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Przez dwa dni trwały zmagania tenisistów stołowych (str. 8-9).

monografia
Rozmowa z Lidią Szkaradnik, redaktorem monografii
„Ustroń 1305-2005”

Ukazał się drugi tom monografii „Ustroń 1305-2005”. Ludzie
coraz mniej czytają, a wy im serwujecie kilkusetstronicowe
tomisko. Liczycie na to, że znajdą się czytelnicy?
Oczywiście. Pierwszy tom już jest na wyczerpaniu. Dlatego tom
drugi został wydany w zwiększonym o 200 egzemplarzy nakładzie. Dotyczy on okresu 1945-2005, więc czytelnicy dowiedzą
się o czasach sobie bliskich.
A co w monografii znajdziemy?
Na 800 stronach dużo ciekawych spraw. Wielu zainteresowanych
zapewne zacznie czytanie od indeksu, w którym jest 2400 haseł.
Osób jest więcej, jako że mający takie same imię i nazwisko
znajdują się pod jednym hasłem. W indeksie, co zrozumiałe,
(dok. na str. 2)
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odwołali i wybrali

Stosunkiem głosów 24:4 Rada Powiatu odwołała starostę
Mirosława Kożdonia i powołała na to stanowisko, stosunkiem
głosów 18:10, Czesława Gluzę.
Nowy starosta Czesław Gluza, choć mieszkaniec Wisły, jest
bardzo dobrze znany ustroniakom, gdyż właśnie w Ustroniu
przez ostatnich kilkanaście lat pracował w Urzędzie Miasta
jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego.
Odwołanie i wybór nastąpił na sesji 28 stycznia. Wniosek
o odwołanie starosty złożono przed miesiącem na poprzedniej
sesji Rady Powiatu. Wcześniej M. Kożdoń utracił zaufanie swej
partii, czyli Platformy Obywatelskiej. W wyborach do parlamentu
zbyt energicznie wspierał kandydaturę Katarzyny Raszki-Sodzawiczny, co nie wszystkim się spodobało, przede wszystkim
Tadeuszowi Kopciowi. On też, gdy został już posłem wysuwał
pod adresem M. Kożdonia wiele zarzutów. M. Kożdon utracił
(dok. na str. 4)
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(dok. ze str. 1)
jest najwięcej ustroniaków, ale znajdziemy tam też papieża Jana
Pawła II, prezydenta, premiera, nie mówiąc o wielkiej ilości artystów, którzy występowali w Ustroniu. W książce jest też około
400 fotografii, choć nie wszystkie wydarzenia historyczne były
dostatecznie dokumentowane.
Czy drugi tom monografii „Ustroń 1305 - 2005” to już koniec
tego przedsięwzięcia?
Któż to może wiedzieć. Historia toczy się dalej i mam nadzieję,
że za kilka lat ukaże się kolejny tom, zwłaszcza że jest taka
intensyfikacja działań kulturalnych, politycznych, sportowych.
Po nas przyjdą inni, a do tego przy Muzeum gromadzi się coraz
więcej pasjonatów historii regionalnej.
Pierwszy tom to historia odległa. Drugi dotyczy wydarzeń
doskonale pamiętanych przez wielu ustroniaków. Trudno
uchwycić w jednej książce wszystko, co miało miejsce w minionym sześćdziesięcioleciu.
Właśnie ze względu na osąd społeczny staraliśmy się bardzo
wnikliwie badać historię. A osąd jest nieunikniony, gdyż każdy ma
swoją historię i uważa ją za najprawdziwszą. My korzystaliśmy
przede wszystkim z dokumentów, o ile się zachowały.
Pisząc o sporcie w latach 70. i 80. opieraliśmy się głównie na
artykułach Głosu Ziemi Cieszyńskiej i byliśmy skazani na ich
rzetelność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele wydarzeń
mogło zostać pominiętych.
Można artykuły prasowe konfrontować ze wspomnieniami.
Trudno jednak, by pamiętano dokładnie wydarzenia sprzed
trzydziestu lat. Pamięć ludzka jest zawodna.

L. Szkaradnik podczas prelekcji w Cisownicy.

5 lat temu COS Oddział
w Szczyrku otrzymał dokumentację techniczną i zezwolenie na przebudowę skoczni
w Wiśle Malince. Obiekt
w tym roku „obchodzi” jubileusz 75-lecia wybudowania.
W ciągu ostatnich 5 lat skoczni
nie udało się zmodernizować,
a Adam Małysz starzeje się...
			
* * *
Za budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskie-
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go w Cieszynie, kilka lat temu
podczas robót ziemnych, natrafiono na zabytkową studnię.
Przykrywała ją żelbetowa płyta
zasypana ziemią. Studnia ma
kamienne ocembrowanie, a do
lustra wody jest około 20 m.
				
* * *
Bar „Beczka” na Kubalonce
w latach 30. miał inny wygląd
niż obecnie. Stała tam pokaźnych rozmiarów browarna
beka i spełniała rolę bufetu.
Przykryta była blaszanym dachem na drewnianych słupach,
zwieńczonym... miniaturą Wieży Piastowskiej. Ten widok zachował się na fotografiach.
				
* * *
Pruchna należy do najstarszych
cieszyńskich wsi. Powstała za

Niewątpliwie, ale niestety w wielu przypadkach to podstawowy
materiał historyczny. Często nie ma innych możliwości.
Były też istotne dla historii Ustronia zakłady pracy, które już
nie działają. Czy opisanie ich sprawiało kłopoty?
Materiały gromadziliśmy w różny sposób: z prasy, archiwów, do
tego zachowały się opracowania dotyczące niektórych instytucji.
Np. dzięki Józefowi Pilchowi mamy spisane losy PSS „Społem”.
Wiele zakładów ma, przynajmniej wyrywkowo, opracowaną swą
historię. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że monografia,
mimo że obszerna, przedstawia ustrońskie dzieje syntetycznie. Historia Ustronia jest wielowątkowa, tak przebogata, że nie sposób
ująć wszystkiego. Mam jednak nadzieję, że osób zawiedzionych
będzie mało. Zdaję sobie sprawę z tego, że będą poszukiwane
w monografii teksty dotyczące różnych wydarzeń, tymczasem są
one opisane w kilku zdaniach.
Ale zawsze poszczególnym czytelnikom, to w czym uczestniczyli, będzie się wydawało bardzo ważne.
Dlatego wydajemy książki towarzyszące monografii. Potraktujmy to w ten sposób, że na monografii nie zamyka się historia,
a z pewnością stanowi ona syntezę. Od połowy lat 90. ukazało
się kilkanaście publikacji. Czy to były wspomnienia, czy prace
popularnonaukowe, są dopełnieniem obecnego wydawnictwa.
W tych książkach tematy traktowane były bardziej szczegółowo.
Z czym mieliście najwięcej kłopotów podczas przygotowywania drugiego tomu?
Ustroń jest w tej korzystnej sytuacji, że archiwum znajduje się
blisko, bo w Cieszynie. Zachowały się protokoły z posiedzeń,
najpierw gminnej, a potem miejskiej rady narodowej. Dla historii
powojennej było to źródło podstawowe. Jednak do naszego miasta
należą też dzielnice Lipowiec i Nierodzim i one w monografii
są z konieczności potraktowane po macoszemu. Brak bowiem
dokumentów archiwalnych dotyczących tych dwóch wiosek,
skądinąd bardzo aktywnych. Dlatego cokolwiek znaleźliśmy,
staraliśmy się ująć w monografii. Posiłkowaliśmy się prasą,
wspomnieniami. O ile historii politycznej jest mniej, to kościoły,
kultura, gospodarka tychże dzielnic jest potraktowana na takich
zasadach jak centrum.
Z archiwum partii politycznych w ogóle jest kłopot.
Materiały są w archiwum w Katowicach, choć rozproszone i trudno dostępne. Ale informacje dotyczące ZSL i SD zdobyliśmy bez
trudu. Na czele stronnictwa ludowego stoi jedna osoba od wielu
lat i bardzo nam pomogła, a w drugim przypadku otrzymaliśmy
je jako spuściznę po jednym z ustrońskich działaczy.
Jednak przewodziła PZPR. To była dominująca, decydująca
siła.
Tu posługiwaliśmy się szczątkowymi dokumentami z archiwum
w Katowicach. Są też liczne artykuły prasowe, a Głos Ziemi
Cieszyńskiej mamy w Muzeum niemal w komplecie.
Gdzie drugi tom monografii można nabyć?
Jest to wydawnictwo Urzędu Miasta, a ja wiem o jednym miejscu, czyli o Muzeum Ustrońskim. Być może będą i inne punkty
sprzedaży.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
czasów Mieszka I. Do połowy
XIV wieku była wsią książęcą. Wtedy założona została
rycerska osada Mała Pruchna.
W następnym wieku „wielka”
Pruchna stała się własnością
szlachty.

*

*

*

W Brennej Hołcynie rośnie
druga pod względem grubości
jodła w Polsce. Ustępuje jedynie okazowi z Gór Świętokrzyskich. Jej obwód wynosi 415
cm, wysokość 44 metry, wiek
ponad 200 lat.
				
* * *
Stoki górskie Beskidu Śląskiego pokrywają głównie świerczyny, w mniejszym stopniu
buczyny. W domieszce występują jodły, modrzewie, jawory,

brzozy, jarzębiny. Świerków
gwałtownie ubywa za sprawą
żarłocznych korników.

*

*

*

Kościół katolicki w Istebnej
Centrum stanowi turystyczną atrakcję. Goście oglądają
wnętrze świątyni, które pokrywają malowidła ścienne Jana
Wałacha i wypełniają rzeźby
rodziny Konarzewskich.
				
* * *
Pozostałością po wydobywaniu wapienia są kamieniołomy.
Największe znajdują się na
Jasieniowej Górze, Buczynie,
Chełmie w Goleszowie oraz
w Lesznej Górnej. Wyrobiska
są ostoją ciepłolubnej roślinności, m. in. dzwonka skupionego
i rumianu żółtego.
(nik)
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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
*

21.012008 r.
W godzinach porannych personel
nowo otwartego supermarketu zatrzymał mieszkankę Ustronia, która
dokonała kradzieży kosmetyków.

26.01.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego kierujący
bmw 320 mieszkaniec Wisły
uderzył w znak drogowy.
26/27.01.2008 r.
Z parkingu przy ul. Zdrojowej
skradziono forda galaxy.
(ar)

Komisariat Policji w Ustroniu zatrudni stażystę / stażystkę.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w komisariacie.

21.01.2008 r.
Po otrzymaiu zgłoszenia interweniowano w sprawie zanieczyszczenia ul. Partyzantów.
Ustalono sprawcę i nakazano natychmiastowe uprzątnięcie drogi.
W krótkim czasie osoba, która zanieczyściła drogę, uprzątnęła ją.
22.01.2008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Katowickiej
w sprawie potrąconego psa. Ponieważ pies już nie żył, powiado-

miono odpowiednie służby, które
zabrały go do utylizacji.
23.01.2008 r.
Wspólnie z policją zabezpieczono
miejsce wypadku drogowego przy
ul. 3 Maja. Poszkodowanym był
mężczyzna. Został on potrącony
przez samochód na przejściu dla
pieszych.
27.01.2008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w sprawie padniętej
sarny przy ul. Leśnej. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji
przez odpowiednie służby. (ar)

Moji roztomili
ludeczkowie

W Żłobku na osiedlu Manhatan odbył się bal karnawałowy. Dzieci
pięknie i kolorowo przebrane, zadowolone tańczyły, bawiły się
razem ze śmiesznie i kolorowo ubranym wodzirejem, w pociąg.
Ucieczka przed krwiożerczymi rekinami na tratwę w postaci
rozłożonej na ziemi gazety, również wzbudziła wiele emocji. Nie
mogło się oczywiście obejść bez tradycyjnych tańców. Tańczono
w kółku i parami. W tej dyscyplinie zdecydowanie brylowały
małe dziewczynki. Zupełnie malutkie dzieci bawiły się i tańczyły
na rękach opiekunów. Były księżniczki, motylki, elfy, piraci,
a wszyscy radośnie uśmiechnięci.
Fot. A. Rokosz

*

*

*

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. *
* *

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Martynek
lat 80 ul. Spółdzielcza 3

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej
naszej kochanej Matki, Teściowej, Babci i Prababci

śp. Marii Kostka

ks. proboszczowi Marianowi Fresowi,
dr. Krzysztofowi Kubiciusowi oraz rodzinie,
sąsiadom, znajomym, wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają

I stało się co sie miało
stać. Momy swojigo staroste
z Ustronia - Czesława Gluze.
Tu mu zaroz przypominomy
że Oni som jyny kapeczke
z Wisły. Jo już Wom to pisoł
w gazecie świątecznej, co mi
się zdaje, że to będzie na fakcie, co starosta bydzie nasdz,
ale nie podowołech Wom nazwiska coby naszygo gminnego
Pana Naczelnika nie spolić
zawczasu. To był ludeczkowie
przepiekny napad zbójnicki
na Zomek pana starosty. Bezkrwawy, chociaż stary starosta,
nam góralom z Ustronia zasłużony, już zawczasu zamówił se
łóżko we szpitalu. Zobaczymy
co z tego napadu na ten stołek będzie. Jo już widze napad Ustronioków na nowego
staroste, coby im pozałatwioł
prywatne sprawy a i nikierych
umieścił blisko korytka na wysokich urzędach w Cieszynie.

My górale i zbójnicy na środe
zwołujemy Rade Zbójnickom
i bydymy dywagować kiery zasponsoruje naszymu Staroście
Zbójnikowi obuszek. Bo może
się mu zawsze przydać.
Serdeczne gratulacje dla
Starosty Czesława Gluzy od
Gromady Górali na Śląsku
Cieszyńskim z/s w Ustroniu.
Dzierżcie się Panie Starosto
stołka a róbcie dlo nas cieszynioków w powiecie i na Śląsku
Cieszyńskim potrzebne nam
wielkie rzeczy.
W imieniu Rady Zbójnickiej
Wielki Zbójnik Jan Sztefek

20.30

co piątek muzyka na żywo

Zapraszamy do posłuchania wirtuoza gitary!

08.02.

FolkoperacjaHEj HEj HEj!

Po naszymu ale... z elementami
muzyki zza oceanu!

14.02.

WALENTYNKI
W ANGELS!

Karolina Kidoń & Janek Zachar LOVE SONGS.
W cenie biletu drink dla zakochanych!

córka i syn z rodzinami
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Pierwsze wywiady starosty.		

Fot. W. Suchta

odwołali i wybrali

(dok. ze str. 1)
także zaufanie kół PO, w tym w Ustro- w związku z tym miał P. Gruszczyk. Jego
niu. Nic więc dziwnego, że pozbawiony zdaniem zarzuty są ogólnikowe. Stwierdził
został funkcji przewodniczącego struktur też, zwracając się do członków PO, że
powiatowych PO i wówczas wydawało M. Kożdoń nie naruszył zasad wspierając
się, że sam zrezygnuje z funkcji starosty K. Raszkę-Sodzawiczny. To przecież doi takie deklaracje wstępnie składał. Szybko brze dla PO, że K. Raszka-Sodzawiczny
jednak zmienił zdanie, a wówczas jego zebrała dużo głosów.
macierzysta partia rozpoczęła formalną
J. Sztwiertnia poinformował radnych,
procedurę odwołania starosty.
że przed sesją miano wątpliwości, czy
Sesja rozpoczęła się wystąpieniami z porządku dnia nie usunąć punktu o odgości. Poseł T. Kopeć mówił o swej pracy wołaniu starosty. Związane to było z tym,
w parlamencie, a na zakończenie stwier- że M. Kożdoń od piątku 25 stycznia jest
dził, że miał zastrzeżenia do M. Kożdonia w szpitalu na oddziale kardiologicznym,
jako przewodniczącego PO, nie zaś do a odwołanie w takiej sytuacji mogło budzić
pełnienia przez niego funkcji starosty. To zastrzeżenia natury etycznej. Gdy jednak
oświadczenie prominentnego członka PO okazało się, że całą sobotę i niedzielę
lekko zaskoczyło partyjnych kolegów. M. Kożdoń jeździł po całym powiecie
O wyjaśnienie poprosił natomiast członek szukając stronników wśród radnych, taPiS Józef Broda, który chciał dogłębnie kich wątpliwości już nie było. Wyraził
zrozumieć przyczyny odwoływania staro- też zdziwienie, że P. Gruszczyk tak broni
sty, a po ponownym wyjaśnieniu T. Kopcia M. Kożdonia, skoro na wcześniejszych
stwierdził, że czuje się zakładnikiem. Nie sesjach go atakował
znam na tyle niuansów powiatowej poliTu P. Gruszczyk zarzucił J. Sztwierttyki, by zrozumieć czyim zakładnikiem ni manipulację. O ile dobrze zrozumiai na jakich zasadach. Natomiast Piotr łem argumentację P. Gruszczyka, to
Gruszczyk z ugrupowania „Żyj godnie” funkcji starosty nie powinno się wiązać
wyraził głębokie zatroskanie Platformą. z osoba fizyczną pełniącą ten urząd. Tak
Stwierdził wręcz, w związku z zamiarem więc jest całkiem realna osoba fizyczna odwołania M. Kożdonia:
M. Kożdoń i jest byt metafizyczno-urzęd- Dziś PO popełni samobójstwo!
niczy zwany starostą. W czasie wywodu P.
P. Gruszczyk wspomniał też o harmo- Gruszczyka z sali pokrzykiwano, że chyba
nijnej współpracy celników, jego komitetu ma rozdwojenie jaźni. O rozwikłanie tej
wyborczego „Żyj godnie” z T. Kopciem kwestii poproszono prawnika Tomasza
przed wyborami do parlamentu. Ta har- Szkaradnika, a ten stwierdził, że te dwa
monia powinna być zachowana, a jej byty stanowią jedno.
gwarantem jest M. Kożdoń.
Stanowisko klubu radnych PiS przedProwadzący obrady przewodniczący stawił Janusz Król. Jego partia nie jest
Rady Powiatu Jan Sztwiertnia poprosił, zainteresowana przepychankami w koaby radni ewentualnie zadawali posłowi licji. Najpierw wybrali starostę, teraz go
pytania, a nie składali oświadczeń. Jako odwołują i to sprawa wewnętrzna koaże pytań nie było obradowano dalej. Punkt licjantów. Niestety konflikt wewnętrzny
porządku dziennego o odwołaniu starosty w PO przeniósł się do Rady Powiatu.
był jednym z ostatnich. Gdy nastąpił, W PiS nie będzie dyscypliny partyjnej
Marcin Ślęk odczytał opinię Komisji Re- przy głosowaniu nad odwołaniem starosty.
wizyjnej o staroście, opinie negatywną. Decydować będą indywidualne oceny.
Ośmioosobowa komisja poparła wnio- J. Broda, również z PiS, zastanawiał się,
sek o odwołanie starosty przy jednym jak to się stało, że wcześniej nikt nie mówił
głosie wstrzymującym się. Wątpliwości o niekompetencji starosty.
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Przystąpiono do głosowania i tu
J. Sztwiertnia wyjaśnił radnym, których
jest 29, że starostę odwołać można minimum 18 głosami. Na to J. Broda przedstawił swe obliczenia, według których 3/5
rady to 17,4 radnego. Jako że 0,4 zaokrągla
się w dół, to wystarczy 17 głosów. Zaczęto
więc się zastanawiać, czy 0,4 radnego to
pełny radny, czy też brak radnego. Ponownie o wyjaśnienie poproszono prawnika.
T. Szkaradnik wyjaśniał, że przy 17 głosach brakowałoby 0,4 radnego. Rozważania te okazały się bezprzedmiotowe,
gdy w głosowaniu tajnym za odwołaniem
starosty opowiedziało się 24 radnych.
Wraz z odwołaniem starosty automatycznie odwołano Zarząd Powiatu.
W związku z tym J. Sztwiertnia zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
czterech nowych punktów dotyczących:
wyboru starosty, wicestarosty, pozostałych
członków zarządu, zarobków starosty. Do
wyboru starosty, wicestarosty i członków
zarządu powiatu konieczne jest uzyskanie
poparcia 15 radnych, czyli ponad 50%
głosów ustawowego składu rady.
Na starostę M. Ślęk zgłosił kandydaturę
Cz. Gluzy. Innych kandydatur nie było.
P. Gruszczyk pytał kandydata, czy ma problemy z alkoholem. Kandydat zaprzeczył,
a J. Broda wywodził, iż pewien naukowiec
amerykański twierdzi, że kto dwa razy
w roku ma ochotę się napić, to już ma
problemy. To oświadczenie wzbudziło na
sali lekką nerwowość i pytania do kandydata zakończono, a następnie wybrano Cz.
Gluzę starostą.
Przystąpiono do wyboru wicestarosty.
Kandydatury na wicestarostę i członków
zarządu zgłasza starosta. Cz. Gluza zaproponował, by Mirosław Szczurek nadal
pełnił funkcje wicestarosty, zaś członkami
zarządu zostali: Stanisław Kubicius, Jerzy
Malik i Paweł Brągiel. Poza P. Brąglem,
wszyscy pozostali zasiadali w poprzednim
zarządzie. Oświadczenie w imieniu klubu
PiS odczytał Ludwik Kuboszek, mówiąc
m.in.:
- Kryzys spowodował cały zarząd i pełny
jego skład powinien ponieść za zaistniałą
sytuację odpowiedzialność, zaś nasze
zwykłe poczucie roztropności podpowiada nam, by nie dokonywać reelekcji tych
niesprawdzonych osób. W poczuciu odpowiedzialności przypomnieć i uświadomić
chcemy panu staroście co następuje: Pan
wicestarosta w oczach opinii publicznej,
poprzez ewidentne nadużycia, skompromitował się.
Cz. Gluza odpowiadał L. Kuboszkowi,
że z rozmów z członkami zarządu można
wnioskować, że pracę dezorganizował
starosta M. Kożdoń. Dlatego trzeba dać
szansę członkom zarządu.
17 radnych opowiedziało się za wyborem M. Szczurka. Wybrano też Zarząd
Powiatu, w składzie zaproponowanym
przez starostę Cz. Gluzę.
Uchwalonjo też zarobki starosty w wysokości 10.122 zł plus dodatek stażowy.
Na płacę składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 5.280 zł, dodatek funkcyjny
– 1.950 zł, dodatek specjalny – 2.892 zł.
Nowy starosta rozpoczął urzędowanie
29 stycznia 2008 r.
Wojsław Suchta
31 stycznia 2008 r.

goście z Syberii

Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Bielsku Białej podjął się zorganizowania w Ustroniu pobytu Polaków
zamieszkałych na Zakaukaziu. W ramach
programu „Święta w Ojczyźnie” przyjechali z różnych stron Syberii (Ułan – Ude,
Omsk, Orenburg, Gornoałtajsk, Bijsko)
potomkowie Polaków, którzy już języka
polskiego prawie nie znają. Przyjechali do
Polski wiedzeni ciekawością i realizowali
marzenia swoich wiekowych i schorowanych rodziców. Na własnej osobie mieli
doświadczyć gościnności i uroku jaki
niesie czas Bożego Narodzenia.
Nasi goście przebywali od 16 do 23
grudnia 2007 roku i podejmowani byli
przez Koło Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Ustroniu.
Program pobytu obejmował wyjazdy do
Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie,
do dawnej stolicy Polski Krakowa oraz
do Państwowego Muzeum Oświęcim
– Brzezinka.
Miejsca te były im znane z opowiadań
rodziców, którzy zostali wywiezieni na
Syberię w latach 1946 – 1950. Ludzie
Ci marzyli o tym, aby choć raz w tych
miejscach być. Nie mogąc przybyć samodzielnie przysłali swoje dzieci i wnuczki,
które skorzystały z możliwości zobaczenia
pereł kultury narodowej.
Ponadto goście nasi mieli możliwość
spotkania się z władzami miast: Ustronia,
Bielska - Białej i gminy Pietrzykowice
(skąd wywodziła się duża grupa wywiezionych na Syberię). Tam zapoznali się
z historią lokalnych przemian i warunków,
na których te zmiany następowały.
Z ogromnym wzruszeniem został
przyjęty koncert kolęd Estrady Ludowej
„Czantoria”.
Atmosferę bożonarodzeniową miały też
dwie kolacje wigilijne w Pietrzykowicach
na Żywiecczyźnie i w Ustroniu.
Oprawa kolacji w Przedsiębiorstwie
Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.: choinka,

stół z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, łamanie się opłatkiem, wspólnie
śpiewane kolędy i składane życzenia,
wywarły na naszych gościach ogromne
wrażenie. Były łzy wzruszenia i radości.
W wigilijnej kolacji uczestniczyli również:
proboszcz parafii Zawodzie ks. Tadeusz
Serwotka, przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Malina, naczelnik Wydziału
Kultury i Sportu UM Danuta Koenig,
przewodniczący Oddziału „Wspólnoty
Polskiej” w Bielsku – Białej Wojciech
Dębowski, dyrektor ds. Technicznych
P U „USTROŃ” S.A. Artur Gburek wraz
z małżonką oraz przedstawiciele EL
„Czantoria” (w regionalnych strojach).
W pamięci naszych gości zostanie gościnność personelu sanatoriów „Równica”
i „Kos” oraz profesjonalizm pracowników
Zakładu Przyrodoleczniczego, którzy na
co dzień obsługiwali ich na zabiegach.
Goście nasi reprezentowali różne organizacje polonijne z dalekiej Syberii.
Przed wyjazdem z miejsca zamieszkania
poszczególni uczestnicy programu wzajemnie się nie znali, w skrajnych przypadkach odległości pomiędzy miejscami ich
zamieszkania wynosiły ponad 2 tys. km.
Jechali do nas 4,5 dnia i pokonali około
8 tys. km. O każdej z tych osób można
by wiele opowiedzieć, ale dwie z nich
są warte wyeksponowania: były premier
i obecnie doradca rządu Kraju Ałtajskiego
Władymir Pietrow i były naczelny lekarz
Sanatorium Profilaktycznego „Słoneczny”
w Orenburgu, Swietłana Kaszarowa.
Z wielkim bogactwem przeżyć duchowych uczestnicy pobytu w Polsce wyjeżdżali z naszego kraju. Z ogromnym
rozrzewnieniem dziękowali wszystkim
tym, którzy przyczynili się do możliwości
spędzenia świąt w kraju ich przodków.
Wyrażali pragnienie przyjęcia nas
u siebie, indywidualnie lub grupowo. Ale
czy to jest możliwe? Czas pokaże.
Andrzej Szcześniewski

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta.

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O wyborze nowego starosty powiatu
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec

*

*

*

Starostą został wybrany Czesław Gluza,
który praktycznie od początku samorządu
związany jest z Ustroniem, jako naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta,
aktywny członek Ochotniczych Straży
Pożarnych, pełniący funkcję sekretarza
Zarządu Miejskiego OSP w Ustroniu.
Znany jest też z różnego rodzaju inicjatyw
jak i działań, współpracy z organizacjami
pożytku publicznego. Uważam, że jest to
bardzo dobry wybór dla Ustronia. Zawsze
prościej współpracować z człowiekiem,
którego się zna, z którym tworzyło się
pewne zasady działania, z człowiekiem,
o którym wiemy, że zawsze na niego
można liczyć.
Szczebel powiatowy to już większe
upartyjnienie, prowadzenie przez partie polityki, także kadrowej. Wiemy, że
w powiecie rządzi koalicja, więc konieczne jest godzenie różnych interesów, wypracowywanie kompromisu. Mam nadzieję,
że nowy starosta doskonale sobie z tym
poradzi. Przez kilkanaście lat pracując
w naszym UM musiał wykazywać się
odpowiedzialnością, można nawet powiedzieć, że pewnym sprytem, by umiejętnie
bronić swych propozycji działań. Myślę,
że te umiejętności przydadzą się na szczeblu powiatowym. Nam pozostaje liczyć na
to, że nie zapomni o starych znajomych,
że będzie z nami współpracował, a doświadczenia wyniesione z Ustronia - mam
nadzieję, że bardzo dobre - będą procentowały w powiecie. Na pewno czeka go
sporo wysiłku, aby zorganizować sobie
pracę, podjąć wiele bardzo trudnych spraw
jak chociażby budowy szpitala, remontów
dróg powiatowych, stanu szkół ponadgimnazjalnych, także podziału środków
unijnych, co w pewnym stopniu koordynować będzie powiat. Te tematy dotyczą
w części także Ustronia i jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć na zrozumienie i wsparcie starosty.
Wraz ze splendorem związanym z wyborem na funkcję starosty, wiąże się szereg
możliwości działania dla swej społeczności, ale też szereg wyzwań. Będzie to
często konieczność godzenia sprzecznych
interesów, nieuniknione są obciążenia
związane z mnogością spraw w skali powiatu. Tu będzie potrzeba wiele rozsądku i
cierpliwości. Do tego dochodzą zależności
polityczne, które z jednej strony pozwoliły zająć to stanowisko, z drugiej rodzą
oczekiwania. W polityce w zamian za
poparcie partie oczekują realizacji swych
obietnic wyborczych, oczekują działań
sprzyjających konkretnym ugrupowaniom.
Wierzę, że mimo wszelkich uwarunkowań,
Czesław Gluza będzie dobrze sprawować
swój urząd.		
Notował: (ws)
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WSPOMNIENIE O HELENIE CIEŚLAR
Rok 2008 rozpoczął się dla państwa
Goszyków bardzo smutno i przygnębiająco, bowiem 2 stycznia zmarła śp. Helena
Cieślar z domu Goszyk, urodzona 6 lipca
1933 r. w Ustroniu, zamieszkała w Wiśle
na os. XXV. lecia. Z pochodzenia ustronianka, z wyboru wiślanka, gdyż przed
niespełna 34 laty wyszła za mąż za Pawła
Cieślara z Wisły. Od 7 lat była wdową.
Pozostawiła siostrę Annę oraz trzech braci:
Pawła – przebywającego od dawna w Stanach Zjednoczonych, Janka i Oskara.
Jej życie zawodowe rozpoczęło się
w ustrońskiej gastronomii. W okresie
późniejszym gastronomię połączono
z Powszechną Spółdzielnią Spożywców
„Społem” i tam sumiennie dotrwała do
emerytury, pracując ostatnio jako kierownik restauracji „Zdrojowa” w Wiśle,
którą przekazała obecnemu właścicielowi
Zakładów Mięsnych w Pszczynie – Henrykowi Kani. PSS „Społem” pozostała
wierna przez ponad 30 lat. Jako oddana
parafianka, w latach 1986-95, społecznie
udzielała się w Ewangelickim Kole Pań
działającym przy kościele ewangelickoaugsburskim w Wiśle.
Helena Cieślar była osobą znaną zarówno w Wiśle, jak i w Ustroniu.
Ta życzliwa, lubiana, wesoła, zawsze
uśmiechnięta kobieta, miała dar zjedny-

Helena Cieślar.

wania sobie przyjaciół, którzy towarzyszyli jej przede wszystkim przez kilka lat
wdowieństwa. Pomagali przetrwać czasem
trudne chwile, których każdy człowiek
w swoim życiu doświadcza. Bardzo zżyta
ze swoim rodzeństwem odczuła w całej
pełni tą więź, kiedy nadeszła choroba.

kopce leczą
z nałogów

„Z pamiętnika lektora w Biszkeku, czyli jak uczyć polskiego
w Kirgizji” – tak niecodzienny tytuł miało spotkanie z Maciejem
Chowaniokiem, nauczycielem języka polskiego w Kirgistanie,
które odbyło się w sobotę 5 stycznia w Muzeum Ustrońskim. Prelekcję poprzedziły występy uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy zaprezentowali gwarą winsze noworoczne.
M. Chowaniok, młody ustroniak, znany jest ze swych szerokich
zainteresowań, z Muzeum współpracuje od dawna jako autor
artykułów do Kalendarza Ustrońskiego, czy jako promotor prac,
magister filologii polskiej, doktorant UŚ, zapalony podróżnik,
który dzisiaj jest na tym kontynencie, a jutro na tamtym.
Zebranych w Muzeum słuchaczy czekała bardzo ciekawa
opowieść o tym, co skłoniło M. Chowanioka do wyjazdu na tak
odległy kontynent jakim jest Azja, by wykładać na dwóch uniwersytetach w Kirgistanie i uczyć tamtejszych studentów polskiego,
a także jakie niespodzianki czekały w tym dość egzotycznym
kraju na lektora nie znającego języka rosyjskiego.
Po 3 miesiącach pobytu w Biszkeku, przyjechał do Polski tylko
na chwilę. Niedługo wraca, by przez trzy, cztery lata dalej uczyć
tam polskiego.
Pracuje na zlecenie Ministerstwa Nauki, które organizuje lektoraty języka polskiego na uczelniach. Program ten skupiony jest
na krajach Europy, Afryki i Azji. Przyznał, że zawsze marzył, by
uczyć języka polskiego za granicą, jednak od marzenia, do jego
realizacji upłynął prawie rok. Swoją opowieść wzbogacił pokazem
multimedialnym najciekawszych zdjęć, które zrobił podróżując
po okolicy wraz z przyjaciółmi.
- Jest to rejon ciekawy nie tylko kulturowo, ale też etnicznie.
Językiem urzędowym w Kirgizji jest język rosyjski, a ja kiedy
przyjechałem do Kirgizji potrafiłem powiedzieć tylko „zdrastwujtie”. Z tego też powodu miałem na początku dość stresującą
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Siostrzana i braterska dłoń wyciągnięta
była w potrzebie na każdym kroku, co
przyjmowała z wielką wdzięcznością.
Niestety nie dała rady pokonać choroby.
Zmarła w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
w czasie czwartego z kolei tam pobytu.
Uroczystość żałobna odbyła się
4 stycznia w kaplicy cmentarnej „Na
Groniczku” w Wiśle. Spoczęła w grobie
rodzinnym obok męża. Liczne grono
osób z Ustronia i Wisły – najbliższych,
sąsiadów, znajomych, przedstawicieli
PSS „Społem” towarzyszyło jej w ostatniej drodze pomimo bardzo mroźnej
aury. Ponieważ ceniono ją i szanowano
za prezentowaną postawę życiową, swoją obecnością chciano zamanifestować
emocjonalny z nią związek i oddać hołd
jej pamięci. Żegnający zmarłą ks. proboszcz Waldemar Szajthauer nawiązał
do istoty życia, która jest najcenniejszą
wartością i darem. Obietnica „Ja żyję
i wy żyć będziecie” jest zapewnieniem
zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, że
śmierć to nie kres ziemskiej wędrówki,
lecz droga do życia wiecznego. „Wiemy
bowiem, że jeśli ten namiot, który jest
naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom
w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny”. (II Kor. 5,1)
Elżbieta Sikora

sytuację podczas meldowania się. W Biszkeku mam kawalerkę,
w której mieszkał poprzedni lektor. Nie zdążyłem nawet zdjąć
plecaka, a już musiałem się zapoznać ze spisem inwentarza,
czyli tym, co się w mieszkaniu znajduje i podpisać listę. Byłem
bardzo zdenerwowany, bo w spisie zaznaczono, że na wyposażeniu znajduje się „diwan”, a ja tego dywanu nigdzie nie mogłem
znaleźć. Pomyślałem, że może poprzedni lektor wywiózł go do
Polski, może to był perski dywan. Bałem się, że posądzą mnie o
kradzież mienia Kirgistanu. Oczywiście okazało się, że „diwan”,
po rosyjsku to kanapa – wspominał.
Opowiadał też o trudnościach, jakie napotkał, gdy wybrał się
wraz z przyjaciółmi na wędrówkę po górach. Tamtejsze góry
nie są zalesione, przypominają nasze Bieszczady. Spaceruje się
po nich bardzo trudno, ponieważ są strome i brak wytyczonych
szlaków. Nawet jeśli znajdziemy drogę to jest ona często nie do
przejścia ze względu na zabudowanie terenu.
- W okolicy, w której przebywałem, Kirgizi pobudowali sobie
domy za miastem, by móc wypocząć z dala od spalin i zagrodzili
płotami swoje posesje nie przejmując się, że blokują turystom
drogę na szczyt góry. Wędrując po tamtejszych górach można
dostrzec pokaźnych rozmiarów kopce z kamieni lub kamienne
kręgi. Są to pozostałości po tradycyjnych wierzeniach Kirgizów.
Wierzą oni na przykład, że okrążając taki święty kopiec usypany z kamieni, można wyleczyć się z każdego nałogu - mówił
M. Chowaniok
Inną ciekawostką, o której wspomniał M. Chowaniok, jest karuzela napędzana wiatrem za pomocą wiatraków, która działała
bez zarzutu. Zapewnił, że podróżując po Biszkeku i okolicy nie
straci się fortuny, ponieważ transport tam jest bardzo tani. Tani,
ale niekoniecznie komfortowy. Dominują trolejbusy i minibusy.
Kierowcy minibusów nie przejmują się przepisami i przewożą
maksymalną ilość ludzi, chcą jak najwięcej zarobić. Podczas
podróży takim środkiem transportu nie można się nawet poruszyć
ze względu na panujący tłok. Jednak warto się pomęczyć, aby
zobaczyć na przykład te kopce usypane z kamieni. Te i wiele
innych zagadkowych, a nawet śmiesznych historii mogli usłyszeć
wszyscy ciekawi świata, zebrani w Muzeum Ustrońskim właśnie
w sobotę.
Anna Rokosz
31 stycznia 2008 r.

X Ustrońskie Spotkania
Teatralne Ust-a 2008
10 – 13 marzec
10.03
występują:

Powrót Pana Cogito
Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka

12.03

Spróbujmy jeszcze raz
Joanna Żółkowska, Cezary Żak
Belfer
Wojciech Pszoniak

13.03
		

Cena biletu na jeden spektakl – 25 zł.
Cena karnetu na trzy spektakle – 70 zł.
Bilety i karnety można już rezerwować w sekretariacie
MDK „Prażakówka” w Ustroniu, ul.Daszyńskiego 28, tel.
033 854 29 06. Zapraszamy!

zebrania strażackie

Walne zebrania jednostek OSP w Ustroniu odbędą się w macierzystych remizach w następujących terminach:
OSP Nierodzim, 16 lutego, godz. 16.00
OSP Lipowiec, 23 lutego, godz. 16.00
OSP Centrum, 1 marca, godz. 16.00
OSP Polana, 8 marca, godz. 16.00.

To nie przejście na granicy wschodniej, a postój taksówek pod
dworcem Ustroń Zdrój.			
Fot. W. Suchta

Dziś zdjęcie wykonane w połowie lat 30 przez znanego ustrońskiego fotografa Józefa Skorę na jednym z progów na rzece Wiśle,

w pobliżu stacji CPN na tle Skalicy. Konserwacją tego progu
zajmował się Bolesław Ferfecki. Przed betonowym progiem
znajdowała się ława z belek sosnowych, stanowiąca ulubione
miejsce pamiątkowych zdjęć. Udało się rozpoznać kilka osób,
od prawej strony stoją: Emilia Śliwka, Marta Jenkner, Augustyna
Jenkner, zaś przed nimi leżą Jan Śliwka, późniejszy gospodzki
w „Czantorii” oraz Ludwik Jenkner (w kaszkiecie), późniejszy
współzałożyciel Kółka Rolniczego na Zawodziu i jego pierwszy
dyspozytor. Pozostałe osoby czekają na rozpoznanie. Fotografię
udostępniła i opisała Eugenia Jakubiec.
Lidia Szkaradnik
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wczasy znowu dla buchty

26 i 27 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się
XIV Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar
Miasta Ustronia”. W sobotę 26 stycznia
rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych.
Chętni do udziału w imprezie w tych
kategoriach wiekowych dopuszczani byli
do zawodów po przedstawieniu pisemnej
zgody rodziców. Jak twierdzi organizator
Kazimierz Heczko, było z tym trochę
kłopotów, ale ustrońskie dzieci, skoro nie
miały oświadczenia, kontaktowano się
z rodzicami, tak że wszyscy chętni mogli
stanąć do rywalizacji.
Przez dwa dni turniej sędziowali: sędzia
główny Jerzy Hojnacki i sędziowie pomocniczy Andrzej Buchta i Sylwester Rucki.
A. Buchta o rywalizacji dzieci i młodzieży
powiedział:
- Wydaje się, że zbyt mało dzieci regularnie gra. Przyjść raz w roku na zawody
to trochę za mało. Tu trzeba powiedzieć
o zaangażowaniu w szkołach.
Szczególną uwagę zwracano na jednego
chłopca trzymającego rakietkę uchwytem
piórkowym. Sędzia główny turnieju Jerzy
Hojnacki mówił, że kiedyś taki uchwyt był
popularniejszy, a teraz widać niektórzy,
nawet młodzi zawodnicy, do niego wracają. Zaś o samej rywalizacji pierwszego
dnia powiedział:
- Młodzieży było sporo, przy czym coraz
więcej widać na tym turnieju młodych
zawodników zrzeszonych. Trochę słabiej
dopisali ci nie trenujący w klubach i dlatego daleko nam do rekordu uczestnictwa
sprzed czterech lat, gdy mieliśmy 150
uczestników. Widać że poziom wzrasta

z roku na rok. Coraz łatwiej o dobry sprzęt,
jest coraz więcej sklepów pingpongowych,
do tego można się zaopatrywać poprzez
internet. Dzieci grają coraz lepszym sprzętem i na coraz wyższym poziomie. A ten
turniej propaguje tę dyscyplinę.
- Było bardzo dużo dzieci ze szkół podstawowych, zdecydowana większość.
Poziom w tych szkołach też rośnie – mówi
K. Heczko. – Marnie natomiast wypadł
udział uczniów z ustrońskich gimnazjów.
Z roku na rok wszystko się zmienia,
a bardzo pozytywnym zjawiskiem jest
coraz większy udział tych najmłodszych
dzieci. Dobrze, że w szkołach można
grać, tak jak w Szkole Podstawowej nr 2,
gdzie stale rozstawionych jest pięć stołów.
Wiadomo, że takie dzieci trochę odstają od
tych trenujących w klubach, ale z drugiej
strony pozytywnie wyróżniają się na tle
dzieci, które nie grają w szkole.
Wyniki pierwszego dnia:
Dziewczynki do lat 16 - 15 zawodniczek: 1. Dorota Staniek - G-4 Skoczów,
2. Karolina Lewandowska - Społeczna
SP Cieszyn, 3. Agnieszka Kołder - Społeczna SP Cieszyn, 4. Aleksandra Kocyan
- SP Dzięgielów, 5. Agata Zając - SP Św.
Rodz. Cieszyn, 6. Agnieszka Wójciga - SP
Św. Rodz. Cieszyn.
Juniorzy zrzeszeni - 13 zawodników:
1. Wojciech Łosiński - G. Zebrzydowice,
2. Rafał Ganiek - SP Dzięgielów, 3. Jakub Pustówka - G. Goleszów, 4. Dominik
Dziembała - G. Goleszów, 5. Patryk
Sztefka - SP Dzięgielów, 6. Wojciech
Duda - G-4 Skoczów.
Juniorzy młodsi 11-13 lat niezrzeszeni
– 14 zawodników: 1. Patryk Wawrzyczek
- SP Pierściec, 2. Jakub Pierwoła - SP

Rywalizacja najmłodszych.			
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Pierściec, 3. Kamil Glajc - SP-6 Cieszyn,
4. Patryk Polak - SP Hażlach, 5. Sebastian Warzecha - SP-3 Ustroń Polana, 6.
Mateusz Niesyt - SP Pierściec.
Juniorzy starsi 14 –16 lat niezrzeszeni
- 15 zawodników: 1. Szymon Kubicjus
- GTE Cieszyn, 2. Jerzy Mendrek GTE Cieszyn, 3. Adam Burczak - G-2
Ustroń, 4. Michał Gomola - G-2 Ustroń,
5. Szymon Brodacz - G-1 Ustroń, 6. Piotr
Juroszek - G-2 Ustroń.

*

*

*

W niedzielę, 27 stycznia, grali wyłącznie
niezrzeszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorki i seniorzy. Grano
systemem „półpucharowym” - do dwóch
przegranych pojedynków. Tak pierwszego dnia, jak i drugiego dla zawodników
przygotowano ciepły posiłek i herbatę.
Tymczasem w korytarzu przed salą gimnastyczną uczennice Gimnazjum nr 2
sprzedawały kawę i herbatę. Sprzedano
zaledwie kilka kaw, co w porównianiu
z dochodami w latach ubiegłych jest ilością bardzo skromną. Na starcie stanęło
mniej uczestników niż w latach ubiegłych.
O trochę słabszej frekwencji w tym roku
mówi sędzia główny J. Hojnacki.
- Trochę przypadkowo w tym samym dniu
odbywał się turniej w Oświęcimiu, też
cieszący się renomą i wielu bielszczan
właśnie tam się udało. Stąd nieco skromniejsza obsada.
- Tu grają wszyscy. W tym roku zagrał
Robert Haratyk, na co dzień piłkarz Kuźni. Jak sam powiedział, ostatni raz przy
stole stał w szkole. Wiele było osób grających tylko dla przyjemności – mówi
K. Heczko.
Nie było niespodzianki. Sędziujący
w pierwszym dniu A. Buchta okazał się
drugiego dnia najlepszym graczem. Sam
już nie pamięta po raz który zwycięża
w Ustroniu. W tym roku w drodze do
zwycięstwa nie stracił ani jednego seta.
Po zawodach powiedział:
- Kolejny raz wygrywam ten turniej,
w tym roku bez problemów, bo najmocniejsi przeciwnicy z naszego terenu nabawili się kontuzji. Byli jednak zawodnicy
z Bielska-Białej grający w lidze. Mimo
to było to najłatwiejsze moje zwycięstwo
w tym turnieju. Nie wiem czy forma dopisała, czy przeciwnicy byli troszkę słabsi.
Po raz pierwszy natomiast główna nagroda
to wczasy dla dwóch osób, a zawsze było
dla jednej. Tym cenniejsze zwycięstwo.
A staram się grać przynajmniej dwa razy
w tygodniu, choć czasem utrudnia to praca
na zmiany. No i fajnie się gra w tym roku.
Zwyciężyłem w turnieju w Czechach.
W finale A. Buchta popisywał się lobami
zagrywanymi kilka metrów od stołu.
- W meczu o nagrodę główną wystąpił
tradycyjnie Andrzej Buchta, przy czym
nie miał tak mocnego przeciwnika jak
przed rokiem. Dlatego był to mecz raczej jednostronny, Buchta grał trochę
na pokaz – mówi J. Hojnacki. - Tak jak
w poprzednich latach zawody przebiegały
w sympatycznej atmosferze. Nie było kar
dyscyplinarnych, wszystko przebiegało
31 stycznia 2008 r.

w duchu sportowej rywalizacji. Widzę,
że ten turniej zapadł ludziom głęboko
w serduszka.
Była tylko jedna drobna sprawa, gdy to
przed meczem finałowym dziewcząt, jednej z zawodniczek trener kleił okładziny,
a tego bezpośrednio przed spotkaniem
robić nie można. Przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia tego roku i nie
wszyscy go znają. Dlatego sprawę udało
się załatwić polubownie.
- Jestem bardzo zadowolony z organizacji
tej dwudniowej imprezy – mówi K. Heczko. – Najważniejsza jest jednak atmosfera.
Wszyscy się znają, przyjeżdżają wiedząc,
że można się spodziewać sportowej rywalizacji na dobrym poziomie.
K. Heczko też startował i zajął szóste
miejsce. Gdy zauważam, że w męskich
grupach na wyższych miejscach plasowały
się kobiety, energicznie zaprzecza.
- Nie w mojej grupie wiekowej. Startowałem i zająłem szóste miejsce w najsilniej
obsadzonej grupie i to jest sukces. Byli
zawodnicy grający w lidze, a ze względu na
wiek, mogą startować w naszym turnieju.
Wyniki:
Seniorki – 4 zawodniczki: 1. Jolanta
Szajter – Hażlach, 2. Jadwiga Konowoł
– Ustroń, 3. Agnieszka Szajter – Hażlach,
4. Sylwia Duda - Hażlach.
Juniorzy 17-18 lat - 4 zawodników:
1. Łukasz Wantuła – Skoczów, 2. Roman
Skierniewski – Wisła, 3. Dominik Glajcar – Wisła, 4. Kamil Białoń - Ustroń.
Seniorzy do 18-44 lat - 10 zawodników:
1. Janusz Groborz – Ustroń, 2. Jolanta Szajter – Hażlach, 3. Rafał Szturc
– Ustroń, 4. Leszek Matuszek – Ustroń,
5. Jadwiga Konowoł – Ustroń, 6. Tomasz
Matuszek - Ustroń.
Seniorzy od 45 do 59 lat - 18 zawodników:
1. Andrzej Buchta - TRS „Siła” Ustroń, 2.
Andrzej Machej – Hażlach, 3. Zdzisław
Dziendziel - Bielsko-Biała, 4. Jerzy Hojnacki - Bielsko-Biała, 5. Andrzej Pietrzyk
– Skoczów, 6. Kazimierz Heczko - Ustroń.
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Puchar A. Buchcie wręcza burmistrz I. Szarzec

Weterani od 60 lat wzwyż - 8 zawodników:
1. Józef Michalik – Hażlach, 2. Henryk
Pietrzak – Skoczów, 3. Karol Czyż Ustroń, 4. Władysław Paszek – Ustroń, 5.
Stanisław Hajdusianek - Bielsko-Biała,
6. Michał Reterski - Ustroń.
Najlepszych dekorował i wręczał nagrody burmistrz Ireneusz Szarzec.
W sumie w turnieju uczestniczyło 101
zawodniczek i zawodników, w tym 48
z Ustronia.
Turniej zorganizowała Sekcja Tenisa
Stołowego Towarzystwa RekreacyjnoSportowego „Siła” w Ustroniu przy pomocy Urzędu Miasta w Ustroniu.

Fot. W. Suchta

Turniej sponsorowali: - Willa „Ustronianka” – Wiesława i Roman Macurowie (główna nagroda - bon na wczasy
w Hajduszoboszlo Węgry o wartości
700,- zł.) Zakłady Mięsne – Henryk
Kania – Pszczyna, Karczma „Rzym”
Leszek Matuszek – Ustroń, Firma „Galeria na Gojach” – A.B.K. Heczko,
Firma „AVICOLD” – Piotr Rychlik
– Cieszyn, Firma „Offset Druk i Media” – Cieszyn, Korneliusz Kapołka,
Mieczysław Płonka – Cieszyn, Firma
„Graf” – Janusz Groborz, PPHU „Słonecznik” - Zbigniew Hołubowicz, Firma
„Artchem” - Ustroń. Wojsław Suchta
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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”:

- „Samotność” - Malarstwo i grafika Karoliny Gajewskiej - wystawa czynna do końca lutego 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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Targowisko pustoszeje. Zdjęcie z dnia targowego, ostatniego poniedziałku, w południe.			
Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie
Już luty przed nami, tóż móm nadzieje, że jakosi te zime
przetrwómy. Dziyń coroz dłóższy i dyby jeszcze to słóneczko chciało sie nóm czyńścij ukozać, to bych już niewiela
wiyncyj do szczyńścio potrzebowała. Ponikierzi myślóm, że
emeryci to jyno ty seriale w telewizorze zaliczajóm jedyn
za drugim. Możne je w tym cosik prowdy, ale ni do kóńca.
Łoto Jewka chwoliła sie, że fórt czyto, ale ni romansidła,
a móndre ksiónżki. Jo też już cosik z tej regiónalnej literatury
przeczytała, a w telewizji móm rada wszelijaki teleturnieje.
Pamiyntóm jak kiedysi, już isto ze dwacet roków tymu było
piyrsze „Koło fortuny”. Kibicowałach wtedy tym zawodnikóm z całóm rodzinóm, choć to było już w nocy. A łostatnio
zaś sóm ci „Miliónerzi”, co już 5 roków tymu ich zawiesili,
isto piniyndzy chybiło, choć przeca tego milióna żodnymu
jeszcze nie udało sie wygrać. Tóż żech sie doista ucieszyła, że zaś pokibicujym tym zawodnikóm, a namowióm też
mojigo wnuka coby szczyńścio sprugowoł. Je studyntym
informatyki i choćby tego milióna nie wygroł, ale aspóń ze
dwacet, abo sztyrycet tysiyncy. Na każde ferie wyjyżdżo za
granice cosik dorobić, a mógby sprugować zarobić na swoji
wiedzy w jakim teleturnieju. Jak by mu sie poszczyńściło,
to łoto za pół godziny dostołby sporo grosza. Jo by mu
pumógła, jakby mu sie z jakim pytanim ścigało. Łoto jedyn
synek też zadzwónił do babci o pumoc i ta mu podpowiedziała, kiero roślina mo cebulki, a kiero ni. Mie sie to zdało
ganc proste pytani, a tyn młody, co przeca też moc umioł,
tego akurat nie wiedzioł. I tak sie emocjónujym w sobote
i niedziele, ale i na każdo łodnajdujym jakisik drobne radości.
Hela
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.
POZIOMO: 1) na nogach, 4) element skoczni, 6) upinany
na głowie, 8) pies Stasia i Nel, 9) część utworu poetyckiego,
10) tajniki czegoś, 11) krajan, 12) mocny zapach, 13) najdłuższy lewy dopływ Wisły, 14) okrywa pień drzewa, 15) jezioro
na Mazurach, 16) broń kozła, 17) mniej więcej, 18) miara pow.
gruntu, 19) z afrykańskiego buszu, 20) rzeka graniczna.
PIONOWO: 1) pokój gościnny w dworku, 2) ze skalą za oknem, 3) karty do wróżenia, 4) kraina w Ameryce Południowej,
5) koło Lipowca, 6) przodek fortepianu, 7) rosyjska piękność,
11) zgryźliwi starcy, 13) po pięć u rąk, 14) marny obraz.

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 8 lutego br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 3
pogoda dla narciarzy
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Anita Król, Ustroń,
ul. Malinowa 6. Bon o wartości 50 zł ufundowany przez Hurtownię-Sklep Rybny „Sum” w Hermanicach wygrał Paweł
Ferfecki, Ustroń, ul. Wesoła 12. Zapraszamy do redakcji.
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Taką widokówkę wydał ostatnio Urząd Miasta. Autorem plastycznego widoku Ustronia i okolicznych gór z lotu ptaka jest Jan Prášil
z Jičina koło Pragi. Już wkrótce w dużym formacie mapa ukształtowania terenu znajdzie się w gablocie na Rynku. 		

MOKATE - BARDZIEJ ZAGRANICZNE
Miniony rok był dobry dla Mokate.
Sprzedaż zarejestrowana w ośmiu firmach
należących do tej grupy sięgnęła 400 mln
PLN. Oznacza to 20 - procentowy wzrost
w stosunku do roku 2006. Zwiększyło się
też zatrudnienie – do 1 200 osób.
Istotne zmiany dokonały się w eksporcie. Wyższa tutaj, bo 25-procentowa
dynamika sprzedaży przyniosła kolejne
zwiększenie udziału eksportu. W strukturze sprzedaży Mokate na koniec 2007
roku eksport stanowił już 38 procent.
Poza tradycyjnymi kierunkami dostaw
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, istotną rolę w eksporcie odegrały
Bałkany, rynek państw arabskich a także
kraje Dalekiego Wschodu. Znacznie
poszerzyły się dostawy do Wielkiej
Brytanii, m.in. dzięki wprowadzeniu
markowych wyrobów Mokate do sieci
Tesco. Dobrze rokującą inicjatywą okazało się ulokowanie produkcji cappuccino w Chorwacji oraz wykorzystanie
tamtejszego centrum dystrybucyjnego.
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Na zasadzie umowy z firmą z Zagrzebia,
na miejscowy rynek oraz rynki państw
sąsiednich trafiają produkty pod marką
Mokate; czynione są również przygotowania do poszerzenia kręgu zagranicznych odbiorców zaopatrywanych
z terenu Chorwacji.
Na czoło listy eksportowanych przez
Mokate wyrobów wysunęły się zabielacze
i spieniacze. Ich rola w firmie systematycznie rośnie, zawarte w drugim półroczu
2007 kontrakty zaowocowały dostawami
już do 60. krajów. Odbiorcy podkreślają
wysoką jakość tych półproduktów, służących wytwarzaniu instantów w wielu
krajach świata. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, że półprodukty te powstają
na bazie polskiego mleka.
Wśród pozostałych produktów eksportowanych z Mokate wyróżniają się dobrą
dynamiką coraz bardziej popularne miksy
kawowe (3 in 1) a także tradycyjne cappuccino i kawy instant. Znaczącą pozycję w
eksporcie zaczynają zdobywać także herba-

ty, produkowane w ustrońskim Mokate.
Należy zauważyć wielki potencjał
tkwiący w herbacianej ofercie firmy. Zajmowane przez Mokate miejsce w pierwszej trójce krajowych producentów herbaty
jest wynikiem asortymentowej ofensywy,
jakiej firma dokonała w ubiegłym roku.
Flagowe produkty tej oferty, o najwyższej
dynamice sprzedaży, to seria ,,grzańców’’
(herbat z dodatkiem alkoholu) oraz herbat
owocowych z serii ,,Babcia Jagoda’’.
Dokonane w ostatnich dniach przez
Zarząd Mokate podsumowanie rezultatów
ubiegłego roku, było również okazją do
wytyczenia zadań dla całej grupy firm
w roku 2008.
- Dotychczasowy kierunek rozwoju będzie
kontynuowany – stwierdziła właścicielka grupy Mokate, pani Teresa Mokrysz.
– Jesteśmy finansowo i organizacyjnie
przygotowani zarówno do poważnego
rozwinięcia własnej bazy produkcyjnej,
jak i dokonania akwizycji zagranicznych
w ciągu bieżącego roku’’.
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WAHADŁO CZASU

Zmagania konkursowe zakończone. Jak wiadomo, konkurs ten organizowany jest co roku przez Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” pod patronatem Burmistrza Miasta. Tegoroczny był rozstrzygany
w trzech kategoriach - wspomnienie, bajka i reportaż, napisane
językiem literackim bądź gwarą Śląska Cieszyńskiego. Liczba
osób i nadesłanych na tę edycję prac przerosły oczekiwania organizatorów. Nieśmiało można powiedzieć, iż nosi on dziś znamiona konkursu rangi „ogólnopolskiej”. Zgłoszenia na konkurs
nadeszły z: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Legnicy,
Gdańska, Ełku, Elbląga, Olsztynka, Katowic, Tychów, Sosnowca,
Zabrza, Chorzowa, Bytomia, Rudy Ślaskiej, Knurowa, Jastrzębia
Zdroju, a także z Lublina, Przeworska, Malborka, Zgorzelca,
Myszkowa, Bochni, Wieliczki. Oczywiście nie zabrakło Ustronia, Cieszyna, Bielska-Białej, Skoczowa, Dzięgielowa, Pogórza
i Grodźca; także mniejszych miejscowości jak: Wilkanowo k/Zielonej Góry, Mogielnica, Kolonowskie i Włodzienin w woj. Opolskim, Mogilany, Deszczno, Lubenia i Suchy Las. Była także praca
z Berlina. Łącznie w konkursie wzięło udział 59 osób z całej
Polski, które nadesłały 84 prace. I tu należy podziękować przede
wszystkim szanownemu jury za ogrom pracy, jaki został przez
nich wykonany. Prace oceniało czteroosobowe grono złożone
z polonistów i etnologa. Przyznano trzy równorzędne II nagrody oraz jedno wyróżnienie. Wśród laureatów znalazły się
cztery panie: Wioletta Wantulok-Seebauer za wspomnienie
„Piąta pora roku”, Krystyna Myszkiewicz (Zgorzelec) za
bajkę „Baśń o karle i chłopcu” oraz Urszula Stefania Korzonek (Pogórze) za napisane gwarą wspomnienie „Z aprylym”.
Ustronianka, Maria Herzyk uzyskała wyróżnienie za treści
regionalne obrazujące stare obrzędy, zwyczaje, wierzenia
i przesądy zawarte w wspomnieniu gwarowym „Stworek”.
Dużym zaskoczeniem i wzruszeniem była dla nas jedna
z laureatek – Wioletta Wantulok-Seebauer, która, jak się potem
okazało, od 21 lat mieszka w Niemczech, ale nie zapomniała polskiego języka. Dużo pisze, bierze udział w polskich konkursach
literackich, zdobywając ich laury. W dodatku Pani Wioletta jest
naszą krajanką i to właśnie tutaj ma swoje rodzinne korzenie.
Trudno obdarować choćby książką tak liczną grupę uczestników konkursu, toteż co roku organizowany jest koncert
noworoczny dedykowany ustroniakom, a także uczestnikom
i laureatom Konkursu Literackiego „Wahadło czasu”. Podczas
koncertu uczestnikom wręczane są pamiątkowe dyplomy,
a laureatom nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą jest opublikowanie wyróżnionych prac w internecie, Kalendarzu Ustrońskim,
a krótszych form także w Gazecie Ustrońskiej.
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Śpiewa chór „Collegium Canticorum”.

Fot. A. Rokosz

W tym roku, 11 stycznia w Oddziale Muzeum Ustrońskiego
„Zbiory Marii Skalickiej” dla ustroniaków i uczestników Konkursu,
wystąpił najlepszy polski chór Zaolzia „Collegium Canticorum”
w pięknym świątecznym repertuarze. Koncert był zachwycający.
Dyrygowała Danuta Zoń-Dziuk. Chór ten bierze udział w licznych międzynarodowych festiwalach i konkursach, uzyskując
najczęściej najwyższe miejsca. W listopadzie 2007 brał udział
w Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
„Varsovia Cantus”, gdzie w kategorii A – Chórów Mieszanych
Dorosłych, uzyskał drugie miejsce, tuż za najbardziej egzotycznym chórem z Libanu. Jury to międzynarodowe grono profesorów chóralistyki z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Przewodniczącym jury jest polski kompozytor Romuald Twardowski, którego utwory chętnie wykonuje „Collegium Canticorum”.
Przy okazji tegoż festiwalu Zaolzianie koncertowali również
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie, a jako laureaci wystąpili także
w koncercie finałowym w sali koncertowej Akademii Muzycznej
w Warszawie.
Można się cieszyć, że konkurs nasz znajduje coraz więcej
zwolenników, a tym samym przyczynia się do promocji naszego
miasta i Muzeum.
Irena Maliborska

Gazeta Ustrońska 13

www.ustron.pl

	kultura

1.2
godz. 19.00
			
			
			
5.2
godz. 10.00
			
		

Koncert Karnawałowy - wystąpią: Alicja
Majewska i Włodzimierz Korcz, Kwintet
Męski „ Avocado”, cena biletu 25 zł, sala
widowiskowa Prażakówka.
Przegląd Amatorskich Zespołów
Teatralnych, sala widowiskowa.

31.1
		
			
		
KINO

III Międzyszkolny Turniej Szachowy
o indywidualne mistrzostwo Ustronia.

sport

1-7.2		
godz.17.00
				
1-7.2		
godz.18.30
				

Kobieca finezja ...

Promocja okien PCV F.H. „Besta”.
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, tel.
033-854-53-98.
Oddam kawiarnię w dzierżawę. Hotel Ziemowit. Kontakt
z kierownikiem. Tel. 033-85434-86.
Przyjmę do pracy kelnera, kelnerkę na umowę o pracę – dobre
warunki. Tel. 033-854-34-86.

  
31.1-2.2 3-5.2 -			
6-8.2 -

Fot. W. Suchta
Wynajmę na biuro lub gabinet
– lokal 50 m2 (parter) przy ul. Daszyńskiego. 0-601-942-374.
Poszukuję pomieszczenia na biuro.
Istnieje możliwości współpracy
w zakresie promocji, reklamy
i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Chętnie wynajmę
pomieszczenie nadające się do
zamieszkania. Tel. 602-185-140,
romanservice@wp.pl
Pokój do wynajęcia. Tel. 033854-71-37

Pod Najadą		ul. 3 Maja 13
Na Szlaku		ul. 3 Maja 46
Na Zawodziu		ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-46-58

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... i męska codzienność.
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Simpsonowie, animacja w polskiej
wersji językowej, b/o USA.
Miłość w czasach zarazy, melodramat,
15 lat, USA.

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Staraniem Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi, 24
stycznia odbył się kolejny bal o charakterze charytatywnym.
W pięknych wnętrzach hotelu „Ustroń” (dawna Parkowa), do
tańca przygrywała orkiestra Janusza Śliwki. Goście zapoznali
się z działalnością Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego,
z pracami dzieci z tego Ośrodka oraz darami ustrońskich artystów
przeznaczonymi na aukcję.
Gośćmi honorowymi balu byli: poseł Grażyna Staniszewska
i wicewojewoda Grzegorz Figura.

*

*

*

*

*

*

25 stycznia w budynku Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” odbył się uroczysty koncert kończący modlitwy o zjednoczenie
chrześcijan. W spotkaniu, którego mottem stał się cytat: „Abyśmy
wszyscy byli jedno”, wziął udział ksiądz dr Henryk Czembor.
Kolędy, pastorałki oraz poezję o tematyce bożonarodzeniowej
przedstawiła Estrada Ludowa „Czantoria”, z którą gościnnie
wystąpili: Ewa Kornas i Janusz Śliwka. W związku z rozwijającą
się karierą, E. Kornas pożegnała się już z zespołem, nie odrzuca
jednak zqaproszeń od dawnych kolegów ze sceny. Zaproszonym
artystom za chwilę wzruszeń podziękował Kazimierz Hanus wręczając im akwarele autorstwa Bogusława Heczki.
Rozmowa z Józefem Kocyanem, olimpijczykiem:
- Jak pan zaczął skakać na nartach?
- Mój starszy brat skakał i ja go chodziłem podpatrywać.
Zazdrościłem sprzętu i ubrań. Początkowo zacząłem skakać
obok dużej skoczni w Malince. Miałem narty, jak to się mówi,
„jesionki”. Takie narty trzeba było umieć przygotować. Wieczorem gotowało się ich szpice w szafliczku, gdy były dobrze „zagrzote”, wpychało się je pod kredens, żeby miały wygięcie. Brałem je
i szedłem na skoki. Gdy miałem 13 lat, na takich nartach wygrałem
Mistrzostwo Śląska, potem miałem startować na Mistrzostwach
Polski. Po skokach treningowych, pan Bośnicki – działacz narciarski, dał ultimatum mojemu klubowi, że jak nie dostanę innych
nart, to mnie zdyskwalifikuje. Wszyscy mieli już prawdziwe narty
skokowe, a ja na tych „jesionkach” im na treningu dokładałem.
No to trener wziął mnie do magazynu, wyciągnął mi stare, drewniane „krokwie”, za duże na mnie o 30 centymetrów i buty też za
duże. Poszedłem na skocznię i co z tego, że skoczyłem daleko, jak
w za dużych butach przy lądowaniu obróciło mnie w drugą stronę,
a narty wbiły się tyłami w zeskok. Oczywiście narty połamałem,
nogi powykręcałem i do tego miałem wstrząs mózgu.
(ar)
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felieton

Tak sobie myślę

Tydzień Modlitwy
o Jedność Chrześcijan
Mój sąsiad z felietonowej strony Gazety
Ustrońskiej p. M. Rembierz zakończył
swój felieton, zamieszczony w numerze
z 17. stycznia br. „PS. Nadchodzi tydzień,
w którym – co istotne w Ustroniu – szczególną uwagę zwraca się na szeroko pojęty
ekumenizm.” W tych słowach wyraził
przekonanie, że odbywający się co roku w
dniach 18 – 25. stycznia Tydzień Modlitwy
o Jedność Chrześcijan, i w tym roku będzie
obchodzony także i w Ustroniu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne
planowało na ten rok, że w tym tygodniu
odbędą się nabożeństwa ekumeniczne
we wszystkich kościołach katolickich
i ewangelickich.
Jest po temu szczególny powód. Otóż
w tym roku obchodzimy okrągły jubileusz
tych tygodni. Wszak pierwszy taki tydzień
nazwany Oktawą Modlitw o Jedność
Chrześcijan odbył się z inicjatywy anglikańskiego duchownego ks. Paula Wattsona, sto lat temu – w dniach od 18-25. stycznia 1908 roku. Od tego czasu stopniowo
inicjatywa organizowania takich tygodni
znajdowała coraz więcej zwolenników

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (8)

1. Dziś felieton o ekumenii, czyli trudnym i wieloaspektowym dążeniu do jedności. Styczeń jest miesiącem, w którym
– na dobry początek nowego roku – akcentuje się w kościołach chrześcijańskich
kwestie ekumeniczne. Mają one szczególną doniosłość w takich społecznościach
lokalnych jak Ustroń, które są od wieków
wielowyznaniowe, zróżnicowane pod
względem religijnym. Zarazem kwestie
te są istotne w wymiarze globalnym, gdyż
świat staje się „globalną wioską”, a dotychczas odległe od siebie kultury i religie
muszą funkcjonować tuż obok siebie.
2. Rozwój ruchu ekumenicznego to jedno
ze znamion chrześcijaństwa w XX wieku.
2.1. Przykład Ustronia uwidacznia, iż
ekumenia wpisała się nie tylko w strategię funkcjonowania wyznań religijnych,
ale stała się ważnym elementem kultury
społeczności lokalnej. Aby to sobie wyraźniej uświadomić proponuję eksperyment myślowy: proszę sobie wyobrazić
współczesne życie społeczne i kulturalne
zróżnicowanego wyznaniowo Ustronia
bez promowania postaw ekumenicznych
i bez jakichkolwiek przedsięwzięć ekumenicznych. Nie tylko, że pojawia się
wówczas dojmująca pustka, ale rodzi
się niepokojące pytanie, co w zamian,
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w różnych Kościołach chrześcijańskich
na całym świecie. Łączy się to ściśle
z rozwojem ruchu ekumenicznego. Poczynając od roku 1926. Światowa Rada
Kościołów wydawała regularnie „Materiały pomocnicze na Oktawę Modłów
o Jedność Chrześcijan.” Po przyłączeniu
się do ruchu ekumenicznego Kościoła
Rzymsko-Katolickiego od roku 1966.
wspólne materiały na coroczny Tydzień
Modlitwy o Jedność Chrześcijan wydają:
Komisja Wiary i Ustroju Światowej Rady
Kościołów i Sekretariat do Spraw Jedności
Kościoła.
Tak było i w tym roku. Przygotowane
materiały zawierają ogólny temat danego
Tygodnia i rozpisane na poszczególne
dni tematy, teksty biblijne, modlitwy itp.
W tym roku ogólnym tematem tego tygodnia było wezwanie ap. Pawła: „Nieustannie się módlcie”, będące przypomnieniem
o potrzebie i obowiązku modlitwy, także
o przezwyciężaniu barier dzielących poszczególne Kościoły i umocnienie zrozumienia i współpracy między chrześcijanami różnych wyznań.
Wracając do naszych, ustrońskich realiów trzeba powiedzieć, że plany były
ambitne. Gdyby je zrealizowano zapewne
znaczną część Gazety Ustrońskiej zajęłyby
relacje z obchodów Tygodnia Modlitwy
o Jedność Chrześcijan… Tylko, że takich
relacji nie ma, bo zamierzone nabożeństwa
ekumeniczne się nie odbyły… Plany pozostały tylko planami… Słyszałem, że ich
realizacja została przełożona na następny

rok. Wypada tylko powiedzieć: Szkoda!
Najwyraźniej muszą nam, przynajmniej
w tym roku, wystarczyć ekumeniczne
wieczory kolęd i odbyte w czasie tego
tygodnia spotkanie autorskie ewangelickiego duchownego, ks. dra H. Czembora,
w Czytelni Katolickiej, zorganizowane
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Ekumeniczne.
Powiadają, że planowanie – to czas
stracony. Oczywiście wtedy, gdy plany
nie zostają zrealizowane. Tak jak to było
w przypadku planowania nabożeństw ekumenicznych w czasie tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tydzień minął, a nabożeństwa się nie odbyły…
Zostały odłożone na następny rok. Tylko czy
na pewno w przyszłym roku się odbędą?
A może znowu znajdą się jakieś powody, czy preteksty, żeby nie organizować
w Ustroniu nabożeństw z okazji Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan?
Jestem człowiekiem wierzącym. I wierzę, że jednak w przyszłym roku miejscowe parafie, tak katolickie jak i ewangelickie nie zapomną o tym tygodniu. A poza
tym uważam, że planowanie jest zajęciem
bardzo przyjemnym. Wszak można sobie
wyobrazić i zaplanować rzeczy wspaniałe, a nawet niemożliwe. W marzeniach
i planach wszystko jest możliwe. A radości z planowania nikt nam nie odbierze.
Planujmy więc i wyobrażajmy sobie, że
to zaplanowane uda się zrealizować! A jak
się nie uda, to przecież zawsze planowanie
możemy zacząć od nowa!
Jerzy Bór

czy wzmożone antagonizmy i konflikty
wyznaniowe?
2.2. Nadmienić należy, iż – jak jeden
mąż – wszyscy trzej felietoniści „Gazety
Ustrońskiej” zaangażowani są w Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne
w Ustroniu. A Dwaj Zacni Felietoniści sprawują z wyboru funkcje prezesa
i wiceprezesa.
3. Przejście od religijnej konfrontacji
do ekumenicznego dialogu i współdziałania wymaga gruntowanej przemiany w
postrzeganiu własnej tożsamości. Wspaniałomyślność powinna być czynnikiem
kształtującym tożsamość religijną: zasadzie, że „zachowujemy tożsamość przez
podkreślanie różnic”, ksiądz profesor
Józef Tischner przeciwstawia zasadę, że
„zachowujemy tożsamość przez podkreślanie podobieństw”. Ta postawa wymaga
ducha otwartości: „Odkrywając, że inny
wyznaje wartości, które ja noszę w sobie,
zaczynam je lepiej sobie uświadamiać
i głębiej je sobie przyswajam”. Tischner
postuluje kształtowanie tożsamości religijnej opartej na wspólnych wartościach,
na wspólnym poznawaniu siebie.
3.1. Społecznie niebezpieczna, bo
wzmagająca międzyludzkie antagonizmy,
jest tożsamość religijna oparta na posiadaniu wroga, która formowana jest jak
wojenna twierdza: tożsamość nastawiona
do prowadzenia nieustannych konfliktów
z inaczej myślącymi, gdyż ocenia się ich
zawsze negatywnie. Ksiądz profesor Konstanty Michalski (historyk filozofii, rektor
UJ i więzień obozu koncentracyjnego)
przestrzega: „Niebezpieczeństwo czyha

na człowieka w każdej jednostronności
jego myśli i nastawienia, ale klęską nad
klęskami jest w religii dusza zacieśniona,
która nie potrafi spojrzeć szeroko”.
3.2. Wymóg tożsamości religijnej otwartej na przedsięwzięcia ekumeniczne
to wymóg społeczny, a nie tylko religijny.
Istotnym dobrem ludzi zamieszkujących
razem jakiś obszar jest – wspólne dla
przedstawicieli różnych światopoglądów
– życie społeczne. Zachowanie tego dobra
wymaga jednak eliminowania skrajnych
postaw fundamentalistycznych.
4. Ekumenizm jest przedstawiany przez
przeciwników jako „koń trojański”. Jego
wprowadzanie to poddanie wyznań religijnych zewnętrznym wobec nich ideom
i praktykom.
5. Osobliwy „ekumenizm” postuluje
socjolog i ideolog lewicy Ulrich Beck:
„Religie powinny dziś nie tyle głosić
prawdę, co poszukiwać pokoju. Tylko
w ten sposób mogą pozbyć się wzajemnej
nietolerancji. I zbudować świat, w którym
deklarowana miłość bliźniego nie będzie
podszyta nienawiścią do wyznających
inną wiarę”. Taki „ekumenizm” – przypominający leninowsko-stalinowskie wezwanie do „walki o pokój” – zakłada, iż
religie są w swej istocie względem siebie
nietolerancyjne oraz zakłada hipokryzję
wyznawców religii deklarujących miłość
bliźniego. Taki „ekumenizm” może budzić
zasadniczy sprzeciw.
6. Kwestie ekumeniczne, szczególnie
w społeczności takiej jak Ustroń, wymagają
refleksji i dyskusji. I dobrze, że zaczyna się
to co roku w styczniu. Marek Rembierz
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odebrała szarfę
Mistrza Polski

W ubiegły piątek w koszykarskiej hali
„Znicza” w Pruszkowie odbyła się Gala
Polskiego Związku Motorowego, będąca
oficjalnym zakończeniem sezonu 2007
w polskim sporcie samochodowym. Tradycyjnie już na gali PZM nie zabrakło
Karoliny Czapki i jej zespołu. Zawodniczka z Ustronia po raz trzeci z rzędu

stała się posiadaczką szarfy Mistrza Polski
w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w klasie H-2000.
Zanim jednak doszło do oficjalnej dekoracji „Kaja” odebrała specjalną nagrodę z rąk prezesa PZM – Andrzeja
Witkowskiego za drugiej miejsce w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej

w klasie E1-2000. Oprócz przedstawicieli wyścigów płaskich, w Pruszkowie
w piątkowy wieczór obecni byli także
przedstawiciele wyścigów górskich, rajdów, rallycrossu oraz rajdów terenowych.
Organizatorzy oprócz części oficjalnej
przygotowali także kilka pokazów. Między
innymi swoje samochody zaprezentowali
polscy uczestnicy historycznego rajdu
Monte-Carlo. Światło dzienne ujrzała
także trzydrzwiowa pucharowa Kia Cee’d.
Nie zabrakło również widowiskowego
pokazu przyrządzania drinków.
Teraz przed zespołem Karolina Autosport
pozostały już tylko przygotowania do zbliżającego się sezonu w WSMP. Niebawem
powinniśmy poznać plany startowe Karoliny, ale dużo zależy od tego czy zespołowi z
Ustronia uda się zebrać odpowiedni budżet
na starty. Jeśli wszystko jednak pójdzie po
myśli zawodniczki to również w sezonie
2008 „Kaja” powalczy o tytułu Mistrza
Polski w wyścigach płaskich.
Karolina Czapka: - Rozdanie nagród za
sezon 2007 odbyło się w całkowicie innej
scenerii niż poprzednia edycja. Impreza
była przyjemna, a ja cieszę się, że po raz
trzeci w swojej karierze mogłam odebrać
szarfę Mistrz Polski w klasie do dwóch
litrów. Po miłej końcówce sezonu i galach
na które byłam zaproszona, aby odebrać
zdobyte tytuły, przede mną przygotowania
do zbliżającego się sezonu. Obecnie w zespole jesteśmy na etapie zbierania budżetu,
ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie po
naszej myśli.

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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