy,

rozmowom związanym z problemami
miasta, którymi zawsze żywo się interesował, nie było końca. Jako dobry mąż
i ojciec wspominał również o swoich
dzieciach przebywających za granicą.
Starał się, na ile mógł, jak najwięcej im
pomagać.
Jeszcze przed świętami można było go
spotkać, bowiem jak na nienajmłodszy
wiek, cieszył się dobrą kondycją oraz
zdrowiem. Niestety nagle, w ciężkim
stanie odwieziony do Szpitala Śląskiego
w Cieszynie, po tygodniu zmarł 24 grudnia 2007 r. Ten silny, wysportowany mężczyzna stał się tylko trzciną, najsłabszą
w przyrodzie.
Ceremonia żałobna odbyła się 29 grudnia w kościele rzymskokatolickim pw.
św. Brata Alberta na Zawodziu, którą
prowadzili: ks. proboszcz Tadeusz Serwotka i ks proboszcz Alojzy Wencepel.
Ks. Alek nawiązał do historii Łazarza,
czyli prawdy o zwycięstwie Chrystusa
nad śmiercią. Słuchacze dowiedzieli się
także, iż zmarły uczestniczył w tworzeniu się nowej wspólnoty chrześcijańskiej
w Parafii Dobrego Pasterza w Polanie.
W czasie, kiedy żona Gertruda społecznie prowadziła księgi parafialne do późnych godzin, spadły na niego obowiązki
domowe. Jednak nie narzekał, wręcz
cieszył się z tego faktu.
Uroczystości towarzyszył duet trębaczy
tak w świątyni, jak i na miejscowym cmentarzu katolickim, gdzie spoczął przeżywszy 82 lata. Ustroniacy tłumnie odprowadzili swojego współmieszkańca na miejsce
wiecznego spoczynku, chcąc tym samym
złożyć hołd jego pamięci, jako osobie
znanej, lubianej i obdarzanej niesłabnącym
szacunkiem.
Elżbieta Sikora

babciom
i  dziadkom

Wnukowie i wnuczki na scenie. 			
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Święto Babci i Dziadka przypada 21 i 22
stycznia, ale wtedy przypadają też ferie zimowe, dlatego koncert z okazji ich święta
zatytułowany: „Kochamy babcię i dziadka”, odbył się przed feriami 11 stycznia,
tak by wszystkie dzieci mogły wziąć w nim
udział. Nikt nie potrafi tak rozpieszczać,
jak babcia i dziadek, ale też nikt nie potrafi
tak wychowywać. To właśnie za to należą
im się specjalne podziękowania. Takim
podziękowaniem jest właśnie koncert
w wykonaniu dzieci i młodzieży w Domu
Kultury „Prażakówka”. Na scenie zobaczyliśmy między innymi zespół mażoretkowy „Tęcza”, Karolinę Cieślar, która
wykonała piosenkę Gosi Andrzejewicz,
zespół „Impuls”, teatrzyk i jeszcze kilku
innych wykonawców. Zaprezentowali
przed najwdzięczniejszą chyba publicznością swoje umiejętności, dostali gorące
oklaski, bo kto potrafi bardziej docenić
i pochwalić, niż dziadek i babcia. (ar)
24 stycznia 2008 r.

Hotel STOK w Wiśle

po rozbudowie poszukuje kandydatów na stanowiska:

- pokojowa
- korytarzowa
- kelner - barman

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
CV i list motywacyjny prosimy przesłać
pod adres: marketing@hotelstok.pl

Do wynajęcia powierzchnie
na galerie handlowe

w Hotelu STOK w Wiśle

- dot. branży kosmetycznej, odzieżowej
i sportowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
nr tel. 033/ 856 41 00.

Rok 1978 - grupa „starszaków” wita Nowy Rok w Przedszkolu nr 1 w Ustroniu. Rząd I - siedzą od lewej: Marek Piec, Piotr
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Aura sprzyja rewitalizacji rynku.		

Fot. W. Suchta

Różne oblicza powojennego
Ustronia

Urząd Miasta w Ustroniu wraz z Muzeum Ustrońskim zapraszają na spotkanie z historią naszego miasta, pt. „Różne oblicza
powojennego Ustronia”, które odbędzie się w sobotę 9 lutego
o godz. 15.00. W programie promocja drugiego tomu monografii Ustronia i prezentacja multimedialna filmu zrealizowanego
z okazji 50-lecia miasta.
Czyż, Janina Wdówka, Krzysztof Górniak, Gabriela Kuczera,
Dariusz Śmiertka, Daniel Niemiec, Mirosław Stec. Rząd II - NN,
Jan Sztwiertnia, NN, Tomasz Bukowczan, Tomasz Sztwiertnia,
Joanna Łukosz, Barbara Macura, Bożena Stekla. Rząd III - Matylda Pustelnik, Magdalena Gregorska, NN, Małgorzata Cholewa, Adam Jaronicki, Monika Niemiec, Tomasz Nowak, Renata
Naczas, Gabriela Helwig, Elżbieta Wraga, Beata Branc. IV rząd
- Anna Raszka - dyr., Mikołaj, Zofia Kozieł - wychowawczyni.
Zdjęcie dostarczyła i opisała pani Anna Raszka, za co serdecznie
jej dziękujemy.
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trzy koncerty - trzej dyrygenci
Za nami trzy przepiękne wieczory wypełnione muzyką, ale muzyką szczególną,
bo w wykonaniu trzech wysokiej klasy
ustrońskich chórów. Ekumeniczne Wieczory Kolęd, bo o nich mowa, zgromadziły
kilkusetosobową publiczność i na trwałe
wpisały się w ustrońską tradycję. Mieszkańcy naszego miasta i goście z niecierpliwością czekają na te wyjątkowe dni, kiedy
w skupieniu z zachwytem i wzruszeniem
będą mogli posłuchać bożonarodzeniowych pieśni w tak niecodziennym wykonaniu. Niecodziennym dlatego, że na te
trzy koncerty łączą swe siły głosowe trzy
chóry: Chór Katolicki Ave pod dyrekcją
Alicji Adamczyk, Chór Ewangelicki pod
dyrekcją Krystyny Gibiec, Estrada Ludowa „Czantoria” pod dyrekcją Władysława
Wilczaka. Trzeba wspomnieć jeszcze
osobę Janusza Śliwki, który współtworzy
program, instrumentalnie prowadzi całość
koncertu. Trzy koncerty odbywają się
w trzech różnych miejscach. Pierwszy
w MDK „Prażakówka”, drugi w kościele
katolickim św. Klemensa, trzeci w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła
Jakuba Starszego.
W tym roku scenariusz tych ekumenicznych wieczorów przygotowała Danuta
Koenig. Następnie przekazała go dyrygentom chórów.
- Tu trzeba podziękować Danucie Koenig
za scenariusz. To nie jest prosta sprawa.
Ten scenariusz oddaje charakterystykę
kolędy – mówi W. Wilczak.
- Bardzo miło się współpracowało
z chórem katolickim – mówi K. Gibiec.
- Z Estradą Ludową „Czantoria” kontaktuję się przez Władysława Wilczaka.
Może są te kontakty trochę rzadsze, niż te
z chórem katolickim, jednak współpraca
między nami działa bez zarzutu. Lubimy
razem pracować. Hasło: „Muzyka i śpiew
jednoczą ludzi”, rzeczywiście się spraw-

dza. Przypomniał mi się fragment jednej
z pieśni, który brzmi: „Śpiew jest przeżyciem i wnosi radość, śpiew łączy ludzi
i wnika do serc.” Jest to też pasja. Ci ludzie
mają autentyczną potrzebę śpiewania,
muszą przyjść na próbę, bo to jest ważna
część ich życia.
- 50 osób z Chóru Ewangelickiego, 50
z katolickiego chóru Ave i nas z „Czantorii” 45 osób. Do tego potrzeba wielkiej
koordynacji, choć to któreś koncerty z rzędu i jesteśmy dotarci – mówi W. Wilczak.
- Z drugiej strony to duży organizm, ale
na tym to waśnie polega. Ludzie się wyrabiają, czasem nie trzeba nawet machać,
a oni zaśpiewają. Umieją to robić. Przede
wszystkim w Ustroniu jest chęć śpiewania.
W Ustroniu wytworzyło się śpiewacze
środowisko. Takie koncerty kolędowe
w Cieszynie były chyba dwa. Trochę
ludzi w kościele i koniec. A ja zawsze
twierdzę, że Ustroń jest lepszy muzycznie niż Cieszyn, aczkolwiek w Cieszynie
jest Uniwersytet Śląski. Nie chodzi o to,
że prowadzę w Ustroniu „Czantorię”. Tu
jest inny klimat. Koncerty ekumeniczne
to trzy chóry, a odbywają się w ogóle
bez zgrzytów. Są oczywiście nerwy, ale
w końcu wszyscy śpiewają. A przecież
solistki są np. z dwóch różnych chórów,
razem śpiewają, a do tego jest dyrygent
z trzeciego chóru. Ale to jest muzyka i to
trzeba mieć w sobie. Nie ma większych
problemów, a do tego jeszcze publiczność
z nami śpiewa. To 120 ludzi na scenie i 250
w kościele i razem śpiewają. To jest ważne,
że naród jest tu rozśpiewany. Wszyscy
z chęcią śpiewają.
O tym jak wyglądały zmagania z repertuarem opowiada K. Gibiec:
- Jest to bardzo intensywny okres. To
nie jest tak, że dwa lata mamy czasu na
kolędy, bo trzeba po prostu na bieżąco
robić wiele innych rzeczy. Ja się za ko-

Siła trzech chórów. 			
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lędy wzięłam szczerze powiedziawszy
w październiku. Siedziałam nad tym,
szukałam czegoś nowego, czego jeszcze
nie znamy. Nie zawsze to się udaje. Jeśli
chodzi o pieśni, które z moim chórem
sobie zaplanowałam, to powiem szczerze, że w październiku znalazłam gdzieś
w śpiewniku takie pieśni, ale to były
pojedyncze melodie do rozpisania na
układ chórowy. Mało tego, zamarzyło
mi się, żeby w tym roku po raz pierwszy
wystąpić z zespołem instrumentalnym.
Zespół ten był złożony przede wszystkim
z młodzieży, bo bardzo mi zależy, żeby
młodzież w nasze szeregi chórowe włączyć i z nią współpracować. Udało mi się
zdobyć skrzypków, flecistkę, dziewczynę
grającą na keyboardzie, jak również chłopaka, który grał na trąbce. Potem jeszcze
udało się włączyć gitarzystę. Następnie
zaczęła się ciężka praca z chórzystami,
z zespołem. Na koniec zamarzyło mi się
jeszcze, by włączyć do śpiewania dzieci.
Miałam taką kolędę, gdzie jest mowa
o dzieciach. Zapytałam moich koleżanek
z chóru, czy nie znalazłyby dwójki małych
dzieci, dziewczynki i chłopczyka. Okazało się, że jest chłopczyk z trzeciej klasy
i sześcioletnia dziewczynka. Trzeba było
to uzgodnić z rodzicami, bo przecież próby odbywały się czasem w późnych godzinach wieczornych. Najpierw ćwiczyłam
osobno z dziećmi, osobno z zespołem
i osobno z chórzystami i dopiero potem
starałam się te ogniwa łączyć. Cieszy
mnie, że młodzież współpracowała i chętnie przychodziła na próby, że znalazła
wśród tych starszych jakieś autorytety.
Miłe jest to, że w naszym chórze znaleźli
coś dla siebie, że dobrze się w nim czują.
Wydaje mi się, że ten repertuar wymaga
wyzwań, trzeba go budować także pod kątem młodzieży. Musi być coś i dla starszych
i dla młodszych. Trzeba to wypośrodkować.
Teraz pracuję nad tym, żeby wprowadzić
muzykę gospel, bo młodzież to lubi, choć
starsi niekoniecznie, wolą raczej tradycyjny
repertuar. Choć też nie wszyscy, niektórzy
potem się przekonują, mimo iż na początku
wydawało im się to niemożliwe. Kiedy
słyszą efekt końcowy, są zadowoleni.
Trzy koncerty to także trzy pomieszczenia, w których się odbywały. To między
innymi dlatego każdy koncert był inny,
dlatego też ludzie przychodzili posłuchać koncertu nie raz, a trzy razy. Każdy
z nich brzmiał inaczej, miał inną oprawę
sceniczną. W kościołach był to ołtarz
pięknie przystrojony choinkami pełnymi
migoczących lampek. W tak niezwykłej
scenerii słowa bożonarodzeniowych pieśni
niosły się, przenikały człowieka na wskroś.
Nasz odbiór w dużej mierze, zależy od
akustyki danego pomieszczenia.
- Jeżeli chodzi o akustykę to na pewno
najlepsza jest w kościołach, tutaj nie ma
dwóch zdań – ocenia Alicja Adamczyk.
- Lepsza jest w kościele ewangelickim.
Jest to duży kościół i najlepiej się tam śpiewało. Niestety najtrudniej śpiewało się
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w „Prażakówce”. Struktura tego budynku nie pozwala na dobre brzmienie, jest
tam bardzo głucho. W kościołach nie ma
mebli, materiałów, w „Prażakówce” jednak są. Jest kotara, krzesła z siedziskami
z materiału. Wszystko to są elementy
wyciszające, które również powodują, że
głos się gubi. Na próbach źle się śpiewało, na koncert przyszło sporo ludzi, więc
odbiór też jest inny, inaczej zachowuje
się wtedy dźwięk. Akustyka ma ogromny
wpływ na to, jak poszczególni chórzyści
się słyszą nawzajem. W „Prażakówce”
chociaż ludzie stali koło siebie, nie słyszeli się. Jest to takie głuche śpiewanie,
bo kiedy nie słyszę drugiej osoby, to nie
wiem, czy dobrze śpiewam, natomiast
w kościele głos pozostaje w chórze, wszyscy się bardzo dobrze słyszą, jest to zupełnie inne brzmienie i przede wszystkim
pewność chórzystów. Kiedy się nie słyszą
nie wiedzą, czy dobrze śpiewają, stają
się niepewni. Generalnie jesteśmy przyzwyczajeni śpiewać w pomieszczeniach
sakralnych i zawsze bez nagłośnienia,
które w kościele jest niepotrzebne.
W trzech miejscach publiczność dopisała, zabrakło wolnych miejsc, a owacje
końcowe są najlepszą oceną. My o krótkie
podsumowanie tegorocznych koncertów
poprosiliśmy dyrygentów:
- Współpraca naszego chóru z pozostałymi dwoma trwa już od wielu lat
i te koncert są coraz lepsze, ponieważ
w osiemdziesięciu procentach są to stali ludzie, którzy już się zdążyli poznać
i zgrać – mówi A. Adamczyk. - Zawsze
największym problemem jest ustawienie
ludzi, wymiana między chórami. W tym
roku bardzo sprawnie to poszło, wystarczyły dwie próby i to niedługie. Zrobiliśmy program półtoragodzinny na dwóch
dwugodzinnych próbach. Świadczy to
o tym, że jest coraz lepiej.
- Dwa lata temu uczestniczyłam po raz
pierwszy w tym koncercie ekumenicznym
– mówił K. Gibiec. - Zresztą bardzo mi
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Akompaniuje młodzież.		

się podoba idea takiego śpiewania, jestem
zawsze za takimi przedsięwzięciami ekumenicznymi. Dobrze by było troszeczkę
wcześniej te pieśni zdobyć, żebym nie
musiała tak pędzić, bo przecież są też
jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Ogólnie
bardzo mi się podobało, ale wszystkie trzy
koncerty oceniam inaczej. Szczególnie
ten pierwszy jest dla nas próbą szybkości
i czasu. To jest taka nerwówka, ale jak się
wszystko udaje, przychodzi ulga i zadowolenie. Miałam sygnały, że ludziom się podobało i to mnie cieszy. W ewangelickim
kościele frekwencja była taka jak na występie zespołu „Śląsk”. Wiem, że przybyli
ludzie z Górnego Śląska. Mówili, że u nich
czegoś takiego nie ma, że takie wieczory są
fantastyczne. Byli też słuchacze z Niemiec,
Kanady, z różnych stron. Szkoda, iż z tak
pięknym koncertem zamykamy się tylko

			Fot. W. Suchta

w Ustroniu, skoro jest taki dobry odbiór
i tak się to ludziom podoba. Słyszałam, że
ludzie byli nie tylko na jednym koncercie,
ale na dwóch, a nawet trzech. Uważam, że
jest to bardzo wielka idea robienie takich
koncertów.
- Nie da się porównać koncertów z latami
poprzednimi i dlatego nie będę oceniał czy
to było lepsze czy gorsze. Dwa lata temu
też było bardzo dobrze, a do tego był śnieg
– twierdzi W. Wilczak. - Wydaje mi się, że
ten koncert powinien być gdzieś sprzedany. To zbyt duży wysiłek wielu ludzi i zbyt
wysoki poziom artystyczny. Trzy koncerty
w Ustroniu tak jak w ubiegłych latach były
bardzo dobre, ale można to też pokazać
na zewnątrz, czy to w Bielsku-Białej czy
w teatrze w Cieszynie. Po prostu sprzedać,
a pieniądze podzielić między chórami.
Anna Rokosz
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

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.

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.

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

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.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
			

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

OddziaŁ Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór 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”:

- „Stolica Melancholii” - zaułki i detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii
Piotra Borowicza.
- wystawa czynna do 15 stycznia 2008;
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi 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.

Psycholog
Wydawanie posi³ków

- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie”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.
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.

Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „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.
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BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały
nr XV/162/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przyjęcia na rok 2008 programu
współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, Szczegóły w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie miejskiego portalu internetowego www.ustron.pl oraz na tablicach informacyjnych
Urzędu Miasta w Ustroniu.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości
uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki I p., pok. nr 16, Urząd Miasta
w Ustroniu, ul. Rynek 1, tel. 033/8579-328.
Formularz oferty dostępny jest w Wydziale Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki w Ustroniu, Rynek 1, I p., pok.
16 oraz na stronie internetowej www.ustron.pl,(zakładka
BIP/organizacje pozarządowe/dokumenty do pobrania)
i zgodny jest ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005
r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
264, poz. 2207).
Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, w okresie 30 dni od daty ogłoszenia
niniejszego konkursu, tj. do dnia 12 lutego 2008 r., w godzinach pracy, w sekretariacie Urzędu Miasta w Ustroniu
lub pocztą na adres: Urząd Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450
Ustroń. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta.

POZIOMO: 1) skąpi śniegu, 4) świta królewska, 6) inaczej
uzdrowisko, 8) ferie zimowe, 9) łażą po dachu, 10) na szyi
psa, 11) bajkowy ze skarbami, 12) zastój, zniechęcenie,
13) trzy kwadranse w ławce, 14) glony morskie, 15) na łasce
ZUS-u, 16) polski mistrz świata w lataniu precyzyjnym,
17) pierwotniak, 18) wierzba płacząca, 19) korab Noego,
20) przy ostrym hamowaniu.
PIONOWO: 1) ciemne kąty, 2) udaje motocykl,
3) żony, żony, żony..., 4) zwierzchnik kościoła tybetańskiego, 5) rosyjskie złotówki, 6) chronione kwiaty leśne,
7) droga tkanina, 11) czołówka wyścigu, 13) drzewo z gór,
14) formacja na boisku.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 1 lutego br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 2
fERIE ZIMOWE
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Maciej Wałaski, Ustroń,
ul. Partyzantów 6/5. Bon o wartości 50 zł ufundowany przez
Hurtownię-Sklep Rybny „Sum” w Hermanicach wygrała Magda Zborek, Ustroń, ul. Różana 14. Zapraszamy do redakcji.
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Ludeczkowie roztomili
Czy Wy też myślicie, że zima je dycki procno do przeżycio?
Przeca ni ma śniega, tóż chocioż nie trzeja bardzo grzoć, ale to
wiatrzisko je doprowdy dokuczliwe i jo nejraczyj siedzym w chałupie. A co tu robić całymi dniami? Dyć łobiod uwarzym za półdrugo godziny, a co potym? Tóż zawziyłach sie i czytóm. Nejprzód
przeczytałach „Kalyndorz Ustróński”, jako to prawióm łod deski
do deski, a ponikiere spóminki aji dwa razy. Na zdjynciach móm
tam moc znómych, tóż nie dziwota, że rada do niego wracóm roz
za czas. Potym żech sie chyciła „Pamiyntnika Ustróńskigo”. Czy
już żeście go czytali? Je tam ło harcerkach, ale też ło rozmaitych
ustróńskich rodach i starych chałupach, ale takich eleganckich.
Nó strasznucnie moc czytanio. A łoto przijechoł mój szwagier
z Wisły i prziwióz mi mónografie tego miasta, bo niedowno tam
wydali dwa tómy na roz. Sóm to szumne ksiónżki, taki elegancki
na hrubym kredowym papiórze, moc kolorowych zdjynć, nó je sie
na co podziwać, a czytanio też doista moc.
Tóż kożdy dziyń po łobiedzie siadóm na łotomanie, zakłodóm
łokulory i czytóm aż do śćmiywka, a potym na łodmiane puszczóm
se telewizor. Nó i taki móm zajynci na te zime. Ale każ tam jeszcze
do wiosny! Dyć łoto ło dwa tydnie już mi isto tej lektury chybi.
A czy Wy nic nie wiycie, kiedy też wyńdzie drugi tóm tej ustróński
mónografi? Już roz po drugi dzwóniłach do muzeum, ale tam mi
dycki prawióm, że jeszcze kapke trzeja poczakać. Dlo smiłowanio,
jak to tak dłógo piszóm, to isto bydzie hrube tómisko!
Jako to po świyntach, kapke je żech spłókano z piniyndzy, ale
jak jyno w lutym dostanym pyndzyj, to weznym wiynkszóm taszke
i wybierym sie po te wielucnóm ksiónżke bez pytanio, na pewniaka.
Przeca ni ma możne, że zaś mi powiedzóm, że sie jeszcze pisze.
Jewka
						

Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku składania
oświadczeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych za 2007 r. oraz uiszczania pierwszej
raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności pierwszej raty upływa 31 stycznia 2008 r.
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (pokój nr 8) lub przelewem na konto
bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60
10501070 1000 0001 0102 5211. Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
Czesław Gluza.

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł
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Z jednej strony ludzie jelenie szanują
i doceniają, jako zwierzęta z wyglądu
dumne, o majestatycznej sylwetce i całkiem sporych rozmiarach ciała. Podziw dla
jeleni znalazł swój wyraz w nazwie gatunkowej tego zwierzęcia – jeleń szlachetny.
Z drugiej jednak strony namalowana, narysowana, wyhaftowana lub wyrzeźbiona
sylwetka jelenia, często z zadartą do góry
głową i z imponującym porożem, na tle
leśnej gęstwiny lub zachodzącego słońca
to synonim kiczu. Przysłowiowy „jeleń
na rykowisku” jest wyrazem kiepskiego
gustu, choć prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę popularność tego motywu,
zapewne niejeden zawodowy lub domorosły artysta
musiał zbić nielichą fortunę na masowej produkcji
tego typu dzieł sztuki. Jak
więc jest naprawdę z tym
szlachetnym mieszkańcem
lasów, a jednocześnie jakże
popularnym „bohaterem”
masowego gustu?
Wyróżniamy około 20
podgatunków jelenia szlachetnego, naturalnie zamieszkujących półkulę północną. Gatunek ten spotykamy w Europie środkowej
i południowej oraz na Półwyspie Skandynawskim,
w Ameryce Północnej,
w Azji, gdzie żyje na obszarze od Morza Czarnego do Morza Ochockiego
i Morza Japońskiego,
a także w północnej Afryce do Sahary. Natomiast
sztucznie zwierzę to zostało wprowadzone m.in.
na kontynent południowoamerykański, do Australii
i Nowej Zelandii. Występujący w naszym kraju podgatunek jelenia szlachetnego nazywany jest czasem
jeleniem europejskim lub
jeleniem skandynawskim.
Ale również w obrębie
populacji „polskich” jeleni występują różnice na
tyle istotne i dające się
zauważyć (przynajmniej
dla znawców tematu),
że wyróżniamy kilka tak
zwanych ekotypów jeleni,
których nazwy utworzono
od nazw poszczególnych
regionów Polski. Mamy
więc na przykład jelenia
pomorskiego, jelenia mazurskiego, jelenia wielkopolskiego oraz
górującego swymi rozmiarami nad pozostałą jelenią bracią jelenia bieszczadzkiego.
Jelenia możemy spokojnie uznać za największe zwierzę stale żyjące w naszym regionie. Wymiary ma doprawdy imponujące
– długość ciała największych osobników
żyjących w Polsce może przekraczać 250
cm, a wysokość w kłębie (czyli w najwyższym punkcie grzbietu, u nasady szyi)
dochodzi do 150 cm. Słusznemu wzrostowi
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odpowiada takaż i waga, która w przypadku dużych osobników osiąga nawet około
350 kg. Warto jednak pamiętać, że chociaż
znane są także osobniki ważące blisko 500
kg, to przeciętny jeleń, z jakim możemy się
spotkać w naszym kraju waży około 150 kg
lub nieco ponad. Waga tych zwierząt zależy
jednak obszaru, na jakim występują, ilości
i dostępności pokarmu oraz od wieku. Największe rozmiary osiągają jelenie w wieku
około 8 lat, kiedy to samce ważą średnio
ponad 220 kg, a zdecydowanie mniejsze
od nich samice – około 130 kg.
W zdecydowanej większości opisów
budowy ciała i zwyczajów jeleni napoty-

Jeleń (1)

kamy na specyficzne terminy pochodzące z
języka, czy też lepiej, z gwary myśliwych.
Wspominałem już o nim przy przedstawianiu saren (Gazeta Ustrońska nr 8 i 9 z
2007 roku), a większość użytych wówczas
terminów – czasem zdumiewających,
czasem brzmiących dla laika nieodparcie
śmiesznie, ale zawsze świadczących o
bujnej wyobraźni i fantazji autorów odnosi się także do jeleni. Jelenia suknia
(czyli włosy pokrywające ciało) latem ma
barwę czerwonorudą lub brunatnorudą w

różnych odcieniach, zimą natomiast kolory
te płowieją, a sierść staje się siwobrunatna.
Ciemniejsze odcienie ma sierść na głowie,
szyi, podbrzuszu i nogach, natomiast na
pośladkach jeleń nosi lustro – wydłużoną,
jaśniejszą plamę, latem brązowożółtą,
zimą żółtawobiałą. Dodatkowo na szyi
jeleni, na jej górnej stronie, ciągnie się
pasmo ciemniejszych, nieco dłuższych
od pozostałych włosów – swego rodzaju
namiastka końskiej grzywy. Młode jelenie,
zwane cielętami, mają sierść rudobrunatną
i do 6 miesiąca życia noszą na bokach
żółtobiałe plamki. Oprócz rozmiarów
ciała, najbardziej rzucającą się w oczy
i charakterystyczną cechą
samców jeleni jest ich poroże, uparcie zwane przez
zdecydowaną większość
naszych współobywateli – nie-myśliwych i nieprzyrodników – rogami.
(Do opisu budowy poroża
i jego znaczenia powrócę w kolejnym artykule).
Samce, które przekroczyły
czwarty rok życia, noszą na
szyi grzywę, czyli dłuższe
od pozostałych włosy, dobrze widoczne zwłaszcza
na spodniej części tej części ciała. Jelenie generalnie
trzymają się lasów różnych
typów, zawsze jednak takich, w których występują
miejsca otwarte, leśne luki,
polany lub w sąsiedztwie
lasów znaleźć można porośnięte roślinnością trawiastą łąki i pastwiska.
Najczęściej jelenie kojarzą się nam ze zwierzętami aktywnymi nocą lub
o zmierzchu. W rzeczywistości jednak jelenie są
aktywne głównie w dzień,
natomiast jako ciekawostkę można odnotować, że
zwierzęta te śpią zaledwie
60-100 minut na dobę! Jeleń
szlachetny jest zwierzęciem
stadnym, a panującym systemem społecznym jest matriarchat. Podstawową „komórką społeczną” jeleni jest
grupa rodzinna, składająca
się z samicy, czyli łani oraz
dwóch jej cieląt: młodszego,
urodzonego w roku bieżącym oraz starszego, urodzonego w roku poprzednim.
Takie grupy mogą łączyć się
z innymi w większe stada
zwane chmarami, których skład i liczebność
podlega praktycznie nieustannym zmianom.
W naszym kraju można spotkać chmary liczące co najwyżej kilkanaście jeleni, ale w krajach o mniejszym zalesieniu, gdzie jelenie żyją na przykład na
bezleśnych torfowiskach, obserwowano
stada liczące ponad 200 zwierząt. Jelenie mogą żyć nawet ponad 20 lat, jednak
średnia życia jest zdecydowanie niższa
i wynosi 5-6 lat.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
24 stycznia 2008 r.

USTROŃSKIE PEREŁKI
Czasami autor kota Filemona i wróbla
Ćwirka, czyli niżej podpisany, otrzymuje
przesyłki z książkami. Ktoś prosi o ocenę, o jasną odpowiedź, czy jego „dzieło”
zasługuje, by zdjąć zeń ów cudzysłów,
który tak mocno uwiera autora i pogrąża
go w koszmarze niepewności. To miłe
być czasem autorytetem, choć z drugiej
strony, bardzo niemiłe jest ferowanie takich wyroków, a zwłaszcza negatywnych.
To również wzruszające, gdy listonosz
z przepastnej torby wydobywa ciężko
paczkę, gdzie tylko kartki, a na każdej
zapis osobistych wyznań, przeżyć, a nawet
dramatów. Słowem, zapis życia, którego
obraz jeden człowiek, w szlachetnej intencji, przekazuje drugiemu.
Tu muszę wyznać rzecz, jaką uświadomiłem sobie w pełni niedawno, kiedy
to pod mój domowy adres dotarła książka Katarzyny Szkaradnik „Ławeczka
na wprost Czantorii (Baśń prawdziwa)”
rok 2007. Po raz kolejny pomyślałem:
wszystko, co otrzymuję z Ustronia sprawia mi radość największą, jest szczególnie bliskie, bo budzi optymizm i wiarę
w mieszkańców naszych małych ojczyzn.
A tę ustrońską poznałem przed laty, za
sprawą pani Elżbiety Sikory, na Festiwalu
Piosenki Czeskiej i Słowackiej. Byłem
zauroczony właśnie tym Festiwalem,
faktem, że małe podbeskidzkie miasto
jest w stanie zorganizować imprezę profesjonalną, na miarę dużej aglomeracji.
I choć ten Festiwal, jak to u nas, potknął
się o niechęć malkontentów, to przecież
mógłby być stałym lokalnym przebojem, a zwłaszcza dziś, kiedy z naszego
pogranicza znikają szlabany i zasieki,
a my na styku różnych kultur odkrywamy
świat dotąd zakazany i nieznany. Tak to
widzieliśmy i widzimy nadal z p. Elżbietą
Sikorą, która wiedziona bezinteresownością i ogromną szlachetnością, informuje

mnie od lat (sic), co się w Ustroniu dzieje. Jako dziennikarz specjalizujący się
w problematyce samorządowej, porównuję więc stale ustrońską ojczyznę z innymi.
I wszystkie zestawienia wypadają na
korzyść Ustronia! To nie jest żaden komplement. To mój szczery zachwyt. Nad
siłą ducha lokalnych patriotów z Towarzystwa Miłośników Ustronia, które trwa,
działa, organizuje, inspiruje i pielęgnuje
to wszystko, co w Ustroniu wartościowe.
Ale także umiejętnie- i bez owego prowincjonalnego uprzedzenia- przerzuca
pomost, po którym zmierzają do Ustronia
ludzie znani, a z nimi wartości i zjawiska
z obszaru kultury bardziej uniwersalnej.
Dzięki temu życie duchowe w mieście jest
barwne, bogate i urozmaicone.
Ale dlaczego o tym wszystkim piszę,
choć zacząłem od książki Katarzyny Szkaradnik? Uważam bowiem, iż jedno z drugim ściśle się splata. Oczywiście ciekawa
opowieść o „Ławeczce...” jest wyłącznie
wytworem talentu i wielkiej wyobraźni
autorki. Ale przecież też powstała w Ustroniu, gdzie, w przeciwieństwie do wielu naszych miast i gmin, działa to, co starożytni
nazywali genius loci. Tu nikt nie dziwi się,
iż Galeria „Na Gojach” wydaje książki,
ktoś sfinansuje tomik poezji lub fraszek.
Że powstanie Zespół „Sunrise”, który
pokaże tv... Tu zawsze coś się dzieje. A to
„coś” oznacza długą wyliczankę dobrych
pomysłów, zrealizowanych programów i
pożytecznych społecznie działań. Dlatego
nie zaskoczył mnie wcale poziom książki
Katarzyny Szkaradnik (świetne ilustracje Dominiki Gorzołki), której to baśni
nie można rozpatrywać w kategoriach
„dobra, niedobra”, „nudna, ciekawa”.
Ta napisana ładnym i bogatym językiem
opowieść nawiązuje do dobrych tradycji
naszej literatury młodzieżowej. Zadaje
istotne pytania, stawia życiowe problemy
i wraz z czytelnikiem szuka dobrych rozwiązań. „Cały dramat polega na tym, że
wcześniej nigdy nie wiadomo, czy dana
przeszkoda nie jest ostateczną. I dlatego
do każdej należy podchodzić z największą odwagą...” - mówi jedna z bohaterek.
A autorka w innym miejscu dodaje: „jednak najtrudniejszy, choć równocześnie najbardziej niejasny i ambitny szlak wiedzie
w głąb własnego serca”. Na pewno Katarzyna Szkaradnik nie tylko mnie jeszcze
zaskoczy. Tak jak cały Ustroń, do czego
zdążyłem się przyzwyczaić. Tymczasem
dała nam lokalną perełkę literacką, która
najokazalej prezentuje się jednak w całej
ustrońskiej kolii.
Marek Nejman

*

*

*

Marek Nejman, prawnik, dziennikarz,
autor i współautor wielu scenariuszy oraz
książek dla dzieci i młodzieży. Wraz ze Sławomirem Grabowskim wprowadził w obieg
literacko-filmowy takie znane postacie jak:
koty Filemon i Bonifacy, wróbel Ćwirek, Jaś
Kowalski, czy Nul i prof. Koszałko-Opaliński. Od dawna utrzymuje stały kontakt
z Towarzystwem Miłośników Ustronia.
24 stycznia 2008 r.			

GALERIA
POD JODŁĄ
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
zaprasza na wystawę malarstwa
i grafiki Karoliny Gajewskiej – utalentowanej artystki z Wodzisławia
Śląskiego. Najpierw wyróżniona
w Państwowym Ognisku Plastycznym
ul. Ludwika Konarzewskiego w Rydułtowach, następnie doskonaliła swój
kunszt jako wolny słuchacz na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
uczęszczając na konsultacje do Jerzego
Dudy-Gracza. W roku 2007 uzyskała
dyplom w Instytucie Sztuki, Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie z grafiki warsztatowej u adi.
Jarosława Skutnika, prof. Józefa Knopka,
i dr Aleksandry Giełdoń-Paszek.
Wystawy: w latach 1998-2007 wielokrotnie w Wodzisławiu Śląskim, Cieszynie, Skoczowie, Wilnie, Katowicach,
a ostatnio także w Szwecji.
Motto artystyczne: autorka ukazuje
w swych pracach głównie motyw kobiety, nie tylko fizyczność ciała, lecz
przede wszystkim pragnie zgłębić jej
duszę; Twórczość K. Gajewskiej – to
próba zmierzenia się ze współczesnymi
problemami egzystencjonalnymi, a także
poruszenie ważnego współcześnie wątku
samotności czy osamotnienia na wskutek odejścia bliskiej osoby. Samotność
z wyboru, samotność w tłumie, pęknięte
społeczeństwo, monodyczna struktura – to cechy określające współczesną
post-modernistyczną zbiorowość. Monochromatyczne prace, w których powtarza
się postać kobiety, noszą cechy autoportretu artystki i swoistego pojmowania
przez nią samotności.
Wystawa czynna: od 21 stycznia do
końca lutego 2008. (codziennie w godz.
11-16) ; Wernisaż - 25 stycznia 2008,
godz. 17.00.
		
(im)
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	kultura

21-25.1 godz. 10.00-14.00
			
25.1
godz. 17.00
			
			
25.1
godz. 17.00
			
			
26.1
godz. 19.00
			
		

Zajęcia w kołach zainteresowań MDK,
Prażakówka.
„W poszukiwaniu szczęścia„ wg
W. Tatarkiewicza wykład dr M. Rembierza, Zbiory Marii Skalickiej.
Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki
Karoliny Gajewskiej, Galeria „Pod
Jodłą”.
Ustroński Bal Charytatywny, sala widowiskowa.

31.1
		
			
		
KINO

III Międzyszkolny Turniej Szachowy
o indywidualne mistrzostwo Ustronia.

sport

Ferie zimowe ...

Fot. W. Suchta

25-31.1		
godz.16.50
				
25-31.1		
godz. 18.20
				
25-31.1		
godz. 20.00
				

Wojownicze żółwie ninja, animacja
w polskiej wersji językowej, b/o, USA.
Smaki miłości, obyczajowy, 15lat,
USA.
4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni, obyczajowy, 18 lat, Rumunia.

Pokój do wynajęcia. Tel. 033854-71-37.
Promocja okien PCV F.H. „Besta” Ustroń, ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.

  
25-27.1 28-30.1 31.1-2.2 -

Poszukuję mieszkania lub piętra
domu do wynajęcia w Ustroniu.
Tel. 0-507-471-147.

„111”		
ul. Skoczowska 111
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
Pod Najadą		ul. 3 Maja 13

tel. 854-24-89
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Choć mamy środek zimy mieszkańcowi naszego miasta Mirosławowi Cholewie udało się wyhodować cytrynę olbrzyma. Owoc,
który wyrósł w Ustroniu ma 14 cm wysokości, 27 cm obwodu
i waży 84 dkg. M. Cholewa z zamiłowania hoduje różne rośliny
i jak podkreśla, robi to wyłącznie dla własnej przyjemności. Jego
pasją jest praca w ogrodzie, gdy nastaje zima hoduje rośliny
doniczkowe.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Od połowy grudnia do dwudziestego stycznia panowała iście
wiosenna pogoda. Temperatura prawie przez cały czas była
dodatnia. Jak poinformował nas Eugeniusz Greń z Wydziału
Ochrony Środowiska UM, średnia temperatura pierwszych
piętnastu dni stycznia wynosiła +5,7 C. Dla porównania przed
rokiem średnia ta wynosiła –6,5 C Najcieplej, bo 11,7 C było 12
stycznia o godz. 14. Najzimniej w nocy 14 stycznia, gdy temperatura spadła poniżej zera.
Na początku stycznia w świetlicy SM „Zacisze” przy ul. Cieszyńskiej, odbyło się noworoczne spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP. Życzenia wszelkiej pomyślności
składał burmistrz Kazimierz Hanus, spotkanie prowadził Ludwik
Gembarzewski.
W połowie grudnia odbyło się spotkanie pod tytułem „Czy
mojemu dziecku grożą uzależnienia?”, przygotowane przez
Halinę Gatner i pracowników Chrześcijańskiej Fundacji „Życie
i Misja”. Mimo, iż organizatorzy wysłali ponad 1000 zaproszeń,
frekwencja była zadziwiająco niska. Zadziwiająca zwłaszcza
w czasie, gdy dorośli z przerażeniem patrzą na postępującą „degenerację” młodzieży.

... z letnim zestawem ćwiczeń.
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Fot. W. Suchta

Z Rejonowego Urzędu Pracy otrzymaliśmy informację o sytuacji
na rynku pracy na koniec grudnia 1997 r.
W Ustroniu było 243 bezrobotnych, w tym 161 kobiet. Zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy było 69, w tym 50 kobiet.
Bez prawa do zasiłku – 168 bezrobotnych, w tym 108 kobiet.
W grudniu z Ustronia zarejestrowało się 31 bezrobotnych, w tym
14 kobiet. 					
(ar)
24 stycznia 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Ostatni wolny
człowiek…
W naszej rodzinie jestem ostatnim wolnym człowiekiem. Nie mam telefonu
komórkowego, popularnie zwanego „komórką”. Dzięki temu jestem poza kontrolą.
Nie można mnie wywołać w każdej chwili
bez względu na to, gdzie jestem i co robię.
A ponieważ wydaje mi się, że posiadacze
komórek są przez nie zniewoleni, są na
uwięzi, więc cieszę się swoją wolnością.
Co prawda wygląda na to, że dni mojej
wolności są już policzone. A właściwie to
miały się skończyć trzy tygodnie temu.
Jako, że moja ukochana Żona uznała, że
trzeba położyć kres tej mojej wolności.
Za bardzo ją stresuje to, że nie zawsze
wracam do domu o umówionej porze.
Czasem gdzieś się zasiedzę, zagadam i ona

felieton
Skocznia

Mieliśmy w Ustroniu kilka skoczni
narciarskich, wymienić należy te większe,
a mianowicie: w Jaszowcu pod Palenicą,
w Suchym Potoku pod Czantorią, w centrum nad Wisłą, (tu gdzie stoi Karczma
Góralska), oraz pod Równicą, obok stoku
slalomowego. Tę skocznię jeszcze pamiętam.
Dziś już po nich nie ma ani śladu.
Jakże więc zazdrościliśmy Wiśle budowy
nowej skoczni w Malince. Ta sztandarowa
inwestycja miasta, ba nawet województwa śląskiego, co ja piszę, całego naszego
kraju, opiewana była we wszystkich mediach. Płaciliśmy datki na skocznię przez
pocztę i w inny sposób np. wykupując
różne „gadżety”. Liczba osób przychylnych
projektowi była na prawdę imponująca:
od prezydenta Kwaśniewskiego i byłego
prezesa Polskiego Związku Narciarskiego,
(nazwiska nie wspomnę), po ówczesnego
burmistrza Wisły Poloczka. Wszystko dla
naszego mistrza - Adama Małysza, aby
u siebie mógł wygrywać kolejne zawody
Pucharu Świata.
I cóż to się stało, że nie ma skoczni. Ano,
oficjalnie, to za mało wykonano odwiertów
geologicznych i nie sprawdzono podłoża
zeskoku skoczni. Na razie nikt nie jest winny, czy oskarżony (np.za „sabotaż”), nawet
nie jest podejrzany, (za „niedopatrzenie”).
Prokuratura zleca kolejne ekspertyzy....
A przecież każdy z nas, mieszkających
tu w naszych Beskidach, łącznie z babcią
Małysza, dobrze wie, że jak się poruszy
nasze „łupki”, to niechybnie zjeżdżają na
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się martwi. A ponieważ jak przystało na
prawdziwą kobietę jest chodzącą kroniką
wypadków, to im bardziej się spóźniam,
tym bardziej się denerwuje i martwi.
A gdybym miał komórkę, to by do mnie
zadzwoniła i już mogłaby spokojnie na
mnie czekać.
Chcąc położyć kres owej stresującej
sytuacji wynikającej z niezwykłego, jak
na obecne czasy, faktu posiadania męża
bez komórki (chociaż i Ona uważa, że
ten mąż posiada trochę szarych komórek,
ale to nie to), postanowiła sprawić mi
wspaniały prezent na urodziny. I tak dostałem komórkę… Jako ostatni w rodzinie.
Jako, że Żona a także synowie, synowe
i wnuczki dawno już coś takiego posiadają.
Ustawili się więc w kolejce, aby nauczyć
mnie posługiwania się tym aparatem. Wypadało mi się ucieszyć i byłem gotowy do
pobierania nauki…
Tylko, okazało się, że w mojej komórce
działa jakaś stacja zagłuszająca. Pełno
w nim szumów, gwizdów, zakłóceń.
I prawie nie słyszy się rozmówcy. Najwyraźniej jestem człowiekiem wychowanym
w tym dawnym, niesłusznym ustroju. I tak
jak dawniej albo ktoś mnie podsłuchuje,
albo zagłusza i uniemożliwia rozmowy
przez komórkę. Rodzinę ogarnęło zdu-

mienie. Przecież to się nie zdarza, żeby
komórka nie działała. Żona skwitowała
całą sytuację stwierdzeniem: To mogło
się tylko tobie przytrafić. Jak zwykle
masz pecha.
Zaprotestowałem przeciwko stwierdzeniu Żony, twierdząc: Ja nie mam pecha,
tylko zezowate szczęście. I pomyślałem
sobie: Jeszcze moja wolność się nie skończyła. Jeszcze dostałem odroczenie…
I rzeczywiście. Oddaliśmy komórkę
do naprawy czy wymiany. W ciągu tygodnia sprawa miała być załatwiona.
Minęły trzy tygodnie. I nic… Nie ma
żadnej wiadomości o tym, co dzieje się
z moją komórką. Widać w owym punkcie
sprzedaży telefonów komórkowych też,
podobnie jak ja, chcą abym był nadal
wolnym człowiekiem. Poza tym, komórkę
już sprzedali, pieniądze przyjęli, a może
już wydali, to nie mają się co przejmować
moją komórką.
Bez względu jednak, na to jakie są powody owego przetrzymywania mojej komórki, jedno jest pewne: Jestem wciąż człowiekiem wolnym! Więc nie dzwońcie na moją
komórkę, bo i tak jej nie odbiorę.
PS. Skończyła się moja wolność. Nic na
to nie poradzę. Ja też mam komórkę…
Jerzy Bór
			

dół. Przekonał się o tym nie jeden inwestor w naszych górach, choćby budujący
„dwupasmówkę” w Ustroniu Polanie.
Jak naruszyli zbocze Czantorii, to zaraz
zjechało. Trzeba było robić umocnienia,
zakładać siatki itp. A wiecie, co tam
w Malince wymyślono? Zamiast stadion
z trybunami dla 100 tysięcy kibiców zrobić na rozległym polu za potokiem, to
postanowiono zrobić coś, (co ma jedynie
miejsce na skoczni w Innsbrucku, i to
w łagodniejszym wykonaniu), taki ostry
przeciwstok. Moja suczka Lola, która zna
się na skokach narciarskich, już dziś wie,
że skoczkom po wylądowaniu, na tym
przeciwstoku, to kolana będą wystawały
ponad uszy. Ponadto wymyślono tam, że
ruchliwą drogę ze Szczyrku przez Salmopol do Wisły, należy przepuścić pod taką
mini „mini trybuną” (na chyba 4 tysiące
kibiców), zaś zeskok skoczni „wyżłobić”
w górze. I to był początek....., końca budowy tej skoczni.
Jak się dowiedziałem, uprawiając niejako tak dziś modne dziennikarstwo śledcze,
to już w latach 70-tych było wiadomo, że
jak się wkopie w zeskok tej skoczni to
zaraz zjedzie. Podobno już wtedy próbowano tę skocznię przebudować, tzn.
powiększyć. Jak wkopano się tylko na 80
cm w zeskok, to już robotnicy widzieli, że
„zaczęło wodę cisnąć”. Gdy wiadomość ta
doszła do inżynierów to zaraz przerwano
budowę. Cóż to byli za mądrzy robotnicy
i inżynierowie!
Dziś dzięki naszym genialnym projektantom, wykorzystującym wszystkie możliwe techniczne rozwiązania,
różnym ekspertyzom mamy to co
mamy. Stoi to „monstrum”, czyli ta
mini widownia z jakimiś biurami. No
i przejeżdża się pod nią tunelem, by nie
widzieć obsuniętego zeskoku skoczni.

I na tym koniec. Nic dziwnego, że jak
przed oczami ma ten widok Adam Małysz, to potem nie udają mu się dobre
skoki, tak jak ostatnio. Mój Boże, miej
naszego mistrza w opiece! Dobrzy ludzie,
nie pozwólcie mu zaglądać na „budowę”
skoczni w Malince! Ten sam inwestor
w Szczyrku buduje skocznię na lutowe
(w bieżącym roku!) mistrzostwa świata
juniorów. Tak, jeszcze buduje! Zdążył
wybudować jedną z trzech skoczni, ale
widowni, nawet nie rozpoczął. Śniegu
nie ma, więc nasi juniorzy nie mogą
trenować. Nic z przewagi, jaką byłaby
możliwość trenowania na „swojej skoczni”. A jeszcze żebyście państwo widzieli
to wykonastwo, te krzywo zbite deski
wzdłuż zeskoku. To błoto na wybiegu
i w miejscu widowni. Żadnego zaplecza.
Szykuje się niezły cyrk, jak przyjadą
działacze FIS-u (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) z całego świata.
Ot, tak już u nas jest w Beskidach. Ale,
w Zakopanem jest lepiej. Mimo braku
śniegu zawody pucharu świata mają
się odbyć. W Niemczech, dokładnie, to
w Bawarii, trzeba to zaznaczyć, jest
najlepiej. Na wiosnę tamtego roku wyburzono starą skocznię w GaPa (Garmisch
– Partenkirchen), a po 6-ciu miesiącach (słownie: sześciu !!!) wybudowano nową, i to za jedyne 10 milionów
euro. (około 38,5 milionów złotych).
W Nowy Rok odbyły się tam tradycyjne zawody Turnieju Czterech Skoczni,
zaliczane do Pucharu Świata. Skocznia
w Malince miała kosztować, kolejno: 16,
28, 32 ostatnio chyba 35 miliów złotych.
Ale na tym nie koniec. Śmiało można
typować następne liczby z dużego lotka,
a może nawet jak tak dalej pójdzie, to
i z multilotka. Życzę wygranej.
		
Andrzej Georg
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w  kadrze  polski

Podium w Krynicy.

29-30 stycznia w dolinie Vratna
w Terchowej położonej w Małej Fatrze
na Słowacji odbędą się Mistrzostwa
Świata Dzieci w Narciarstwie Alpejskim.
W kadrze Polski na te mistrzostwa znalazła
się zawodniczka Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria” Katarzyna
Wąsek, która wystartuje w kategorii młodziczek. Obok niej nasz kraj reprezentować
będzie Katarzyna Jankowska z AKS Zakopane. Wyjazd K. Wąsek z kadrą na Słowację to efekt jej dobrych startów w sezonie
zimowym rozpoczętym 19 grudnia ubiegłego roku w Ośrodku Narciarskim Harenda
w Zakopanem, gdzie K. Wąsek była trzecia w slalomie. Na poczęątku stycznia
w Limanowej była w slalomie czwarta,
a 8 stycznia w Pucharze Gondoli na Jaworzynie Krynickiej ponownie trzecia
w slalomie. Nieco słabsze wyniki osiągała w slalomie gigancie. Szkoda, że
w poprzednim sezonie regularne starty
uniemożliwiła naszej zawodniczce choroba.
Jak widać, nie na tyle, by przeszkodzić jej
ponownie znaleźć się w krajowej czołówce.
Dodać należy, że K. Wąsek jest pierwszą
reprezentantką Polski w krótkiej historii
SRS Czantoria.
(ws)

turniej  tenisa
stołowego
26 i 27 stycznia w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 2, odbędzie się
XIV Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar
Miasta Ustronia”. W sobotę 26 stycznia
rywalizować będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach
zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych. Chętni do udziału w imprezie w tych
kategoriach wiekowych powinni posiadać
pisemną zgodę rodziców. W niedzielę 27
stycznia grać będą wyłącznie niezrzeszeni
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz
seniorki i seniorzy. Do udziału w turnieju
dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy
w obuwiu sportowym z jasną podeszwą.

W regulaminie czytamy, że rozgrywki
prowadzone są w grupach systemem „półpucharowym” (do dwóch przegranych pojedynków) lub w grupach mniej licznych
systemem każdy z każdym. Poszczególne
pojedynki rozgrywane są do 3 wygranych
setów liczonych do 11 punktów. W zawodach obowiązują przepisy stosowane
w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
Początek rozgrywek w sobotę i niedzielę
o godz. 9.00. Zapisy przed turniejem od
godz. 8.30. Organizatorem jest Sekcja
Tenisa Stołowego Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego „Siła” w Ustroniu przy
pomocy Urzędu Miasta w Ustroniu.

Zagrają też piłkarze. 	Fot. W. Suchta

Urząd Miasta informuje
o możliwości częściowego dofinansowania zakupu
ekologicznego źródła ciepła. Druki wniosków znajdujących się na stronie internetowej www.ustron.pl oraz
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta pokój
nr 25, przyjmowane będą do dnia 31.01.2008 r. Dotyczy
to inwestycji planowanych zarówno na rok 2008, 2009,
2010. Liczba zgłoszeń na dany rok ograniczona!
Wszelkie informacje udzielane będą w Urzędzie Miasta
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 25 oraz pod
numerem telefonu 857-93-13, w godzinach 7.30 - 15.30.
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