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Na Zawodziu stanCła igura Ojca Pio.                                                                          Fot. W. Suchta

WZAJEMNY SZACUNEK

Adam Makowicz z profesorem Julianem GCbalskim wyst>pi>  
w koWciele ewangelickim Ap. Jakuba Starszego. Jak udało siC 
taki koncert zorganizować?
Jak wiemy Adam Makowicz jest honorowym obywatelem Ustro-
nia. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, odbył siC jego koncert 
charytatywny na Pracakówce. My otrzymaliWmy propozycjC, by  
w naszym koWciele odbył siC koncert, z czego bardzo siC cieszymy 
i zapraszamy wszystkich melomanów w drug> niedziele Adwentu 
7 grudnia o godzinie 17. 

(dok. na str. 2)

Rozmowa z proboszczem paraii 
ewangelicko-augsburskiej Ap. Jakuba Starszego 

ks. Piotrem Wowry

BENEFIS
DYREKTORA

28 listopada o godz. 17 w MDK Pracakówka odbCdzie siC be-
neis Karola Grzybowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa 
Uzdrowiska, Naczelnego Lekarza Uzdrowiska. Wyst>pi> DER 
„Równica”, Andrzej Sikora, Katarzyna Siwiec.

K. Grzybowski jest absolwentem Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, doktorat obronił na Vlaskiej Akademii Medycznej. 
Lekarz szpitali wojskowych w barach i Gliwicach, pracownik 
naukowy, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Katowicach. W 1988 r. zostaje dyrektorem 
przedsiCbiorstwa „Uzdrowisko UstroM-JastrzCbie”, a nastCpnie 
przedsiCbiortstwa „Uzdrowisko UstroM”. W latach  1999-2006 
naczelny lekarz uzdrowiska. W znacz>cy sposób przyczynił siC 
do rozwoju „Uzdrowiska UstroM”, w tym do uruchomionego  
w 1992 r. Zakładu Przyrodoleczniczego.          (ws) 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych WwiCtował 
w połowie listopada swoje 90-
lecie. Ta placówka załocona 
została przez Macierz Szkol-
n> jesieni> 1918 roku, kiedy 
Vl>sk CieszyMski odzyskał 
niepodległoWć.

Wacn> rolC w cieszyMskim 
rolnictwie odgrywa hodowla. 
Chów trzody chlewnej roz-
win>ł siC zwłaszcza w gmi-
nach DCbowiec, Goleszów, 

Haclach, StrumieM i Zebrzy-
dowice. S> tec kurze fermy  
i hodowle krów, a ostatnio 
na tereny górskie wracaj> 
owce.

CieszyMskie autobusy miejskie 
kursuj> takce poza miasto, 
obsługuj>c linie do Gumien, 
Haclacha, Kaczyc i Pogwiz-
dowa. Od kwietnia br. bilety 
zdrocały o 40 groszy.

NadolziaMski magistrat „ra-
dził nad sprawami doWć czC-
sto. WiCcej jednak czasu nic 
na narady poWwiCcał na picie. 
Posiedzenia rady były zwykle 
ucztami”. Spokojnie. To opis 
rz>dzenia w XVII wieku.

Na placu DominikaMskim  
w Cieszynie ma siedzibC Ze-
spół Szkół Budowlanych.  
W tym gmachu „budowlan-
ka” mieWci siC od 1948 roku. 
W tym roku szkoła obchodzi 
swoje 60-lecie.

Niecałe dwa lata (od jesieni 
1925 do wiosny 1927) trwała 
budowa linii kolejowej Sko-
czów – Chybie. Pierwsze po-
ci>gi ruszyły tam 80 lat temu. 
Podczas otwarcia linii doszło 
do tragicznego zdarzenia: na 
atak serca zmarł dr Jan Michej-
da, burmistrz Cieszyna.

ZaolziaMska gmina Gnojnik 
współpracuje z odległym  

o 250 kilometrów Gnojni-
kiem w woj. małopolskim. 
Obie gminy licz> około 7 tys. 
mieszkaMców. 

Przy ul .  Kraszewskiego  
w Cieszynie ma siedzibC Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
(poprzednio Zespół Szkół Rol-
niczo-Technicznych). KiedyW 
były tu koszary austriackiego 
oddziału obrony krajowej. Na 
cele oWwiatowe obiekty prze-
znaczono w 1922 roku.    

WWród upraw przewacaj> na 
Vl>sku CieszyMskim zboca, 
buraki pastewne, ziemniaki  
i buraki cukrowe. Sporo sieje 
siC rzepaku.                (mark)

*    *    *

*    *    * 
*    *    *

*    *    *

Czy koncert zwi>zany bCdzie z uroczystoWciami religijnymi?
BCdzie to sam koncert. W koWciele słyszymy czCsto muzykC, 
Wpiew, tym razem bCdzie to koncert na organy i fortepian. Wcze-
Wniej podobny koncert odbył siC w ewangelickim koWciele VwiCtej 
Trójcy w Warszawie i cieszył siC wielkim zainteresowaniem, 
wszystkie ławy zapełniły siC po brzegi. Mam nadziejC, ce z tej 
propozycji skorzystaj> mieszkaMcy Ustronia, ale tec z okolicznych 
miejscowoWci i nasi goWcie. 
Przy parafii ewangelickiej działa Stowarzyszenie Maria  
i Marta. Ono funkcjonuje, ale jego działalnoWć jest bardzo 
wyciszona. Dlaczego?
Ta działalnoWć prowadzona jest od dziesiCciu lat, a głównym celem 
przyWwiecaj>cym jest troska o osoby niepełnosprawne wymaga-
j>ce opieki zdrowotnej i wsparcia duchowego. Na przestrzeni 
dziesiCciu lat odbywały siC spotkania comiesiCczne i mogliWmy 
zauwacyć wzrost liczby uczestników, sympatyków i członków 
Stowarzyszenia. Od samego pocz>tku pracuj> z nami wolun-
tariusze. W pracy diakonijnej, pomocy drugiemu człowiekowi, 
konieczne jest zaangacowanie, a nie rozgłos. Przede wszystkim 
Stowarzyszenie musi siC zmierzyć z pewnymi kłopotami inan-
sowymi, by stworzyć WwietlicC terapii zajCciowej.
Czyli taka Wwietlica powstanie?
DziW mocemy powiedzieć, ce czynimy kolejny krok do przodu. 
Pierwsze lata to spotkania w sali paraialnej iliału w Polanie. Te-
raz przygotowujemy juc WwietlicC, gdzie bCdzie mocna prowadzić 
warsztaty terapii zajCciowej. Vwietlica ta powstaje we współpracy 
z diakoni> niemieck>, ale równiec z władzami lokalnymi. Jest 
przygotowywany obiekt, w którym bCd> siC odbywać zajCcia kom-
puterowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystko jest wiCc projek-

towane z uwzglCdnieniem ich mocliwoWci. BCdzie tec pracownia 
kulinarna, czyli uruchomiona zostanie kuchnia wyposacona  
w odpowiedni sprzCt dla niepełnosprawnych, którzy dziCki temu 
bCd> mieli szansC nauki gotowania czy tec przygotowania posiłku, 
a co za tym idzie przystosowania siC do samodzielnego cycia.  
W przyszłoWci planujemy równiec pracowniC artystyczno-kultural-
n>, moce uda siC j> urz>dzić z piecem ceramicznym. OczywiWcie 
na to wyposacenie poszukujemy Wrodków. Na razie przygotowane 
zostały pomieszczenia, a teraz trzeba je wyposacyć.
Gdzie ta Wwietlica bCdzie siC mieWciła?
Na placu ks. Kotschego w nowym budynku na parterze.
Kogo obejmiecie opiek>?
Pomoc> chcemy otoczyć osoby w wiCkszoWci z Ustronia, ale takce 
z innych miejscowoWci. Tak jak członkami Stowarzyszenia tec s> 
osoby z innych miejscowoWci naszego powiatu.
Zostaj>c proboszczem w Ustroniu chyba niewiele rzeczy 
mogło ksiCdza zaskoczyć. Czy moce jednak zdarzyło siC coW 
zaskakuj>cego?
Po trzyletnim okresie wikariatu w Warszawie w paraii VwiCtej 
Trójcy zostałem skierowany do pracy w Ustroniu w sierpniu 1990 
r. Na pocz>tku w ustroMskiej paraii pracowałem jako wikariusz, 
póaniej jako proboszcz pomocniczy i w zwi>zku z tym mogłem 
u boku mojego poprzednika, proboszcza ks. Henryka Czembora, 
poznawać tajniki prowadzenia tak ducej, drugiej co do wielkoWci, 
paraii. Poznałem tec specyikC paraii, miałem przyjemnoWć 
współpracy z wieloma osobami i mogłem docierać do szerokiej 
rzeszy wiernych. I rzeczywiWcie, tak jak pan wspomniał, niewiele 
mogło mnie zaskoczyć. We wszystkim potrzebna jest kontynuacja 
i z chwil> zmiany na stanowisku osoby prowadz>cej paraiC, hi-
storia nie zaczyna siC od pocz>tku. Toczy siC dalej. Prowadzeni 
jesteWmy przez Ducha Bocego wskazuj>cego nam jasno cele, 
którym powinniWmy siC poWwiCcić i je realizować wypełniaj>c 
wolC Jezusa Chrystusa.
A jako proboszczowi, jak siC ksiCdzu współpracuje z władzami 
miasta. Chyba nie zawsze ta współpraca wygl>da tak dobrze 
jak siC wydaje patrz>c z boku. Czy zdarzaj> siC nieporozu-
mienia?
MuszC powiedzieć, ce dotychczas pracuj>c w Ustroniu i porów-
nuj>c to z innymi miejscowoWciami, gdzie pracuj> koledzy, tych 
nieporozumieM praktycznie nie ma. Potwierdzaj> to przyjecdca-
j>cy do Ustronia, którzy s> pełni uznania, ce mocna tak ułocyć 
współpracC. My na cieszyMskim jesteWmy nauczeni wzajemnego 
szacunku, poszanowania i wi>ce siC to z histori> tego regionu. 
Tu przenikały siC rócne myWli, reformacja zadomowiła siC juc 
w XVI w. S>siedzi potrai> współpracować, tak samo jak para-
ie, a jest tec współpraca z władzami miasta. Nie wszCdzie jest 
praktykowane tak jak w Ustroniu wspólne obchodzenie Wwi>t 
narodowych. Został wypracowany model, który zdaje egzamin  
i dziCki temu unikamy jakichW niejasnoWci. OczywiWcie, gdy siC 
pracuje, pojawiaj> siC rócne sprawy, ale to wynika z ułomnoWci 
natury ludzkiej. Zawsze jednak trzeba podkreWlać elementy po-
zytywne, wolC współpracy.
DziCkuje za rozmowC                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

WZAJEMNY SZACUNEK

Ks. P. Wowry podczas naboceMstwa 11 listopada.    Fot. W. Suchta 

(dok. ze str. 1)

*    *    *

*    *    *

*    *    * 
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�8.��.�008 r.
O godz. 15 na skrzycowaniu ul. 
Katowickiej z ul. CieszyMsk> kie-
ruj>ca vw golf mieszkanka Wisły 
wymusiła pierwszeMstwo przejaz-
du na mitsubishi galant.
��.��.�008 r.
Komisariat policji w Ustroniu 
powiadomiony został o niszczeniu 
rogatki kolejowej przez trzy osoby 
przy ul. Fabrycznej. W wyniku 
podjCtego poWcigu funkcjonariu-

�7.��.�008 r.
Osoba rozwieszaj>ca plakaty  
w miejscach niedozwolonych 
została ukarana mandatem w wy-
sokoWci 50 zł.
�8.��.�008 r.
Przeprowadzono kontrole doty-

sze KP w Ustroniu zatrzymali 3 
mieszkaMców Ustronia.
��.��.�008 r.
O godz. 20 na ul. CieszyMskiej 
kieruj>cy mitsubishi pajero oby-
watel Słowacji nie dostosował 
prCdkoWci do panuj>cych warun-
ków na drodze doprowadzaj>c 
do kolizji.
��.��.�008 r.
O godz. 3 na ul. CieszyMskiej 
doszło do kolizji drogowej audi 
i seata toledo. O winie rozstrzy-
gnie s>d.

20.30 

co piątek muzyka na Mywo

*    *    *

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
wysokiej jako@ci odzieLy sportowej  

o profilu narciarskim

Ustroń, ul. 3 Maja 8a,  sklep czynny: 10.00 -17.00

cz>ce porz>dku wokół posesji  
w Polanie i Poniwcu. Nie wykaza-
ły one cadnych uchybieM.
�9.��.�008 r.
Z podobnym skutkiem przepro-
wadzona została kontrola porz>d-
kowa  w Hermanicach, Lipowcu  
i Nierodzimiu.
��.��.�008 r.
Mandatem w wysokoWci 200 zł 
został ukarany kierowca, który 
zablokował chodnik przy ul. Da-
szyMskiego.
��.��.�008 r.
Stracnicy wraz z pracownikiem 
Wydziału Vrodowiska i Rolnic-
twa UrzCdu Miasta, przeprowa-
dzili wizjC lokaln> w sprawie 
zalewania nieruchomoWci przy ul. 
Grabowej.

Jak co tydzieM stracnicy patrolo-
wali okolice szkół, przystanków  
i parków w czasie, gdy znajduje 
siC tam najwiCcej młodziecy.

*    *    *

 29.11-  ANDRZEJKI 
 WANGEL’S!
Tańce, hulanki, swawole z zespołem 
Helikopter! @wietna zabawa gwaran-
towana! 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

UROCZyStOVć PAtRiOtyCZnA 
VZb ARMii KRAJOWeJ

Burmistrz Miasta UstroM oraz Vwiatowy Zwi>zek bołnierzy 
Armii Krajowej zapraszaj> na uroczystoWć złocenia kwiatów  
z okazji 65 rocznicy tragicznej Wmierci 6 cołnierzy Oddziału AK 
„Czantoria” w walce z niemieckim okupantem. UroczystoWć 
odbCdzie siC 30 listopada 2008 r. o godz. 12.00 przy tablicy pa-
mi>tkowej na dolnej stacji kolei linowej „Czantoria”. Program 
uroczystoWci:  powitanie, wystCp młodziecy z Gimnazjum nr 2 
- Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaani Armii Krajowej, od-
Wpiewanie hymnu Polski, złocenie kwiatów, zakoMczenie.

PReZent POD ChOinKB 
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Iwon> Holeks> 

koordynatorem akcji „Prezent pod choinkC” z Centrum Misji 
i Ewangelizacji KoWcioła Ewangelicko-Augsburskiego, które 
odbCdzie siC w pi>tek 5 grudnia o godz. 16.00. W programie 
omówienie akcji pomocy na rzecz Ukrainy i Afryki oraz ilm 
zrealizowany podczas pobytu na Ukrainie.

nA  VlUbnyM  KObieRCU  StAnBli:
Aleksandra CieWlar z Ustronia i tomasz Michałowski z Cieszyna.

tURnieJ WieDZy O beZPieCZeLStWie 
W RUChU DROGOWyM 

14 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu odbył siC 
Miejski Turniej Wiedzy o BezpieczeMstwie w Ruchu Drogowym. 
Do rywalizacji stanCły drucyny reprezentuj>ce szkoły podsta-
wowe i gimnazja: SP – 1  M. PCkała , P. Tracz , J. Kaczmarek / 
opiekun Jerzy Wrzecionko /; SP – 2   Ł. Stoszek, R. Wojdyła , 
R. Troszok / opiekun Agnieszka Adamiec /; SP – 3   T. Mizera, 
R. Szarzec, S. Warzecha / opiekun Marek Walica /; SP – 5 A. 
Andrzejak, P. Stupak, Sz. Holeksa / opiekun Marcin Puczok /; 
SP – 6   A. Bednarczyk, J. Hutyna, K. Nowak / opiekun Helena 
Panasiuk /. Zawodnicy rozwi>zywali testy, w których zawarte 
były pytania dotycz>ce przepisów ruchu drogowego oraz udzie-
lania pierwszej pomocy. Uczniowie musieli takce wykazać siC 
umiejCtnoWci> jazdy po torze przeszkód. Regulamin turnieju mówi  
o tym, ce im mniejsza liczba punktów tym lepszy wynik.

Szkoły Podstawowe: I miejsce: SP – 2: 16 pkt, II miejsce: SP 
– 1: 31 pkt, III miejsce: SP – 6: 50 pkt, IV miejsce: SP – 5: 52 
pkt, V miejsce: SP – 3: 54 pkt. Gimnazja: I miejsce: G – 2: 10 
pkt, II miejsce: G – 1: 27 pkt.

W eliminacjach regionalnych miasto UstroM bCd> reprezento-
wały SP – 2 , SP – 1, G – 2.                              ewa Gruszczyk

 28.11-  Zbyszek
 Wiktorski Band 
Instrumentalne trio, odrobina jazzu, 
pięknych melodii...

Więcej pod nr.tel: (033)854-42-33.
SYLWESTER W ANGELS’S

Wanda Łuka  lat 82  ul. Jelenica 69
Jan Ferfecki  lat 80  ul. Przetnica 15
Wilhelm Jaszowski lat 65  ul. Słoneczna 10
Wiesława Vlic  lat 58  ul. `ródlana 149/5

Ci, KtóRZy OD nAS ODeSZli:

*    *    *

Powstaje droga „Pod Skarp>”.             Fot. W. Suchta
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ucZyL  Serca  WrabliWymi
PoWwiCcenie igury Ojca Pio.                                                     Fot. W. Suchta           

Władze miasta uczestniczyły w naboceMstwie i mszy.                                      Fot. W. Suchta           

Jako ce rok 2008 jest rokiem jubileuszu 
40-lecia Wmierci WwiCtego, w dniach od 18 
do 28 wrzeWnia, wierni z tej paraii uczest-
niczyli w pielgrzymce do San Giovanni 
Rotundo pod kierownictwem duchowym 
ojca Bogusława Piechoty i ksiCdza Tade-
usza Serwotki. Pielgrzymi odwiedzili Dom 
Ulgi w Cierpieniu i grób Ojca Pio; modlili 
siC w  Sanktuarium Ww. Michała Archanioła 
na górze Gargano. Zwiedzili PadwC, Asyc, 
Rzym, Monte San Angelo, Lorento, a takce 
miejscowoWć, w której Ojciec Pio przyszedł 
na Wwiat – PietrelcinC, sk>d przywieali 
do Ustronia igurC WwiCtego. Została ona 
ustawiona przed koWciołem paraialnym, 
a jej uroczyste poWwiCcenie odbyło siC  
w niedzielC, 23 listopada. 

Dokonał go prowincjał zakonu kapucy-
nów z Krakowa, ojciec Jacek Waligóra. 
„bywo wspominamy tamte wydarzenia, 
nasze rozmodlenie, nasze zblicanie siC do 
Pana Boga poprzez modlitwC i spowieda 
WwiCt>”- mówił proboszcz paraii, ksi>dz 
Tadeusz Serwotka, witaj>c wiernych.  
W naboceMstwie i mszy WwiCtej uczestni-
czyli zaproszeni goWcie: burmistrz Ireneusz 
Szarzec  i przewodnicz>cy Rady Miasta 
Stanisław Malina wraz z małconkami, 
skarbnik miasta Maria Komadowska;  
z pocztem sztandarowym przybyli repre-
zentanci Korporacji Kominiarzy Polskich, 
którzy takce uczestniczyli w pielgrzymce 
i pomagali w sprowadzeniu igury Ojca 
Pio oraz zaprzyjaaniona grupa modlitwy 
Ojca Pio z bor. Byli równiec reprezentanci 
grupy modlitwy z Katowic, grupy tutejszej  
i uczestnicy pielgrzymki do San Giovanni 
Rotundo. 

Ojciec J. Waligóra, wygłaszaj>c homi-
liC, mówił m.in.: Ojciec Pio uczy nas tej 
niesamowitej wracliwoWci na drugiego 
człowieka, wracliwoWci na człowieka cier-
pi>cego. I tak praktycznie pokazuje, jak 
zrealizować ducha dzisiejszej ewangelii, 
w której jak refren powtarza siC to Chry-
stusowe słowo: cokolwiek uczyniliWcie 
jednemu z tych najmniejszych, mnieWcie 
uczynili (…) Dobrze siC stało, ce właWnie 
tu, do waszego miasta, przybył Ojciec Pio, 
dla którego człowiek cierpi>cy i potrze-
buj>cy stał siC prawdziwym sakramentem, 
uobecniaj>cym Jezusa Chrystusa. Pomóc 
nam Ojcze, abyWmy dostrzegali ludzk> 
nCdzC uczyM nasze serca wracliwymi, 
abyWmy umieli siC wzruszać, abyWmy 
potrafili wspaniałomyWlnie okazywać 
miłosierdzie.  

Na zakoMczenie mszy głos zabrał or-
ganizator pielgrzymki, koWcielny, mistrz 
kominiarski Józef Waszek. DziCkował 
wszystkim, którzy przyczynili siC do tego, 
ce igura Ojca Pio pojawiła siC w Ustroniu. 
PodkreWlił podobieMstwa, jakie ł>cz> San 
Giovanni Rotundo i UstroM-Zawodzie: 
przede wszystkim to, ce w obydwu miej-
scach niesie siC ulgC w cierpieniu. Wacne 
jest, aby nie zapominać, ce cierpienie nie 
ł>czy siC tylko z bólem ciała; wielu chorych 
potrzebuje wsparcia przede wszystkim 
duchowego. Ksi>dz T. Serwotka wyraził 
nadziejC, ce za poWrednictwem igury Ojca 
Pio rozwijać siC tu bCdzie kult tej postaci. 
Bo dla wszystkich cierpi>cych wzorem  
i wsparciem moce być właWnie ten cierpi>-
cy WwiCty z Pietrelciny.       Maria Kulis 

Urodził siC we Włoszech jako Francesco 
Forgione w 1887 r.; w wieku 16 wst>pił do 
zakonu kapucynów i przyj>ł imiC „Pio”- co 
oznacza „pobocny”. Ojciec Pio czczony 
jest jako WwiCty koWcioła katolickiego. 
Uznawany za cudotwórcC: miał posiadać 
dar uzdrawiania, nawracania grzeszników 
i przepowiadania przyszłoWci. Przez piCć-
dziesi>t lat nosił stygmaty, to znaczy rany 
odpowiadaj>ce ranom Chrystusa zdjCtego 
z krzyca, na dłoniach, stopach i boku. 
Podczas sprawowania przez WwiCtego 
NajWwiCtszej Eucharystii rany te miały 
siC odnawiać i krwawić. Był to jeden  
z powodów, dla którego interesowali siC 
nim liczni lekarze, dziennikarze i łowcy 
sensacji. Nazywany „niewolnikiem kon-
fesjonału” ze wzglCdu na fakt, ce podczas 
całego cycia wyspowiadał około miliona 
ludzi; w wiCkszoWci pielgrzymów, któ-
rych wielkie rzesze przybywały do niego 
codziennie z proWb> o odpuszczenie grze-
chów. Wielbiony jako najwycszy wzór 
pokory, miłoWci blianiego, wytrwałoWci  
w modlitwie, wracliwoWci na ludzk> biedC 

i cierpienie. 16 czerwca 2002 roku został 
kanonizowany przez Jana Pawła II. 

Jednym z najwiCkszych dzieł Ojca Pio, 
skierowanym do ludzi, był Dom Ulgi  
w Cierpieniu, który zacz>ł budować jesz-
cze za cycia. W ci>gu dziesiCciu lat, dziCki 
licznym oiarodawcom, powstał w San 
Giovanni Rotundo ogromny kompleks 
szpitalny, jeden z najwiCkszych i naj-
nowoczeWniejszych na Wwiecie. Został 
stworzony, aby nieWć pomoc wszystkim 
potrzebuj>cym. 

VwiCty nie chciał, by oWrodek był zwy-
kłym szpitalem; przeznaczony miał być 
do leczenia nie tylko ciała, ale i duszy. 
Inn> wielk> inicjatyw> Ojca Pio było 
ustanowienie grup modlitwy, nad którymi 
pieczC sprawował Dom Ulgi w Cierpie-
niu. Podobne z czasem zaczCły tworzyć 
siC w rócnych paraiach Włoch, a takce 
poza ich granicami. DziW działaj> w para-
iach, zakonach, klasztorach i szpitalach 
na całym Wwiecie; równiec przy koWciele 
pw. Chrystusa Króla w paraii Ww. Brata 
Alberta na Zawodziu. 
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O lecznictwie na Zawodziu mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Nasze miasto otrzymało potwierdzenie 
swych walorów uzdrowiskowych w po-
staci zatwierdzonego operatu uzdrowisko-
wego, a to stwarza podstawC do rozwoju 
usług zarówno uzdrowiskowych jak i lecz-
niczych. W ostatnich dniach po raz drugi 
w Ustroniu odbyły siC Vl>skie Medyczne 
Spotkania Uzdrowiskowe, na które przy-
jecdcaj> specjaliWci wysokiej klasy z róc-
nych dziedzin medycyny. Podczas spotkaM 
mówi siC o najnowszych osi>gniCciach 
technicznych, nowinkach medycznych, 
padaj> nawet tezy, ce w obecnym czasie 
najnowsze trendy zmierzaj> w kierunku 
medycyny izykalnej, czyli opartej na sze-
roko pojCtych zjawiskach izycznych. To 
juc nie tylko chemia i chirurgia, ale rów-
niec wykorzystanie laserów, itoterapii, itp. 
głównie w leczeniu nowotworów. Nasze 
Uzdrowisko otworzyło w domu Rosomak 
na Zawodziu najnowoczeWniejsze w Polsce 
centrum rehabilitacji onkologicznej. 

Pojawiaj> siC nowe kierunki lecznictwa 
uzdrowiskowego i szpitalnego, a wprowa-
dzanie ich w Ustroniu poprawia wizerunek 
naszego miasta jako uzdrowiska i centrum 
medycyny rehabilitacyjnej, gdzie leczy siC 
wiele schorzeM proilaktycznie, zabiegowo 
i  pozabiegowo. Mocna tu wymienić Pol-
sko-AmerykaMsk> KlinikC Serca, Centrum 
Rehabilitacji Onkologicznej w Uzdro-
wisku, Szpital Reumatologiczny, który 
ostatnio otrzymał, jako jeden z dziesiCciu  
w województwie Vl>skim, certyikat jako-
Wci usług medycznych. Jest to przejaw wy-
sokiej oceny niezalecnych specjalistów.

Nasze placówki lecznicze s> przykła-
dem, jak mocna w obecnych czasach funk-
cjonować w słucbie zdrowia. Jest wiele 
kontrowersyjnych opinii o lecznictwie 
odnoWnie inansowania, procesu leczenia, 
stanu obiektów i wyposacenia. Jeceli 
chodzi o stan techniczny i wyposacenie, to 
ustroMskie placówki nalec> do czołówki. 
Na nich wzoruj> siC inni i czerpi> doWwiad-
czenia, jak mocna w obecnych czasach 
wzorowo Wwiadczyć usługi medyczne. 

Oprócz wymienionych działaj> inne 
placówki słucby zdrowia, jak Wwiadcz>-
ce na bardzo wysokim poziomie usługi 
medyczne Vl>skie Centrum Rehabilitacji, 
sanatoria Róca, Malwa, ZłocieM, Elektron. 
Wszystkie one mieszcz> siC w piramidach 
na Zawodziu, a trzeba dodać, ce Uzdro-
wisko prowadzi sw> działalnoWć równiec  
w piramidach Kos, Narcyz i Rosomak. Pa-
cjenci korzystaj>cy z naszych sanatoriów 
s> zadowoleni, bardzo pozytywne opinie 
docieraj> do władz miasta. Tu nalecy 
wyrazić uznanie dla podjCtych działaM  
i podziCkować wszystkim pracuj>cym  
w sektorze słucby zdrowia w Ustroniu za 
osi>gniCte efekty. Pozostaje mieć nadziejC 
na dalszy rozwój.               Notował: (ws)

cieSZyLSKa 
BARBÓRKA

Bezapelacyjnym zwyciCstwem ustroM-
skiej pary Kajetana i Aleksandry Kajeta-
nowiczów (Automobilklub CieszyMski), 
którzy jechali mitsubishi lancerem, zakoM-
czył siC 35 Rajd CieszyMskiej Barbórki. 
Zawody odbyły siC w ostatni> sobotC, 22 
listopada, kiedy to ponad 80 załóg miało 
do pokonania 9 odcinków specjalnych  
w Goleszowie, Zamarskach i Chybiu. 

Walka rozpoczCła siC na dobre dopiero 
na trzecim „oesie”, bowiem dwa pierwsze 
zostały odwołane przez organizatorów  
z powodu oblodzonych dróg. Kiedy miał 
rozpocz>ć siC OS 6, policja przekazała 
komunikat, ic kibice wykopali na polu przy 
trasie w Chybiu... skorodowany pocisk 
moadzierzowy. Droga została zamkniCta, 

załogi pojechały okrCcn> tras>. Jak pech 
to pech.

Kajetanowiczowie od pocz>tku objCli 
prowadzenie w klasie „goWć” i powiCkszali 
przewagC. Wygrali o blisko 2,5 minuty 
przed Piotrem Maciejewskim z Krakowa 
oraz o ponad 3 minuty 20 sekund ze Zbi-
gniewem CieWlarem z Wisły. Wszyscy, i to 
wacne, jechali lancerami. 

W rywalizacji o punkty w Pucharze 
PZMot nie powiodło siC braciom Jarosła-
wowi i Marcinowi Szejom. Przyjechali 
pod koniec stawki (46 lokata na 59 za-
łóg) i przegrali najnicszy stopieM podium  
w pucharowej klasyikacji. Ostatecznie 
zajCli V miejsce w „generalce” i IV miejsce 
w klasie A 7.                                     (nik)

„Kajto” na mecie dał upust swojej radoWci ze zwyciCstwa.                         Fot. K. marciniuk

Bracia Szejowie ukoMczyli rajd pod koniec stawki.                                       Fot. K. marciniuk
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LISTY  DO  REDAKCJI
W cieniu stadionu

l .Podyskutujmy tym razem na temat stadionu, o którym prze-
czytałem przypadkiem w Gazecie UstroMskiej. DowiedzieliWmy 
siC, ce została opracowana koncepcja przebudowy stadionu maj>ca 
stworzyć warunki do pobytu w Ustroniu uczestników turnieju Euro 2012 
i ce po wstCpnej weryikacji UstroM znalazł siC na liWcie centrów 
pobytowych. Ja , równiec po wstCpnej analizie, stwierdzam ,ce na 
stworzenie w Ustroniu stadionu lekkoatletycznego oraz oWrodka dla 
uczestników Euro 2012 nie ma wiCkszych szans. Ale rozwiniCcie tej 
tezy-póaniej. Zacznijmy od tego, ce nasz miejski stadion wymaga 
modernizacji. Jaki jest -wiedz> mieszkaMcy Ustronia odwiedzaj>cy 
np. wystawy psów ( a wiCc chyba wiCkszoWć), a najlepiej garstka trenu-
j>cych tam i rozgrywaj>cych mecze piłkarzy.Szatnie dla zawodni-
ków i pomieszczenia gospodarcze mieszcz> siC w adaptowanym do tego 
celu zabytkowym obiekcie miejskiego szaletu, a nawierzchnia boisk, 
sanitariaty i inne obiekty s> w stanie ruiny. Pora teraz na wspo-
mnienia. Starsi ustroniacy pamiCtaj>, jak wygl>dał nasz miejski 
( wtedy klubowy) stadion jeszcze , powiedzmy , 30 lat temu. Młodszym 
mieszkaMcom naszego miasta, którzy tego nie mog> pamiCtać, zapre-
zentujC teraz fragmenty moich wspomnieM, jakie w wolnych chwilach, 
pisujC „ do szulady”. W starych wspominkach czytamy: ...W poblicu 
mego domu rodzinnego w owych czasach oddano do ucytku nowy 
stadion sportowy. I tak zaczCła siC moja przygoda ze sportem. Któc 
z nas pamiCta, jak wygl>dał ówczesny stadion? Doprawdy wygl>d 
tego obiektu był godny tej nazwy, bo to co w tym miejscu istnieje 
obecnie nie ma wiele wspólnego z prawdziwym obiektem sportowym. 
PiCknie utrzymana płyta główna była okolona czterotorow>, przed 
główn> trybun>- oWmiotorow> , biecni>. Od południowej i pół-
nocnej strony, za bramkami, były wytyczone i urz>dzone wszystkie 
urz>dzenia do uprawiania konkurencji lekkoatletycznych: rzutnie, 
skocznie wzwyc, a z boku- skocznia w dal i do trójskoku. Wszystko 
to pieczołowicie odmierzone, odgrodzone od murawy krawCcnikami 
i wysypane czerwonym cuclem. Nie trzeba chyba dodawać, ce na 
biecni zawsze były widoczne wytyczone tory. Obiekt ten powstał  
w latach piCćdziesi>tych ubiegłego wieku wysiłkiem kilku ówczesnych 
działaczy klubu sportowego Kuania — wówczas klubu działaj>cego 
w Wcisłej symbiozie z przedsiCbiorstwem Kuani UstroM. Nie byłoby 
to oczywiWcie obecnie mocliwe, jednak w ówczesnych warunkach 
przedsiCbiorstwa paMstwowe miały wrCcz obowi>zek Wwiadczyć na 
rozwój kultury, sportu, a działalnoWć poza produkcyjna odgrywała 
niepoWledni> role w ocenie ich kierownictwa. Stan taki trwał 
kilkanaWcie lat. Stadion przecywał swój złoty okres: odbywały siC 
tu zgrupowania kadry piłkarskiej, zawody lekkoatletyczne, imprezy 
zakładowe, lekcje wuefu, a na co dzieM ćwiczyli piłkarze Kuani  
a takce członkowie sekcji narciarskiej tego klubu, do której wtedy 
wst>piłem .Ale czas robił swoje. Najpierw zaczCła zarastać biecnia. 
Tu i ówdzie pojawiały siC wszCdobylskie chwasty. Jedna po drugiej 
znikały rzutnie, skocznie, nikt juc nie myWlał o wytyczeniu linii na 
biecni lekkoatletycznej. Pewnego dnia zlikwidowano luk biecni za 
północn> bramk>, teren posypano czarnym cuclem i w ten sposób 
powstało zapasowe boisko. Jeszcze póaniej zlikwidowano pozostałe 
biecnie i teraz mamy teren na którym mocna pograć sobie jedynie  
w pitkC nocn>, ewentualnie wzi>ć udział w jednej z licznych hała-
Wliwych imprez w rodzaju ludowych festynów. Widocznie tak musi 
być, skoro nie ma chCtnych do uprawiania np. lekkoatletyki... Wydaje 
siC ,ce obecne władze klubu sportowego ograniczaj> siC jedynie do 
administrowania spadkiem, który odziedziczyli po poprzednikach....

Tak wtedy wygl>dał nasz stadion, zawsze otwarty dla wszystkich, 
starannie pielCgnowany i utrzymywany. Wszystko to juc było jak  
w popularnej piosence. Wróćmy jednak do współczesnoWci. Jak ro-
zumiem, ambitne plany naszych władz zakładaj> na istniej>cym terenie 
wybudowanie stadionu lekkoatletycznego z tymi wszystkimi, opisanymi 
wycej urz>dzeniami, a moce takce hotelu dla uczestników zgrupowaM, 
basenu i innych , niezbCdnych urz>dzeM infrastruktury sportowej. 
Wszystko po to, by w Ustroniu by stworzyć warunki dla nielicznych 
grup lekkoatletów lub drucyn piłkarskich. Jakby zapomniano , ze  
w pobliskiej WiWle taki piCkny, nowoczesny stadion lekkoatletycz-
ny wraz z basenem i hotelem funkcjonuje juc od pewnego czasu,  
a jego administratorzy wcale nie narzekaj> na nadmierne obłocenie. 
Podobnie, stadion lekkoatletyczny w Wapienicy przecywa duce 
trudnoWci z pozyskaniem Wrodków na jego utrzymanie. Rozumiem 

potrzebC modernizacji naszego zasłuconego stadionu, ale nie do 
tego stopnia i za takie pieni>dze. Moce lepiej byłoby wybudować 
i urz>dzić parC boisk dla młodziecy w ramach głoWnego programu 
„Orlik”.? I znowu powołam siC na przykład Wisły, gdzie takie 
boiska właWnie powstaj> i maj> być gotowe jeszcze w tym roku.

Poniewac, jak czytamy w wypowiedzi burmistrza „trwa właWnie 
przekonywanie, lobbowanie, pozyskiwanie rekomendacji, a Rada 
Miasta musi podj>ć decyzjC, czy w budcecie miasta na przyszły rok 
przeznaczymy Wrodki na projekt stadionu, a nastCpnie radni musz> 
podj>ć decyzjC o montacu inansowym” ( co to takiego?) chCtnie 
podsuwam te moje w>tpliwoWci pod rozwagC.

Ale załócmy na chwilC, ce Wrodki uda siC zdobyć i powstanie 
nowoczesny obiekt sportowy. Czy wtedy równie łatwo bCdzie tam 
mocna wejWć, pobiegać i pograć w piłkC? BojC siC, ce stanie siC to 
samo co z basenem. Jednym z zadaM władz samorz>dowych jest 
stwarzanie warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Na przykła-
dzie basenu widzimy, ce nie zawsze to siC udaje. Ustroniacy chCtnie 
dowiedzieliby siC o dalszych losach tego obiektu. Jest karygodnym 
fakt, ce miasto-uzdrowisko nie posiada ogólnodostCpnego basenu,  
a mieszkaMcy miasta, jak i liczni przybysze juc od kilku lat pozbawie-
ni s> przyjemnoWci korzystania z k>pieli w tym basenie. Interesuj>ce 
byłoby siC dowiedzieć, jak skonstruowano umowC z nabywc> tego 
atrakcyjnego terenu i czy mieszkaMcy miasta bCd> mieli jakieW przy-
wileje w korzystaniu z basenu. Czy w umowie sprzedacy okreWlono 
np. termin oddania obiektu do ucytku? A w razie niedotrzymania 
tego terminu, czy przewidziano jakieW sankcje? Obserwujemy, ce 
prace na obiekcie sportowym (basenie) zostały wstrzymane a hotel 
i restauracja najczCWciej Wwiec> pustkami.... Moce Gazeta zamieWci 
aktualn> informacjC na ten temat?

W cieniu, a właWciwie obok stadionu stoj> jeszcze inne obiekty - co 
jeden to piCkniejszy. Budynki te kacdy w innym stylu i z innej epoki 
Wwiadcz> o braku koncepcji zagospodarowania tych atrakcyjnych 
terenów. Koncepcji takiej nie mieli widocznie kolejni burmistrzowie. 
Ale mleko juc siC rozlało, a winnych jak zwykle nie ma.

2.Wywołuj>c dyskusjC o Gazecie UstroMskiej oczywiWcie nie za-
kładałem, ce moje argumenty od razu znajd> zrozumienie, gazeta 
stanie siC np. dwutygodnikiem i przestanie pełnić słucalcz> rolC 
wobec naszych władz. Jednak reakcje wielu osób, które dały mi  
w licznych rozmowach i spotkaniach do zrozumienia, ce popieraj> 
moje stanowisko ( za co im dziCkujC) utwierdzaj> mnie w prze-
konaniu, ce w tej materii nie jestem odosobniony. Argumenty 
Jerzego Bora, za utrzymaniem dotychczasowego modelu pisma w 
wielu miejscach przekonywuj>ce, nie wytrzymuj> krytyki co do 
czCstotliwoWci ukazywania siC Gazety. Charakter podawanych 
w Gazecie informacji nie powoduje przeciec ich dezaktualizacji  
w okresie dwóch tygodni.

3.Juc po napisaniu tego tekstu ukazało siC kolejne wydanie Gazety 
a w nim felieton Pana Bora. DomyWlam siC, ce jest to pseudonim autora, 
który posiada duce doWwiadczenie cyciowe i swoimi przemyWleniami 
uwielbia dzielić siC z innymi. Mnie jednak chodziło o wywołanie 
dyskusji na temat niezalecnoWci naszej gazety, a nie o dywagacje na 
temat pustej kartki, któr> felietoniWci zamierzaj> zapełnić „niejako  
z przydziału, rzeczami małymi i drobnymi”.             Rudolf Krucołek 

Panie Redaktorze
PaMska deklaracja o publikowaniu wszystkiego, co wpłynie do 

redakcji ugotuje w krótkim czasie nasz> GazetC. Przeciec moce 
dojWć do tego, ce np. „przemyWlenia” pani S. ce, ja chciałam... ja 
pamiCtam...ja miałam, a nikt nie chce...bCd> siC pojawiać co tydzieM  
i to bCdzie pocz>tek koMca GU. Bardzo Pan byłeW nierozwacny, 
rzucaj>c tak> deklaracjC. Mieszkam od 26 lat, 80 km od mojego 
Ustronia, co tydzieM dostajC poczt> od mojej siostrzenicy Głos  
i GazetC UstroMsk>, niedzielny poranek przy kawie to prasówka 
i powrót do ukochanego KsiCstwa CieszyMskiego. Niewiele miast 
w Polsce moce pochwalić siC tygodnikiem i to jest fajna sprawa. 
Nie jestem wobec Was bezkrytyczny. Dracnicie mnie niestarann> 
korekt>, błCdami w tzw. literówkach, na szaro-popielatym łamie 
podajecie wszystkie informacje, ł>cznie z godzinami otwarcia 
placówek... zapominacie tylko o adresie, telefonie, mocliwoWciach 
kontaktu. Karygodny bł>d. Felietony Georga mocna przełkn>ć, 
s> pisane ze swad>, zdarza siC (choć nie zawsze), ce maj> trafn> 
pointC, a to jest przeciec sedno felietoniku. Pana Rembiesza po 
trzech numerach przestałem czytać, nie te łamy, nie ta gazeta, nie 
ci odbiorcy, to nie jest ustroMski Tygodnik Powszechny.

*    *    *
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Prezentujemy spotkanie rodzinne z okazji 65 - lecia urodzin 
zasłuconego nauczyciela ustroMskiej „Dwójki” Pawła Matuli, 

List do Redakcji
Dotyczy: ogłoszenia do publicznego wgl>du projektu zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Ustronia”, - uchwała Rady Miasta nr XXXI7 2697 2005 z dnia 
7.04.2005 (p.Gazeta UstroMska nr 41 br.).

Zapoznałam siC ze zmianami proponowanymi w zagospodarowaniu 
kilku parcel w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej i uwacam 
za wielki bł>d Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, która w 2005 r. 
ograniczyła terytorialnie zasiCg strefy ochronnej uzdrowiska „A”, 
poprzez wprowadzenie, nieistniej>cej dot>d na prawym brzegu rzeki 

Pan Bór jest w swoich tekstach wielce byle jaki. Pan Krucołek 
trafnie to wychwycił w liWcie do Redakcji - siada Pan Bór nad 
pust> kartk> i myWli - coW by trzeba do jutra napisać, bo redaktor 
czeka, o czym by tym razem? Jego teksty to poziom Wredniaka-
licealisty pisz>cego na zadany temat, niby jest sens, treWć, s> 
przemyWlenia a wychodzi knot. O tym, ce czas galopuje, ce jest 
smutno, ce rodzina i zdrowie najwacniejsze, ce b>damy dumni,  
o tym trzeba umieć pisać, te banały wymagaj> ostrego, wytraw-
nego pióra, za takie tematy brali siC najmocniejsi z mocnych  
i nie wszystkim siC udawało. Panu Borowi zdecydowanie siC nie 
udaje...Szkoda pół strony Gazety na pisanie o niczym, a raczej 
o byle jakim pisaniu o wacnych sprawach. JesteW redaktorze  
w nieciekawej sytuacji. Musisz Pan -zgodnie ze swoj> deklara-
cj>-wydrukować mój list, grozi Panu koniecznoWć publikowania 
wszystkiego, co poczta przyniesie i to bCdzie pocz>tek...(jak wy-
cej). Powinien Pan dla dobra Gazety, dla naszego dobra, jasno  
i otwarcie napisać w nastCpnym numerze, ce redakcja byle czego 
nie bCdzie publikować, ce redakcja zastrzega sobie prawo do 
wyrzucania do kosza nieciekawych, niem>drych, niekonkretnych 
tekstów. Bo w przeciwnym razie bCdziesz Pan miał przechlapane 
i bCdziesz Pan grabarzem tej fajnej gazety.

Wisły - pomiCdzy „piramidami” a Skalic> - strefy „B” z przeznacze-
niem pod budownictwo mieszkalno-pensjonatowe. Przedmiotowy 
teren powinien pozostać w streie „A”. W pierwotnym, ambitnym 
planie dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej teren ten był przeznaczony 
pod urz>dzenia sportowe. Na temat dotychczasowej jego zabudowy 
nie zamierzam siC wypowiadać, choć nad ni> ubolewam.

Natomiast, przeznaczony do oceny publicznej, projekt zmiany planu 
miejscowego jest bardzo dyskusyjny. Od dwóch lat obserwujC co 
na tym terenie siC dzieje. Zaniepokoiły mnie gCsto posadzone tuje 
koło ogrodzenia. Ale po czasie, kiedy zaczCły siC tam pojawiać mury 
pensjonatu SPA, nie powiem, ce odetchnCłam z ulg>. Miałam jednak 
nadziejC , ce wokół pojawi> siC tak bardzo potrzebne miastu-uzdro-
wisku ogólnodostCpne obiekty, np. basen termalny i konwencjonalny  
o godziwych wymiarach, z interesuj>cym zapleczem i parkiem. Tym-
czasem, dowiadujC siC, ce areał ten z mieszkalno-pensjonatowego ma 
być przeznaczony tylko pod budownictwo mieszkaniowe. Trudno siC  
z tym pogodzić, bo, na razie, z lotu ptaka i czCWciowo z wału wiWlanego, 
daje siC zauwacyć, choć słabo eksponowan>, „rezydencjC” w stylu fran-
cuskim. Nawet wjazd do niej budzi w>tpliwoWci, bo w kacdym innym 
przypadku przed fronton pałaców wjecdca siC prostopadle alej>, poprzez 
okazał> bramC. Zdziwienie budzi ta niepotrzebna izolacja interesuj>-
cej, choć kontrowersyjnej architektury, gCsto obsadzonej zieleni>. 
Zastrzecenia budzi takce niezbyt szczCWliwy sposób jej usytuowania  
w terenie. Cóc, stało siC. ApelujC jednak do właWcicieli, aby ze swego 
ucyczyli tec coW społeczeMstwu. Bogactwo w sumie to nie grzech, 
pod warunkiem, ce z sercem z innymi siC nim dzielimy. Totec wyracam 
nadziejC, ce właWciciele pozostał> czCWć terenu rozdysponuj> pod tak 
bardzo niezbCdn> miastu infrastrukturC sportowo-rekreacyjn>. Za 
przykład niech posłucy hrabina Thun z KoMczyc, która, w swoim 
czasie, ufundowała pawilon w cieszyMskim szpitalu, czy tec przemy-
słowcy na Górnym Vl>sku, którzy ufundowali dzielnice mieszkanio-
we Giszowiec i Nikiszowiec, o których ostatnio głoWno.   Kasandra 

*    *    *

które odbyło siC w jego willi „Słonecznej”, w lutym 1938 r.  
Z przodu kucaj> od lewej: Tadzio Michejda z Katowic i StaW 
Matula. Na pierwszym planie od lewej: Roman i Alfred Hottowi, 
za nimi Hela Matulanka, Stefa Michejdzina, Hanka Matulowa, 
Na drugim planie: Paweł Hottowy, Tadzio Michejda z Warszawy, 
Władysław Michejda „Wit”, Władek Michejda z Warszawy, Ha-
nula i Karol Michejdowie, Ewcia i Jasiek Michejdowie z Olbrach-
cic, Lotka Michejdzina i Paweł Matula. FotograiC udostCpniła  
i opisała Maria Gogółka. 
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PREZENTACJA
Prezentacja najnowszego „Kalendarza 

UstroMskiego”, odbywaj>ca siC przewacnie 
pod koniec listopada, jest wydarzeniem 
wacnym i oczekiwanym. Potwierdza to 
liczba przybyłych do Muzeum w sobo-
tC 22 listopada: wWród nich zaproszeni 
goWcie, autorzy tekstów zamieszczonych  
w tegorocznej edycji, sponsorzy, przedsta-
wiciele władz miasta, a takce czytelnicy  
i sympatycy wydawnictwa. 

Na ogół promocji dokonuje jeden ze 
współautorów najnowszego „Kalendarza”. 
W tym roku redaktorzy poprosili o to MariC 
Nowak, znan> w miejscowym Wrodowisku 
z racji długoletniej pracy na stanowisku 
głównej ksiCgowej w UrzCdzie Miasta, 
zamieszczaj>c> swoje teksty poetyckie  
i prozatorskie zarówno w „Kalendarzu”, jak 
i w „Gazecie UstroMskiej”. Jej zadaniem 
było zapoznanie siC z treWci> edycji na 
rok 2009. „Kalendarz” w formie gotowej 
ksi>cki, przywieziono z drukarni dopiero 
na dzieM przed promocj>. Aby przeprowa-
dzić promocjC, pani Maria zapoznawała siC 
jedynie ze wstCpnymi wydrukami; mimo to 
podczas wyst>pienia udało jej siC wyczerpu-
j>co okreWlić zawartoWć wydania, nie pomi-
jaj>c cadnego z licznych tekstów i autorów. 
Słuchaj>c, mocna siC było przekonać, jak 
rócnorodne s> to teksty; zreszt>, wystarczy 
spojrzeć na spis treWci. 

Problematyka obejmuje bardzo wiele 
dziedzin. W jednym wydaniu znajduj> 
siC obok siebie teksty dotycz>ce rolnic-
twa ziemi cieszyMskiej w czasach PRL-u  
i pamiCtniki z podrócy. S>, jak zwykle, licz-
ne wspomnienia oraz fragmenty pamiCtni-
ków, które przyblicaj> postacie zasłuconych 
ustroniaków: nauczycieli, lokalnych działa-
czy. Wspomnienia dotycz> nie tylko osób, 
ale równiec miejsc, wydarzeM, tradycji. Ak-
tualne jest opracowanie dotycz>ce likwidacji 
Kuani „UstroM” oraz tekst z okazji 80-lecia 
istnienia schroniska turystycznego na Rów-
nicy. Mocna przeczytać o tym, jak wygl>-
dało poł>czenie Ustronia z sieci> kolejow>, 
oraz jak budowano mosty na WiWle; gdzie 
znajduje siC i jak> funkcjC pełni obecnie 
dawny „dom starców” czy „szpitalik”, albo 

jak reklamowało siC Uzdrowisko UstroM  
w XIX i XX w. i co o nim pisano w prasie 
– polskiej i niemieckiej. S> teksty o tema-
tyce religijno-ekumenicznej; opracowania 
traktuj>ce o dawnych obrzCdach i zwycza-
jach ludowych, weselach, powiedzonkach 
gwarowych; o wyprawie podrócniczej na 
Karaiby i na wyspC Santorini na Morzu 
Egejskim. Przeczytać mocna o tym, jakie 
imprezy w ci>gu 2008 roku organizował  
w swojej siedzibie oddział Muzeum UstroM-
skiego – Zbiory Marii Skalickiej, a takce 
podsumowanie 10 lat wiosennych spo-
tkaM teatralnych w MDK „Pracakówka”;  
o dwudziestu latach działalnoWci Estrady 
Ludowej „Czantoria” i o zespole „Sunri-
se” w artykule „Sunrise znaczy Wwit”. Jest 
obszerny tekst o współcyciu ludzi i ptaków, 
opracowanie na temat hodowli fiołków 
afrykaMskich oraz o Stowarzyszeniu AS, 
zajmuj>cym siC pomaganiem bezdomnym 
zwierzCtom. Nie zabrakło twórczoWci lite-
rackiej artystycznej: gwarowej prozy Marii 
Herzyk i poezji Wandy Mider. Tematyka, 
jak widać, bardzo rozległa, a ce porusza 
tak wiele spraw, tym wiCcej osób bCdzie 
mogło znaleać w ksi>cce coW dla siebie 
– chociac jeden tekst lub jego fragment, 
który mógłby zainteresować Ustroniaka. 
Taki jest cel wydawania „Kalendarza”  
i dokonywania jego oicjalnej promocji: ma 
ona zachCcać do przeczytania, a nawet do 
kupienia najnowszego wydania, co podkre-
Wlała prowadz>ca spotkanie, dyrektor Mu-
zeum UstroMskiego i redaktor „Kalendarza”, 
Lidia Szkaradnik. 

Prezentacji Marii Nowak towarzyszyły 
wystCpy dwóch utalentowanych ustronia-
nek: Klaudii Fober i Ewy Karszni. Obie 
znane s> z wystCpów w ustroMskich chó-
rach i zespołach, ale jako samodzielne 
wokalistki, Wpiewały w Muzeum po raz 
pierwszy. Klaudia jest uczennic> III klasy 
gimnazjum; mimo młodego wieku, ma na 
koncie wiele sukcesów. Zdobyła II miejsce 
w przegl>dzie „Mikrofon dla kacdego”,  
a w ogólnopolskim konkursie High School 
Musical, dostała siC do Wcisłej czołówki. 
WystCpowała w CieszyMskiej Lidze Talen-

tów, gdzie rok temu otrzymała wyrócnienie, 
a w tym roku  -  Grand Prix przegl>du; 
uznanie sCdziów i publicznoWci zdobyła 
utworem Witney Huston „I will always 
love you”, który zaWpiewała równiec na 
promocji „Kalendarza”. Oprócz tego, wy-
konała piosenki Marka Grechuty, „Dni, 
których jeszcze nie znamy” oraz „Vwiat 
w obłokach”. Klaudia na co dzieM wystC-
puje wraz z DzieciCc> Estrad> Regionaln> 
„Równica”; ponadto uczy siC Wpiewu pod 
kierunkiem Władysława Wilczaka oraz  
w szkole musicalowej w Bielsku-Białej.

Drug> artystk>, wystCpuj>c> tego po-
południa była Ewa Karsznia, Wpiewaj>ca  
w Estradzie Ludowej „Czantoria”. Jest 
studentk> trzeciego roku Wydziału Filozo-
iczno-Społecznego na Uniwersytecie Vl>-
skim w Cieszynie, ma ukoMczony licencjat  
z socjologii na Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej. Wyst>piła 
z repertuarem powacnym, składaj>cym 
siC z dwóch arii: „Voi che sapete” z opery 
„Wesele Figara” Mozarta i „Lascia ch’io 
pianga” z opery „Rinaldo” Haendla oraz 
pieWni Moniuszki „Groana dziewczyna”. 

„Kalendarz” obecnie przecywa pewn> 
stabilizacjC – podsumowała na koniec spo-
tkania Lidia Szkaradnik. - Jest to jedenasty 
rok działalnoWci. W zasadzie od samego 
pocz>tku jest wydawany przez ten sam ze-
spół, przez galeriC „Na Gojach” składany, 
drukowany przez drukarniC rodziny Stosz-
ków w Cieszynie, jest zawsze sponsorowany 
przez naszych drogich oiarodawców, jako 
ce wydawnictwo nie jest dotowane przez 
jak>kolwiek instytucjC. Na koniec zachC-
ciła wszystkich do pisania - współtworze-
nia kolejnych edycji wydawnictwa: Zima 
jest takim okresem, ce niechCtnie  nieraz  
w takie dni mroane wychodzimy na zewn>trz,  
a zatem przypominajmy sobie rócne chwile, 
i te smutne, i wesołe, i opisujmy to wszystko, 
zachowajmy to dla przyszłych pokoleM. 

„Kalendarz” z roku na rok liczy coraz 
wiCcej stron, oferuje bardzo rócnorodne 
teksty i stara siC traić do jak najwiCkszej 
liczby osób. Czy jest coraz ciekawszy, to 
sprawa indywidualnego gustu. Ale łatwo 
mocna o tym zawyrokować; wystarczy do 
niego zajrzeć. Zainteresowanym umili zi-
mowe wieczory, a sceptyków - moce skłoni 
do samodzielnego siCgniCcia po pióro?                                   
      Maria Kulis O Kalendarzu mówiła maria Nowak.                                              Fot. W. Suchta           
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Rynek jak spod igły.
Katarzyna Szkaradnik – Projektujemy tu nasz> dziejowoWć.
Barbara Langhammer – Czytelnia Katolicka wczoraj, dzisiaj, 
jutro.
„Czantoria” Wpiewa nam 20 lat.
Maria CieWlar – Abecadło chórowych wspomnieM.
Urszula Vliwka – „Sunrise” znaczy ‘Wwit’.
Sylwia CieWlar – O pojednaniu.
Alicja Michałek – Na odpust do Lipowca.
Małgorzata Stec – Kamienne ołtarze.
Magdalena Piechowiak – Z zasobów muzealnego archiwum.  
CieszyMska bitwa przed Wwiatow> wojn>.
Zoia Bojda – Ojcowe zapiski z kampanii wrzeWniowej.
Daniel Kadłubiec – UstroM w rozwacaniach prof. SzczepaM-
skiego.
Oton Windholz-Winecki – Niezwykłe spotkanie.
Bronisław CieWlar – Kto ma owce, ten ma, co chce.
Krystyna Winecka – Kartki z podrócy – nowe karty przeszło-
Wci.
Franciszek Krysta – Jak do stolicy piece eskortowano.
Jan Jakubiec – Nauka i nauczyciele w Gimnazjum Przemy-
słowym.
Lidia Szkaradnik – Wokół pocz>tków skoczowskiej filii.                            
Kuani UstroM i kresu tej ostatniej.
Stanisław Malina – Koniec kuanictwa w Ustroniu.
Ludwik Lipowczan – O kolei jeszcze parC uwag – po kole.
Maria Nowak – Niech siC stanie WwiatłoWć.
Gustaw Michna – Opacznie pojmowana przez władze PRL   
troska o rolników w okresie powojennym.
Unikatowe fotograie z gospodarstwa Lipowczanów.
Alicja Michałek – Z Poddanego do Nierodzimia.
Andrzej Songajłło – „Nie-drewniane” wspomnienie o Tartaku.  
Cecylia AlbrewczyMska – Lata chlubnej działalnoWci Powszech-
nej Spółdzielni Spocywców „Społem” w Ustroniu.
Karol Łukosz – Pół wieku za pudlóm.
Jan Krop – Przyjaciel. Szkic do portretu Józefa Pilcha.
O pasjach i niespełnionych marzeniach Heleny Pilch.
Joanna Cholewa – „PiosenkC zanućmy razem...”.
Alicja Michałek – O dwóch damach i Muzeum.
Lidia Szkaradnik – W krCgu dzieciMstwa.
Bogumiła Czyc-Tomiczek – Nasza pani Józefa.
SzczypiorniWci spod znaku „Jedynki”.
Katarzyna Szkaradnik – Lekcje polskiego w rytmie poloneza.  
Katarzyna Szkaradnik – Kto siC boi hardej szczecui?
Małgorzatka łod Steca ze Zowodzio – „Fulosz jak mulorz,                               
a malty ni mosz!” – stare a nowe Wpiywki.
Lidia Szkaradnik – Z Melpomen> w Muzeum Hutnictwa  
i Kuanictwa.
Barbara Nawrotek-bmijewska – Cynowe „USTa”.
Lidia Szkaradnik – Moja przygoda z monograi> Ustronia.
Irena Maliborska – Muzeum tCtni>ce cyciem.
Marzenna Szczotka – Z działalnoWci Stowarzyszenia Przyjaciół-
Zwierz>t „AS” (Animals Security).
Aleksander Dorda – Ptaki i ludzie – przyczynek do tematu. 

Magdalena Piechowiak – „Kacdy ma jakiegoW bzika,                                      
kacdy jakieW hobby ma...”.
Roman Macura – Wyspy Morza Karaibskiego.
Elcbieta Szołomiak – Po maorysku – „Wody Szmaragdów”.
Jan Tomica – Santorini – wulkan na Morzu Egejskim.
Wszystkie drogi prowadz> do… .
Autentyczne przepisy na dania gulaszowe z Hajdunanas (WC-
gry). 
Anna Hanus-Dyrda – Budujemy mosty…
Wanda Wałach – Obrazki z dzieciMstwa, czyli starzykowie-
kołodzieje.
Wioletta Wantulok-Seebauer – Pi>ta pora roku. 
Wanda Mider – Łu starziczków, Vwiynto łu starzików, Aprylowy 
galan, Na wiesioło.
Urszula Stefania Korzonek – Z aprylym.
Władysław MajCtny – HaMdowniyjsze gazdowski docynki.
Maria Herzyk – Łutopiec na wozie.
Jan Krop – Wkład twórczoWci poetyckiej Władysława Młynka 
w rozwój cieszyMskiej polszczyzny gwarowej.
Zygmunt Białas – UstroMski kurort w reklamach „Silesii” z lat 
1900–1923.
Jan Misiorz – Obiekty gminne sprzed ponad pół wieku.
Zoia Jedzok Kontny – 80 lat schroniska na Równicy.
Lidia Troszok – Góralskie wesela w moich wspomnieniach.
15-lat Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.
Z palety Rudolfa Demela.
Malarstwo Franciszka Krysty.
Spisy treWci kalendarzy z lat 2004–2008.

Spis treWci Kalendarza UstroMskiego 
na �009 rok
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MiEjSkA BiBLiOTEkA PUBLicZNA  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

cZYTELNiA OGóLNA ORAZ WYPOLYcZALNiA dLA dZiEci i MłOdZiELY
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
WypoMyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
BiBLiOTEkA SZkOLNO-œROdOWiSkOWA W USTRONiU - POLANiE
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
OddZiAł MUZEUM „ZBiORY MARii SkALickiEj”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksiąMek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny Meński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległoAć w czasie II wojny Awiatowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „Pod jodłą”:
Malarstwo iwony dzierMewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
kLUB PROPOZYcji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 
OddZiA£ cZYNNY:  codziennie w godz. 11-16.

GALERiA SZTUki WSPółcZESNEj „NA GOjAcH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GALERiA SZTUki WSPółcZESNEj „ZAWOdZiE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiURO PROMOcji i WYSTAW ARTYSTYcZNYcH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRZEœcijAñSkA FUNdAcjA „¯YciE i MiSjA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WYSTAWA MOTOcYkLi ZABYTkOWYcH - RdZAWE diAMENTY

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

cZYTELNiA kATOLickA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MiEjSki dOM kULTURY „PRALAkóWkA” 

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

TOWARZYSTWO kSZTAłcENiA ARTYSTYcZNEGO - Ognisko Muzyczne   Mdk „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

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

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

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 - 10.00-
12.00 sala nr 2.
Zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Ak - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWARZYSZENiE POMOcY dZiEciOM i ROdZiNiE”MOLNA iNAcZEj”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu: Aroda 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy: 
SP1 poniedziałek 12-15;  SP2 czwartek 13-16; SP3  Aroda 11.30-14.30  (gr. młodsza), czwartek 13.30-
16.30 (gr. starsza);  SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 Aroda12.30-15.00. 
@WiETLicA @ROdOWiSkOWA dLA dZiEci i MłOdZiELY W HERMANicAcH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    Aroda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zaleMnoAci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje moMliwoAć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a takMe 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 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAL MiEjSkA USTROñ 
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

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

Nadszedł czas odWniecania samochodów.            Fot. W. Suchta           
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KrZybóWKa   KrZybóWKa   KrZybóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Ludeczkowie złoci

POZiOMO: �) podkrCcane włosy, �) pod drzwiami,  
�) instrument Wojskiego, 8) honorowa lub prasowa,  
9) matka chrzestna, �0) miasto belgijskie, ��) pies z kresków-
ki Disneya, ��) gCsia skórka, ��) atrybut rycerza, ��) pieni siC  
w kulu, ��) rzeka i piosenkarz, ��) zakładane na ranC, �7) jak 
wulkan gor>ca, �8) nagoWć na płótnie, �9) walka grubasów, 
�0) wyspa indonezyjska.

PiOnOWO: �) uzalecniona od leków, �) składnik, �) zi-
mowe zwisy, �) ł>ka dla krów, �) zasłona bokserska, �) ogół 
bydła domowego, 7) zasady budowy jCzyka, ��) greckie 
miasto portowe, ��) na zakupy.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 5 grudnia.

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 46
 KOnieC ZŁOteJ JeSieni

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Maria herzyk, 
UstroM, ul.Skoczowska 28.  Zapraszamy do redakcji.  

Vniegym szwarnie sypnyło i piyrsze mrozy nastały, tóc mómy juc 
poczóntek zimy. Oby nie była tako jak 3 roki tymu, bo by my sie 
doista natropili. Jo juc łoto ukielzła na schódku i dybych sie nie 
przichyciła gelyndry, tóc bych rzazła sobóm. Dzisio hruby mantel 
wycióngłach ze szyfónera, nó wiycie taki ze sztucznym prymkym, 
nó i moherowy beret, z kierego sie fórt ponikierzi naWmiywajóm, 
a ni mogym na to prziW czymu. Ale powiydzcie, czy to ni ma ele-
gancko łoblyczka? Poczoszym se dycki tyn mój ijołkowy beret  
i chodzym tako elegantka, co zimy sie nie boji. 

Ale wiycie co, jo juc bych w futrze nie chodziła, choć kiedy-
si mi sie to strasznucnie podobało. Pamiyntocie, łoto jeszcze 
dwacet – trzicet roków tymu taki nejwiynksze elegantki miały tu 
na dziedzinie futra z nutri. Chodziły w nich jyny w niedziele do 
koWcioła, do tego jaki szumny kłobuk, abo czopka z tego samego 
zwierzoka co mantel. A wczora przed szmateksym było na polu 
wywieszóne na zachynte taki brunotne futro z nurii i tako samo 
mycka. Nie wiym, wiela za to chcieli, nale isto pore złotych, bo 
kieryc by dzisio taki ciyncki mantel łoblykoł? Dy to wocy dobre 
pore kilo, a jo juc móm swoji wogi za tela, ce ledwo dyszym  
w zimowym, ale lekutkim mantlu.  

A łoto szłach do masarnie, bo cech juc miała ganc pustóm 
lodówke, a myWlałach se nakupić wyrzosków i zrobić aspóM wek 
szmolca. Jo isto je taki masorz niewycyty, bo mój starzik chodził 
dycki po zabijaczkach, tóc cech herbła tyn fach po nim. Bo jak jyno 
prziszłach naspadek do chałupy, zaroziutko chyciłach sie roboty. 
Flajszmaszynke móm juc na elektryke, tóc w trymiga namlełach 
tych wyrzosków, do tego szwarnóm cebule, nó i smacyłach wszycko 
w kastrolu. Na kóniec dałach kapke soli, zemletej prziprawy zio-
łowej, pieprzu i bydym miała fajnóm umaste isto na dwa tydnie. 
Chlyb ze szmolcym i czoskym, móm strasznucnie rada, ale na 
szmolcu robiym se tec zasmocke do zupy, a łostatnimi czasy fórt 
warzym kapuWniónke, bo ni mogymy sie ji najeW. 

Dzisio łod rana nie jym czosku, bo po połedniu pujdym na 
promocje „Kalyndorza UstroMskigo”, a tam je potym taki Wcisk, 
ce nie chcym smerdzieć, dyć by sie wszyscy uchylali. Wybiglowa-
łach se modróm bluzke w biołe piski, a na to se łoblekym nowóm 
sztrykowanóm weste i juc polecym, bo cech je ciekawo, co zaW tam 
napisali.                                                                               Hela

xxx.          Fot. W. Suchta           

BAJKOLANDIA

UstroM - Manhatan
(dawny sklep meblowy)

Czynne codziennie 
�0-�0

MocliwoWć pozostawienia 
dziecka pod opiek>
tel. �0�-���-���

W zwi>zku z prowadzeniem przez Urz>d Miasta Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji, istnieje nadal moc-
liwoWć udzielenia doinansowania na wymianC starego 
nieekologicznego aródła ciepła (kocioł wCglowy, piec 
gazowy) na nowe, bardziej ekologiczne (piec na gro-
szek ekologiczny, piec gazowy). Dotyczy to inwestycji 
planowanych zarówno na rok 2008, 2009. Formularze 
zgłoszeniowe znajduj> siC na stronie internetowej www.
ustron.pl oraz w Wydziale Vrodowiska i Rolnictwa, pokój 
nr 25 w UrzCdzie Miasta. 
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Ostatnio na na łamach UstroMskiej mocna było przeczytać 
polemikC (hm, jej temperatura była tak niska, ce właWciwie była 
to jedynie wymiana opinii pomiCdzy autorem jednego z listów,  
a jednym ze stałych felietonistów) dotycz>c> tematyki felietonów, 
odwiecznego syndromu „pustej kartki” znanego chyba najlepiej 
tym, którzy podjCli siC systematycznego i regularnego pisania tek-
stów do gazet b>da tygodników i wreszcie „samopowtórzeM” czy 
tec autoplagiatów, czyli powracania do własnych tekstów sprzed lat 
i ich – po drobnych retuszach lub „liftingu” – powtórnego publiko-
wania. Oj, znam i ja te dylematy, a mówi>c szczerzej pokusy, kiedy 
to zblica siC termin dostarczenia tekstu do Redakcji, w głowie pust-
ka, a inne zobowi>zania takce wymagaj> realizacji. Na szczCWcie 
przyrodnicza tematyka, jak> staram siC nie zanudzać Szanownych 
Czytelników daje mi spore mocliwoWci powracania co jakiW czas do 
niektórych gatunków roWlin i zwierz>t, z rócnych zreszt> wzglCdów. 
Przede wszystkim wci>c 
tak naprawdC nie wiemy 
wszystkiego o otaczaj>cej 
nas przyrodzie, wystCpuj>-
cej w naszym s>siedztwie 
rócnorodnoWci lorystycznej 
i faunistycznej, i praktycz-
nie stale czegoW nowego 
siC o naszych roWlinnych i 
zwierzCcych „s>siadach” 
dowiadujemy. Przyznać 
siC równiec muszC, ce 
pewne roWliny i zwierzCta 
fascynuj> mnie na tyle, ic 
w swym przyrodniczo-pu-
blicystycznym zarozumial-
stwie stwierdzam, ce warto 
spróbować zafascynować, a 
przynajmniej zainteresować 
nimi takce innych. WWród 
takich zwierz>t z pewnoWci> 
jedno z czołowych miejsc 
zajmuje najmniejsza nasza 
krajowa sowa, zwana z racji 
swych drobnych rozmiarów 
sóweczk>. Moje pierwsze 
z ni> spotkanie opisałem 
bodaj czy nie w 2005 r., a 
zaledwie kilkanaWcie dni 
temu zobaczyłem sóweczkC 
z bliska po raz drugi, o czym 
niniejszym „donoszC”.

Na Wwiecie cyje około 
200 gatunków sów, z cze-
go 19 mocemy spotkać na 
kontynencie europejskim, 
a zaledwie 9 jest lCgowych 
dla naszego kraju. Słowo 
sowa wywołuje od razu 
jednoznaczne skojarzenia z ptakiem o ducych oczach skierowa-
nych do przodu, czyli inaczej nic u innych ptaków, pohukuj>cym 
złowieszczo i prowadz>cym nocny tryb cycia. W wielu kulturach 
sowa to ptak wieszcz>cy same nieszczCWcia, symbol Wmierci, cho-
roby i wojny. Ale jednoczeWnie to właWnie sowa uchodzi za symbol 
m>droWci i z tego powodu była uwacana za ptaka WwiCtego. (Swoj> 
drog> to symboliczne poł>czenie wiedzy i nieszczCWcia moce być 
ciekawym punktem wyjWcia do rozwacaM, na ile człek m>dry musi 
być nieszczCWliwy, a głupi i niem>dry wieWć moce długie i tylko 
samych radosnych chwil pełne cycie.) Zapewne z tego powodu 
sowy fascynuj> nie tylko ornitologów.

Sóweczka wWród sów wyrócnia siC nie tylko iWcie lilipucimi 
rozmiarami – jest niewiele wiCksza od wróbla, chociac bywa 
dwukrotnie od niego ciCcsza – ale równiec dziennym trybem 
cycia. Ornitolodzy sóweczkC okreWlaj> jako gatunek borealny, 
co oznacza, ce jego ojczyzn> jest tajga. W okresie zlodowaceM 
przywCdrowała do Europy i trzyma siC raczej jej północnych  
i wschodnich kraMców, a takce gór – głównie Alp i Karpat. Só-
weczka z człowiekiem spotkała siC stosunkowo niedawno (pod 
tym słowem kryje siC kawał czasu licz>cy ładnych kilka tysiCcy 
lat) i chyba nie do koMca zakodowała sobie, ce ludzi trzeba siC bać. 

Nie oznacza to oczywiWcie, ce mocna ja łatwo spotkać b>da złapać 
czy tec, ce wystCpuje w poblicu ludzkich siedzib. Nic bardziej 
mylnego. Brak panicznego lCku przed człowiekiem jedynie ułatwia 
obserwacjC sóweczki, która niepokojona pozwala doWć blisko siebie 
podejWć. Pod jednym wszakce, ale za to podstawowym warunkiem 
– najpierw trzeba mieć szczCWcie sóweczkC po prostu spotkać lub 
wiedz>c gdzie szukać, umiejCtnie j>  przywabić. 

Sóweczka lubi bory i lasy Wwierkowe, tam znajduje wszystko, 
czego do cycia potrzebuje. Na swoje mieszkanie adaptuje dziuple 
dziCciołów. Z reguły wykorzystuje wiCksz> iloWć dziupli, w których 
odpoczywa, je, nocuje lub traktuje jako spicarnie. To urodzony 
– miniaturowy, bo miniaturowy, ale zawsze – drapiecnik. Jej  
łupem padaj> zarówno gryzonie, które s> tradycyjnym sowim 
pokarmem, ale równiec drobne ptaki wróblowate, najczCWciej si-
korki, rudziki i ziCby. Spotkanie sóweczki, pomimo jej dziennego 

trybu cycie, jest bardzo 
rzadkim wydarzeniem. Po 
prostu ptaków tych jest  
w naszym kraju niewie-
le. Zamieszkuj> głównie 
PuszczC Białowiesk> oraz 
Sudety i Karpaty. Kie-
dy pisałem o sóweczce  
w UstroMskiej przed laty, 
stwierdziłem, ce jej liczeb-
noWć szacuje siC w Polsce 
zaledwie na 100-150 par. 
DziW wiemy z pewnoWci>, 
ce jest jej znacznie wiC-
cej, ale wci>c nie wiemy 
dokładnie ile, a podawane 
szacunkowe wyliczenia 
s> doWć rozbiecne. Jedna 
aródła podaj>, ce w Pol-
sce cyje 200-300 par, inni 
znawcy tematu mówi>  
o 300-400, a nawet 500 
parach. Jakkolwiek z pew-
noWci> w ostatnim okresie 
sóweczek przybywa, to  
i tak jest to gatunek bardzo 
rzadki, a kacde z nim spo-
tkanie warte jest odnoto-
wania w ornitologicznych 
annałach.

Moje pierwsze spotka-
nie z sóweczk> było jakce 
krótkotrwałe i w dosłow-
nym sensie przelotne. Só-
weczkC zobaczyłem tuc 
po udanym polowaniu,  
z sikork> w szponach. Mały 
łowca usiadł na chwilkC 
na Wwierkowej gałCzi, po 

czym odleciał zapewne w spokoju posilić siC. Po tym spotkaniu 
pozostało mi niezapomniane wspomnienie i niewyraane, nieostre 
zdjCcie. Tym razem miałem wiCcej szczCWcia. Oto w jeden z tych 
piCknych i słonecznych listopadowych dni, wybrałem siC z cał> 
rodzink> na „rycersk> WcieckC” na Czantorii. Kiedy juc schodzili-
Wmy do Nydku, młode jedenastoletnie oczy (pewnie wytrenowane 
– niestety – na grach komputerowych w umiejCtnoWci dostrzegania 
rócnych drobnych i na pierwszy rzut oka nieistotnych szczegółów) 
w czymW, co dla mnie było jedynie suchym liWciem na drzewie, 
dostrzegły „mał> sówkC”. Ku memu zdumieniu była to sóweczka, 
która spokojnie przycupnCła sobie na niezbyt wysokim drzewku, 
tuc przy turystycznym szlaku. Patrzyła na nas obojCtnie, kiedy cał> 
czwórk> staliWmy pod drzewem i nie szczCdz>c głoWnych okrzyków 
radoWci (to ta najmłodsza połowa rodziny), podziwialiWmy tego 
rzadko spotykanego goWcia. Sóweczka miała sporo cierpliwoWci, 
a zapewne tec z miejsca, w którym siedziała uznała, ce niczym 
jej nie zagracamy i ma nas w..., ups, przepraszam, to znaczy pod 
ogonem, bo siedziała i rozgl>dała siC dookoła przez kilka ładnych 
minut. Na tyle długo, bym wykonał jej seriC portretów, z których 
jeden jest ilustracj> niniejszego artykułu.

                                            Tekst i zdjCcie: Aleksander Dorda

O SóWeCZCe RAZ JeSZCZe
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Stawia siC na ćwiczenia ogólnorozwojowe.                      Fot. W. Suchta

Rozwija siC sekcja lekkoatletyczna 
MiCdzyszkolnego Klubu Sportowego  
w Ustroniu. Od kilku lat lekkoatleci  
z Ustronia z sukcesami, to byli prawie wy-
ł>cznie podopieczni trenera Marka Kono-
woła startuj>cy w skoku o tyczce. Tyczka-
rze trenuj> nadal w Lipowcu, a w Nierodzi-
miu działa tec sekcja lekkiej atletyki MKS. 
Pod okiem trenera Rajmunda Raszyka 
kilkunastu uczniów trenuje rzuty i skok 
wzwyc. Trenuj>cy maj> od 10 do 15 lat  
i jest to kilkanaWcie osób.
- Obecnie nastawiamy siC na skok wzwyc 
- mówi R. Raszyk. - WiCkszoWć trenuje 
właWnie tC dyscyplinC. OczywiWcie Iza 
Haratyk z Asi> Łupiecowiec trenuj> kon-
kurencje rzutowe i przeszły do juniorek 
młodszych. To one osi>gnCły najwiCksze 
sukcesy, takce reprezentuj>c Gimnazjum 
nr 1 w czwórboju lekkoatletycznym, były 
szóste w województwie. To sukces. Trenu-
j>ce skok wzwyc na razie siC krystalizuj>  
i nie wiadomo, które zdolnoWci motoryczne 
bCd> bardziej wyraziste w wieku 14 lat. 
Wtedy bCdzie mocna okreWlić w czym 
bCd> najlepsze, czy to skok wzwyc, czy 
np. rzut oszczepem.

R. Raszyk jest w tej sekcji w Nierodzi-
miu jedynym trenerem i to tec jest ograni-
czenie,. Jak sam twierdzi musi siC skupić 
tylko na niektórych konkurencjach, bo 
gdyby było ich zbyt wiele, nie potraiłby 
prowadzić dobrze treningów. 
- W zeszłym roku skupiliWmy siC na dysku, 
kuli i były wyniki Asi i Izy - mówi R. Ra-
szyk. - Teraz powoli przestawiamy siC na 
skok wzwyc. Asia i Iza juc same wiedz> 
co maj> robić, maj> rozpisane treningi, s> 
Wwiadome tego co robi>, a z dziećmi trzeba 
pracować. Na razie z dziećmi jest to głów-
nie trening ogólnorozwojowy. W ogóle  
w lekkiej atletyce wyniki przychodz> 
bardzo wolno. W tenisie stołowym dzieci 
w wieku dziesiCciu lat potrai> grać wi-
dowiskowo, ac zaskakuj>co. A w lekkiej 
atletyce na efekty trzeba długo czekać. 
Skok trwa kilkanaWcie sekund, a uczyć 
siC tego trzeba kilka lat, ceby wszyst-
ko wykonać dobrze technicznie. Skok 
wzwyc trenuj> głównie dziewczynki  
z klasy czwartej, pi>tej i jest jedna dziew-

RZUTY  I  SKOKI
czyna z gimnazjum.  Chciałbym by te  
z klas pi>tych i gimnazjum wystartowa-
ły w Brzeszczach juc za kilka miesiCcy  
w 2009 r. To bCdzie ich pierwszy start. 
Moce być problem ze zmaganiem siC  
z pierwsz> wysokoWci>, ale trzeba próbo-
wać swoich sił. Trzeba tec poczuć atmosfe-
rC zawodów, wci>gać siC w uprawianie tej 
dyscypliny. Trenuj> juc półtora roku. Ob-
ci>cenia nie s> zbyt duce. Trenujemy cztery 
razy w tygodniu, a Wrednio przychodz> 
trzy razy w tygodniu, bo maj> jeszcze inne 
zajCcia. Jak juc powiedziałem na razie jest 
to trening ogólnorozwojowy. Nie pracuje-
my jeszcze nad skocznoWci>. Na to bCdzie 
czas po piCtnastym roku cycia. ZajCcia s> 
odpowiednio do wieku dozowane.

Rodzice s> zadowoleni z treningów. 
Niestety, gdy s> kłopoty rodzinne, trudno-
Wci w porozumiewaniu siC z rodzicami, to  
i ze sportu niewiele wychodzi. Zazwyczaj 
takie dziecko po pewnym czasie opuszcza 
coraz wiCcej treningów, ac w ogóle prze-
staje uczCszczać.
- Lekkoatletyka jest bezlitosna - albo siC 
trenuje, albo nie - twierdzi R. Raszyk. 
- A dzieci chCtnie trenuj>, oczywiWcie jak 
kacdemu i moim podopiecznym zdarzaj> 
siC słabsze dni, gdy trenuje siC niechCtnie. 
Zreszt> jest to grupa wyselekcjonowana. 
Na pocz>tku było ich wiCcej. To widać, 
ce z gimnazjalistek tylko trzy pozostały 
i trenuj>. 

W 2008 r. sukcesy sekcji to wystCpy 
dwóch zawodniczek:

Izabeli Haratyk: Halowe Mistrzostwa 
Vl>ska Młodzików – złoty medal w pchniC-
ciu kul> (9,85), Samsung Athletic Cup 
w CzCstochowie – II miejsce w pchniC-
ciu kul> (9,90), Gimnazjada – I miejsce 
w pchniCciu kula (10,33), Mistrzostwa 
Vl>ska Młodzików – złoty medal w rzu-
cie dyskiem (26,07), br>zowy medal  
w pchniCciu kul> (10,02), Beskidian Athle-
tic – złoty medal w pchniCciu kul> (10,32), 
MiCdzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików – złoty medal w rzucie młotem 
(22,56), br>zowy medal w pchniCciu kul> 
(10,20).

Joanny Łupiecowiec: inał wojewódz-
kiej Gimnazjady – III miejsce w rzucie 
dyskiem (25,02), Mistrzostwa Vl>ska Mlo-
dzików – srebrny medal w rzucie dyskiem 
(24,14), MiCdzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików –  srebny medal w rzucie mło-
tem (17,66), VI miejsce w rzucie dyskiem 
(24,74),  Beskidian Athletic – srebrny 
medal w pchniCciu kul> (8,02).        (ws) 

młode zawodniczki skacz> bez lCku.                                       Fot. W. Suchta
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Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033-854-53-98. 

WCgiel Eko-Groszek pakowany  
w worki foliowe 20 kg. 695-
397-209, 518-201-189. Fax (33) 
8521647.

PrzyjmC zucyte opony: osobowe, 
dostawcze, ciCcarowe. Przy wiCk-
szej iloWci odbiór własnym trans-
portem.UstroM, ul. Skłodowskiej 
2. Tel. 603-876-879.

UstroM Centrum – do wynajCcia 
M2, 600zł/miesi>c + media. 854-
13-57.

WynajmC 2 lokale na działal-
noWć usługow>/biurow>, na rynku  
w Ustroniu 1 piCtro. Tel. (033) 
444-60-40.

WynajmC umeblowane mieszka-
nie M2 na Osiedlu CieszyMskim. 
Tel. 033 854-25-49.

ZatrudniC pomoc kuchenn>. 606-
641-114.

Pokój do wynajCcia. Tel. 500-849-
356. Po 15.

Wypocyczalnia rusztowaM elewa-
cyjnych i drabin. 502-367-684.

Pokój do wynajCcia. 033 854-
71-37.

Fiat 126p + dodatkowy komplet 
opon zimowych. 033 854-74-01.

C.W.S. „Gwarek” w UstroM - 
Jaszowiec, ul. Wczasowa 49, 
przyjmie do pracy na stanowisku: 
recepcja, barman. Zgłoszenia oso-
biWcie (CV, list motywacyjny).

ZatrudniC kucharkC lub osobC do 
przyuczenia. 033 854-12-35.

KupiC M2, M3 w Ustroniu. 510-
239-269.

Mycie okien i sprz>tanie. Solidnie. 
519-707-851.

dziesiCć  lat  temu

Oczekiwanie ...                  Fot. W. Suchta

*    *    *

W pi>tek 20 listopada, odbył siC w Muzeum Hutnictwa  
i Kuanictwa, bardzo głoWny wernisac. Za oknami panował zmrok, 
trzaskał mróz, a w salach przy Hutniczej błyszczało złoto, srebro 
i rozbrzmiewała pełna ekspresji muzyka orkiestry dCtej. Z tak> 
pomp> otwierano wystawC instrumentów ze zbiorów Mariana 
Sieradzkiego. Wystawa prezentowała siC imponuj>co. Na Wcianach 
zawisło około 200 „tr>bek”, jak wyraziłby siC laik, doprowadzaj>c 
pewnie właWciciela ekspozycji – pasjonata instrumentów dCtych 
– do szewskiej pasji. Bowiem kacdy z eksponatów jest szczegółowo 
opisany ze starannoWci>, jak> mog> siC wykazać tylko hobbyWci. 

„To było bardzo buduj>ce. Spotkałem osoby wyrócnione za 
niesienie pomocy ludziom, które nieraz same potrzebuj> pomocy” 
– powiedział ksi>dz Alojzy Wencepel, proboszcz paraii Dobrego 
Pasterza w Polanie – laureat konkursu „Społecznik roku” (...). 
Konkurs rozpisała Wisława Szymborska, która czCWć pieniCdzy 
otrzymanych wraz z nagrod> Nobla, przeznaczyła na wspiera-
nie inicjatyw społecznych tworz>c swój Fundusz przy Fundacji 
„Pomoc społeczna SOS” (...). KandydaturC ustroMskiego ksiCdza 
zgłosiło Stowarzyszenie Ekumeniczne Dzieło Miłosierdzia”. Jego 
członkowie zgromadzili spor> teczkC dokumentuj>c> działalnoWć 
A. Wencepela. Znalazły siC w niej przede wszystkim sprawozdania 
z pomocy powodzianom, prowadzonej z ducym zaangacowaniem 
latem 1997 roku, pomocy inansowej dzieciom oraz przedstawie-
nie obecnej pracy z bezdomnymi. 

28 listopada na bulwarach nadwiWlaMskich odbył siC bieg Pla-
tynowa Mila Burmistrza. Co roku właWnie Platynowa Mila jest 
zakoMczeniem sezonu biegowego w Ustroniu. Vwiec>ce słoMce  
i niewielki mróz okazały siC zbyt mał> zachCt> dla zawodników. 
Na starcie pojawiło siC ich niewiele ponad dwudziestu. Jeden 
przypi>ł juc nawet narty biegowe.

Przed trzema laty powstał w Szkole Podstawowej nr 1 DzieciC-
cy Zespół PieWni i TaMca „Równica”. Od pocz>tku prowadzony 
przez RenatC Ciszewsk>, przez zaledwie trzy lata podbił serca 
ustroMskiej publicznoWci. Liczne wystCpy i to przy bardzo rócnych 
okazjach sprawiły, ce z repertuarem „Równicy” zapoznać mogli 
siC chyba wszyscy mieszkaMcy naszego miasta. (…) Zawsze cywo 
oklaskiwanej, zawsze wzruszaj>cej, zawsze dobrze przygotowanej, 
zawsze pamiCtaj>cej o najdrobniejszych szczegółach.          (mk)

 KUltURA
28.11    godz.17.00  beneis Karola Grzybowskiego, MDK 
         Pracakówka. 
3.12    godz.  9.15  „Pinokio”- bajka dla przedszkoli z oka- 
 godz.10.30  zji Mikołajek,  MDK Pracakówka. 

    KinO 

28.11-4.12 godz.17.00  WySPA niM, przygodowy, lat 7, 

          USA.
28.11-4.12 godz.18.30  JAK StRACić PRZyJACióŁ i ZRA- 
         Zić DO Siebie lUDZi, komedia, lat  

         15, USA.

26-28.11    - elba ul. cieszyMska 2 tel. 854-21-02
29.11-1.12 -  „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
2-4.12        - centrum ul. DaszyMskiego 8   tel. 854-57-76
    Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

*    *    *

na Wniadanie ...                                Fot. W. Such-

*    *    *
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FELIETON
Osiedla

Pierwsze osiedle domków dla pracowni-
ków Kuani powstało juc pod koniec XIX 
wieku. Miało swój „charakter” i zamysł 
architektoniczny. Inna rzecz, co z tego 
osiedla zostało po przerócnego rodzaju 
przebudowach, dobudowach, moderni-
zacjach i kapitalnych remontach. Kolejne 
domy fabryczne tzw. familoki, powstały  
w Polanie i innych miejscach Ustronia.
Tzw. Wielkie Domy przy ul. 3 Maja cze-
kaj> na rewitalizacjC.

O ile pierwsze w PRL-u miejskie osiedla 
w naszym mieWcie przy ul. Konopnickiej  
i ul. CieszyMskiej (tzw. Mariensztat)  
i spółdzielcze Osiedle CieszyMskie nie bu-
dziły wielu kontrowersji, to wybudowanie 
na przełomie lat 70 i 80-tych ubiegłego 
wieku, na skarpie pierwotnego brzegu 
Wisły, spółdzielczego osiedla składaj>cego  
z dziesiCciu dziesiCciopiCtrowych bloków, 
wzbudziło juc powacne dyskusje. Dysku-
towano nad lokalizacj> i technologi> tzn. 
„wielk> płyt> – WK-70”, z której miało 
być wybudowane. Czy osiedle wysokich 
bloków ma być „wyniesione nad mia-
sto”, czy tec powinno być zlokalizowane  
w dolinie rzeki Wisły. Wmówiono nam, ce 
osiedle ma być czymW przeciwstawnym do 
„piramid” i sanatorium na Zawodziu. I tak 
zostało. Co do „wielkiej płyty” tłumaczono 
nam, nie martwcie siC, cała Polska bCdzie  

z wielkiej płyty, nie b>dacie zaWciankiem.
Co do powstałych w PRL-u „blokowisk” 

,najlepiej wypowiedział siC prof. Mieczy-
sław PorCbski w ksi>cce: „PolskoWć jako 
sytuacja”, czytamy: „Z blokowiskami 
gorzej. Jakby nikt nie wierzył, ce cała ta 
wielka płyta tec ma szansC przetrwania, 
ce siC nie rozleci, nie zamieni ( juc siC 
zamienia) w slams. be pomimo wszystko 
warto siC tu zadomowić, zadbać wspólnie 
o jakieW znoWniejsze otoczenie, w coW na 
dłucej zainwestować. A jeWli juc, to we 
wciskaj>ce siC miCdzy tC „wysok> zabu-
dowC”  - ciasno, zwarcie z fantazj> – bu-
downictwo znowu jednorodzinne.” Tak 
tec zrobiono w Ustroniu. Obok wysokich 
bloków wybudowano spółdzielcze osiedle 
domków jednorodzinnych. Specjalnie 
piszC „domków”, gdyc wygl>daj> w po-
równaniu z wysokimi blokami jak domki 
dla lalek, ale jak siC blicej przygl>dn>ć, to 
w istocie takimi s>. Potem powstały osiedla 
domków jednorodzinnych: „Generałów”  
w centrum, Jelenica I i II, Goje, Hermanice 
i wreszcie Poniwiec. Osiedla wzniesio-
ne przez indywidualnych inwestorów,  
w czasach ograniczeM powierzchniowych, 
projektowych i materiałowych. Obecnie 
domy na tych osiedlach s> stale przebudo-
wywane i modernizowane. Moim zdaniem 
zbrodni> PRL-u przeciwko ludzkoWci, któr> 
powinien zaj>ć siC IPN, było nakazywanie 
budowy w Ustroniu płaskich dachów, 
dziW gremialnie zamienianych na spadzi-
ste. Powstały takce bloki w Nierodzimiu  
i Polanie oraz wiCksze  spółdzielcze osiedle 
„Centrum”... w centrum Ustronia. 

Po przemianach ustrojowych w Pol-
sce, pierwszy prywatny inwestor wzniósł 
osiedla przy ul. CieszyMskiej i w Polanie. 
Potem powstały dwa  deweloperskie osie-
dla: skromniejsze „Ustronie” w centrum  
i wielkie apartamentowców „Zeta Park”.  
W ramach budownictwa społecznego wy-
budowano osiedle 700 – lecia Ustronia. Te-
raz powstaj> nowe osiedla: Konopnickiej 
II, przy ul. Tartacznej i w Polanie. 

To co nast>piło po 1989 roku w Ustroniu, 
to nieustaj>cy „ boom” na budowanie do-
mów jednorodzinnych: tych pojedynczych 
i całych osiedli domków jednorodzinnych. 
O pałacach, szklanych domach, dworach, 
dworkach i innych „Spa”nie wspomnC, 
aby nie denerwować P.T. Czytelników. 
Budownictwo „domków” zaczCło siC od 
Hermanic, potem było Zawodzie i znowu 
Hermanice jedno, drugie i trzecie osiedle 
oraz osiedle w Nierodzimiu. Nawet jak 
piszC te słowa, to nie wiem, czy właWnie 
w tej chwili nie przyst>piono do budowy 
nowego osiedla. Tak, czy inaczej, władze 
miasta zmuszone zostały do zmiany planu 
zagospodarowania i wyznaczania nowych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
Centrum juc zapchane, Hermanice – chyba 
tec, pozostały jeszcze tereny nie zabu-
dowane w Nierodzimiu i Lipowcu. Czy 
UstroM w najblicszych latach zostanie za-
budowany do granic swoich mocliwoWci? 
Wszystko wskazuje na to, ce tak siC stanie. 
MieszkaM w Ustroniu przybywa, tylko ... 
ludnoWci nie przybywa.

 Ale o demograii, bCdzie w nastCpnym 
felietonie.                        Andrzej Georg

FELIETON

tak sobie myWlC

Listopad rozpoczynaj>cy siC od VwiCta 
Zmarłych niesie ze sob> smutne myWli  
o przemijaniu czasu, przemijaniu cycia. 
Jest to czas wspominania tych, którzy byli 
przed nami i których cycie juc siC skoM-
czyło. Przy tym wspominamy zmarłych 
wszyscy, i to bez wzglCdu na wyznanie, 
to czy jesteWmy wierz>cy czy niewierz>cy, 
starzy czy młodzi. Nie moce i nie powinno 
być zreszt> inaczej. Wszak zmarli nalec> do 
naszej przeszłoWci. A przeszłoWć, jaka by ona 
nie była, jest i pozostanie czCWci> naszego 
cycia. Zapominaj>c o zmarłych, wyrzeka-
j>c siC przeszłoWci, stawiamy pod znakiem 
zapytania własn> tocsamoWć, zapominamy 
o tym kim naprawdC jesteWmy.

Przy tym to wspominanie tych, którzy 
byli przed nami i tego, co było przed dzisiej-
szym dniem jest zawsze uWwiadamianiem 
sobie przemijania czasu, tego, ce stajemy 
siC coraz starsi. W miarC upływu czasu 
zmienia siC nasz stosunek do starzenia siC. 
Dziecko cieszy siC z tego, ce przybywa mu 
dni, tygodni, miesiCcy i lat. Chce być coraz 
starsze. I ta chCć bycia starszym, dorosłym, 
towarzyszy tec młodym ludziom. Chc> być 
doroWli, mieć wiCcej lat za sob>, bo chc> 
decydować o swoim losie, uniezalecnić siC 
od rodziców, wychowawców, nauczycieli… 

Chc> być doroWli, aby móc robić to, czego 
dzieciom czy młodziecy, robić nie wolno 
czy nie wypada. Chc> mieć dostCp do tego 
wszystkiego, co jest zastrzecone tylko dla 
dorosłych…

Potem jednak, w miarC upływu lat, coraz 
bardziej nie podoba nam siC to, ce nie mocna 
zatrzymać upływaj>cego czasu, ce wci>c 
przybywa nam miesiCcy i lat, nieustannie 
trwa proces starzenia siC. A staroWć wydaje 
siC mało atrakcyjna. Kurczy siC perspektywa 
przyszłoWci. Coraz czCWciej daj> o sobie znać 
rócne choroby i dolegliwoWci. Starzy ludzie 
doWć czCsto zostaj> zepchniCci na margines 
społecznego cycia. Dawno minCły te czasy, 
kiedy to starzy otaczani byli powszechnym 
szacunkiem i czci>. U nich szukano dobrej 
rady w wielkich i małych sprawach. Ich 
doWwiadczenie było w wysokiej cenie…

Dzisiaj mówi siC coraz czCWciej, ce starsi 
ludzie nie nad>caj> za dokonuj>cymi siC 
zmianami. Vwiat w ostatnich dziesiCciole-
ciach zmienił siC tak bardzo, ce doWwiad-
czenia i m>droWć nabyte w dawniejszych 
czasach, dzisiaj nie tylko s> mało przydatne, 
ale wrCcz okazuj> siC szkodliwe przy roz-
wi>zywaniu aktualnych problemów.

Wygl>da wiCc na to, ce obecnie starsi 
ludzie musz> borykać siC nie tylko z natu-
ralnymi obci>ceniami wieku sCdziwego, ale 
takce z odczuwaniem poczucia odsuniCcia 
na bok i odtr>cenia przez młodsze pokole-
nia. Starszym, juc nawet po piCćdziesi>tce, 
trudniej znaleać pracC nic ludziom młod-
szym. Nie jest tec czymW oczywistym szacu-
nek i czeWć oddawana starszym ludziom… 
Powstaje pytanie: Czy to jest zjawisko 

przejWciowe, czy tec nast>piła trwała zmiana 
w stosunku młodych do starszych? Pytanie o 
tyle wacne, ce społeczeMstwo najwyraaniej 
starzeje siC i tych starszych jest i bCdzie 
coraz wiCcej… 

Przy tym wypada pamiCtać, ce proces sta-
rzenia siC dotyczy wszystkich. Zaczyna siC 
juc od chwili narodzin i trwa ac do Wmierci. 
Przez dzieciMstwo, młodoWć i wiek dojrzały, 
zmierzamy nieuchronnie do staroWci. I z tym 
trzeba siC liczyć, wiCcej, trzeba siC pogodzić. 
Trzeba wiCc mieć zrozumienie i szacunek 
do cudzej, a i dla własnej staroWci. Nie da 
rady zatrzymać czasu, nie da rady zachować 
młodoWci. Mocemy udawać, ce przecywamy 
drug>, trzeci> i kolejn> młodoWć, ale to co 
nazywamy kolejn> młodoWci>, tak naprawdC 
okazuje siC juc staroWci>.

Problem wzajemnego stosunku poszcze-
gólnych pokoleM był, jest i bCdzie zawsze 
aktualny. Nie łatwo porozumieć siC ludziom 
z rócnych pokoleM, z odmiennymi cyciowy-
mi doWwiadczeniami, z innymi spojrzeniami 
na Wwiat i cyciowe wartoWci. Jednak to 
porozumienie jest konieczne dla powiCk-
szenia dorobku wspólnego i dla umiejCtnego 
rozwi>zywania cyciowych problemów. 
Potrzebne jest porozumienie miCdzy po-
koleniami oparte o wzajemne zrozumienie  
i poszanowanie. Starzy powinni pamiCtać, 
ce kiedyW byli dziećmi i młodymi luda-
mi, bo to pomoce im zrozumieć młodych  
i ich potrzeby, sposób myWlenia i działania. 
Młodzi powinni mieć WwiadomoWć tego, ce 
kiedyW tec bCd> starzy i bCd> oczekiwać od 
młodych, zrozumienia i szacunku.    

                                                Jerzy bór 

Młodzi i starzy
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ONe  chc=  grać
W pi>tkowe popołudnie, w ustroMskim 

gimnazjum nr 2, odbył siC mecz ligi ka-
detów o Mistrzostwo Vl>ska. Chłopcy  
z MiCdzyszkolnego Klubu Sportowe-
go grali przeciwko drucynie TS Volley 
Rybnik. W naszej drucynie grali: Philipp 
Stalmach, Michał Błahut, Marcin Ko-
zieł, Artur Posmyk, Kamil Vwierc, Adam 
Burczak, Damian Bujok, Robert Skrzyp-
czak. Niestety ustroMscy siatkarze nie byli  
w najlepszej formie, a do tego nCkały ich 
przeziCbienia, brakowało równiec kapitana 
drucyny, a to bardzo osłabiło ich skutecz-
noWć, tłumaczył trener Sławomir Krakow-
czyk. Gracze TS Volley Rybnik byli w lep-
szej kondycji izycznej, szybciej poruszali 
siC na boisku, byli wycsi, co dawało im 
duc> przewagC, byli równiec lepiej przy-
gotowani do meczu, co było widać podczas 
gry. Nasi gracze czCsto nie radzili sobie  
z przyjmowaniem zagrywek przeciwników 
oraz z odbieraniem piłki. Mimo wspaniałe-
go dopingu nasza drucyna przegrała z TS 
Volley Rybnik w pierwszym secie 20:25,  
w drugim 19:25, oraz w trzecim secie 19:25, 
co daje wynik 0:3. Było widać zdenerwo-
wanie trenera oraz, ce jest zawiedziony, 
choć mówił, ce jest zadowolony z gry 
swojej drucyny, poniewac grali z jedn> 
z czołowych Wl>skich drucyn. Wszyscy 
licz> na to, ce nasi siatkarze w nastCpnych 
meczach pokac>, na co ich stać i bCd> 
wygrywać kolejne mecze.

W sobotC 22 listopada w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 2, odbył 
siC turniej w siatkówce dziewcz>t w dru-
giej fazie zmagaM o Mistrzostwo Vl>ska 
Młodziczek. Nasze dziewczCta walcz>  

o miejsca od 26 do 40. W turnieju wziCły 
udział trzy drucyny: MKS UstroM, UKS 
COS Olimp Szczyrk oraz UKS Suszec. 
W skład naszej drucyny wchodz>: Marta 
Błachut – kapitan drucyny, Agata Tesar-
czyk, Jolanta Czyc, Klaudia BanaW, Jagoda 
Hołowko, Dcesika Hojdysz, Dominika 
Pilch, Kinga Wawrzyczek, Agnieszka 
Kossakowska, Masia Ryrych i Jolanta 
Strach. Z uwagi na kontuzje i choroby  
w meczu nie wziCły udziału Kinga Szarzec 
i Klaudia Pindor. Nasze siatkarki nie dały 
szans rywalkom. Pokonały UKS COS 
Olimp Szczyrk 2:0 i UKS Suszec 2:0.  

chłopcy sporadycznie atakowali.                                         Fot.  W. Suchta

Dziewczyny nie dały rywalkom szans.                                        Fot.  W. Suchta

W trzecim meczu UKS COS Olimp 
Szczyrk - UKS Suszec 2:0. Bardzo zado-
woleni byli po meczach trenerzy naszej 
drucyny Zbigniew Gruszczyk i Edyta 
Kozioł-Gaszek. Dziewczyny rozegrały 
najlepszy z dotychczasowych turniejów, 
przede wszystkim cieszy pokonanie siat-
karek ze Szczyrku. 
- To jest drugi etap mistrzostw Vl>ska 
w kategorii młodziczek, zajmujemy po 
sobotnim turnieju I miejsce w tej grupie. 
Mamy 10 punktów, drucyny za nami ze 
Szczyrku i Vwierklan, po 6 punktów – 
mówi Zbigniew Gruszczyk. - MKS UstroM 
nie bCdzie uczestniczył w ostatnim turnieju 
w Szczyrku, tam bCd> grać Vwierklany, 
Szczyrk i Suszec. Poniewac s> to turnieje 
w grupach i zawsze któryW z zespołów 
pauzuje. Teraz traiło na nas. Patrz>c na 
tabelC, na pewno wyjdziemy z tej grupy, 
z miejsca prawdopodobnie pierwszego, 
bo mamy przewagC czterech punktów. 
Jest to bardzo młody zespół, graj>cy po 
raz pierwszy w rozgrywkach ligi Wl>skiej 
w najnicszej kategorii wiekowej, czyli  
w młodziczkach. S> to dziewczyny tylko 
z Gimnazjum nr 2. 

Zbigniew Gruszczyk jest pozytywnie 
zaskoczony wynikami. Nasza drucy-
na grała z tymi zespołami po raz drugi.  
W poprzednim turnieju przegrała wła-
Wnie z Olimpem Szczyrk 2:0, natomiast 
dziewczyny na swoim boisku poczuły siC 
pewniej i zrewancowały siC rywalkom ze 
Szczyrku pewnie wygrywaj>c 2:0. Trener 
podkreWla, ce był to najlepszy mecz z do-
tychczasowych spotkaM. W tej lidze graj> 
młodziutkie dziewczyny, chCtne do gry, nie 
ma problemu z frekwencj> na zajCciach. 
- One chc> grać i dlatego tec poWwiCca-
my siC temu zespołowi. Na wyrócnienie 
na pewno zasługuje Marta Błachut oraz 
Agnieszka Kossakowska – mówi Zbi-
gniew Gruszczyk.                     Sonia CieWlar 

*    *    *


