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BCdzie pan ponownie jeadził w rajdach mitsubishi lancerem. 
Czy to ten sam samochód, co w roku ubiegłym?
Taki sam, ale nie ten sam. Budowa tego wozu została zakoMczona 
pocz>tkiem tego roku. Taka sama specyikacja, rócni siC jedynie 
bardziej rozbudowan> klatk> bezpieczeMstwa i troszkC innym 
zawieszeniem. 
Czy wystartujecie we wszystkich rajdach Mistrzostw Polski?
Tak. Zastanowimy siC jeszcze nad innymi startami, bo chcemy 
tym samochodem jak najwiCcej jeadzić.
Jakie cele przed wami?
Jeadzić coraz szybciej, a za tym przyjd> wyniki. Samochód dobrze 
znamy. Dalej jeadzić bCdC z Maćkiem Wisławskim i z t> sam> 
ekip>. Znamy siC, wiemy co kto lubi, jesteWmy dotarci. Jest tec 

Rozmowa z rajdowcem Kajetanem Kajetanowiczem

jechać  szczurem monografia
Tej zimy dróg na pewno nie zawiewało.                     fot. W. suchta                                

9 lutego w Muzeum UstroMskim odbyła siC prezentacja dru-
giego tomu monograii „UstroM 1305 - 2005”. Z tej okazji do 
Muzeum przybyli licznie ustroniacy, a wWród nich takce autorzy 
niektórych artykułów monograii, przedstawiciele władz. Była 
radna powiatowa Emilia Czembor, byli burmistrzowie Andrzej 
Georg i Kazimierz Hanus, obecny burmistrz Ireneusz Szarzec, 
przewodnicz>cy Rady Miasta Stanisław Malina. Wszystkich 
witała dyrektor Muzeum dr Lidia Szkaradnik, która jednoczeWnie 
jest redaktorem drugiego tomu monograii. L. Szkaradnik witała 
wszystkich, a ce monograia powstała dziCki UrzCdowi Miasta, 
poprosiła o zabranie głosu naczelnik Wydziału Kultury DanutC 
Koenig, która była takce koordynatorem działaM zmierzaj>cych 
do powstania wydawnictwa. D. Koenig mówiła o pisaniu mo-
nograii, m.in.:
- Pomysł napisania monograii powstał w roku 1993 z inicjatywy 
ówczesnego przewodnicz>cego Rady Miasta Zygmunta Białasa. 

(dok. na str. 4)
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Pierwsza wzmianka o KoMczy-
cach Małych pochodzi z 1305 
roku. MieszkaMcy osiedlali siC 
pocz>tkowo nad rzek> Pio-
trówk>. WłaWciciele wsi czC-
sto siC zmieniali. Przed wojn> 
folwarkami zarz>dzała rodzina 
Folwarcznych.
    
Pod koniec XVIII wieku mury 
miejskie Cieszyna znajdowały 
siC w opłakanym stanie. Z po-
wodu niedostatku pieniCdzy na 

naprawC zdecydowano siC na 
rozbiórkC, a uzyskany materiał 
przydał siC do budowy nowych 
domów.

Brenna zawdziCcza swe po-
wstanie starszym od niej Gór-
kom. Zachowała siC pisem-
na wzmianka o wsi z 1490 r.  
W XVI wieku Brenna miała 
młyn, karczmC, były tec stawy 
rybne, a przede wszystkim huta 
szkła.

Ponad 70 lat temu w Cieszynie 
działał Komitet Poszukiwaczy 
Grobów Piastowskich. Prze-
prowadzone badania potwier-
dziły pogłoski, ic z grobowców 
w koWciele Ww. Marii Magdale-

ny zniknCły szcz>tki cieszyM-
skich ksi>c>t. Nie wiadomo do 
dziW co siC z nimi stało.

Górale opowiadaj>, ce na Stoc-
ku zakopano skarb. Mieli to 
uczynić zbójnicy. Wiele osób 
juc ponoć szukało kociołka 
pełnego złota, ale ten jakby... 
zapadł siC pod ziemiC.
    
Szpital nr 2 w Cieszynie na-
zywany jest „grualiczokiem”. 
OpiekC nad chorymi sprawuj> 
w nim siostry elcbietanki. Do 
tego zakonu nalecy wiCkszoWć 
zabudowaM.

Pierwsz> koronkark> z Trójwsi 
Beskidzkiej, która otrzymała 

NagrodC im. O. Kolberga, była 
Jadwiga Legierska z Koniako-
wa Kadłubów. Jej warsztat pra-
cy pokazano, m. in. w ilmie 
„TaMce Beskidu Vl>skiego”.
    
KoWciół ewangelicki VwiCtej 
Trójcy w Bacanowicach został 
wzniesiony w latach 1978-81. 
Tutejsza wspólnota liczy 600 
wiernych.
    
Latem 1993 roku w Cieszynie 
przy Rynku otwarto „Moj> Ap-
tekC” – przestronn> placówkC, 
która jako pierwsza i bodaj 
jedyna dot>d w cieszyMskim 
powiecie, wprowadziła samo-
obsługC. Klienci sami mog> 
wybrać tzw. paraleki.     (nik)  

(dok. ze str. 1)

jechać  szczurem
ta sama grupa sponsorska poszerzona o dwie irmy. Bardzo wac-
na jest w zespole dobra atmosfera. Wszystkie nieporozumienia 
trzeba natychmiast wyjaWniać, nie mocna nieczego odkładać, bo 
to siC odbije wczeWniej czy póaniej. Wszystkie nieporozumienia 
wyjaWniać trzeba jak najszybciej, mówić sobie prosto z mostu  
o co chodzi. Nie ma czasu na kłótnie. Problemy musimy rozwi>-
zywać na biec>co.
Czyli rajd to jakiW ustalony ci>g zdarzeM?
Przygotowania do kacdego rajdu trwaj> tygodniami. Po rajdzie 
samochód jest rozbierany, po czym na nowo przygotowywany. 
Praca miedzy rajdami trwa cały czas. Konsultujemy pewne rzeczy 
z mechanikami. Ci>g zdarzeM przed rajdem jest taki, ce kacdy 
wie co ma robić. Potem juc we wtorek, WrodC  zapoznanie z tras>, 
jeszcze testy samochodu, sprawdzanie, badanie kontrolne, start. 
Kacdy wie gdzie musi być.
Ilu jest licz>cych siC w Polsce załóg rajdowych?
Szybkich jest parC, a wygrać rajd moce kacdy z około dziesiCciu. 
Rajdy s> trochC nieprzewidywalne.
Nie kusz> pana innego typu wyWcigi samochodowe?
Absolutnie nie. Rajdy to piCkny sport, o wiele wiCcej siC dzieje 
nic na torze wyWcigowym. Przynosi mi to maksymaln> adrenalinC, 
frajdC z jazdy, gdy np. w ostatnim rajdzie jechalismy 200 km/h 
po Wniegu na oponach w>skich prawie jak w rowerze, bo takie s> 
sportowe opony na Wnieg. Na torze jest 17 zakrCtów i jedzie siC 
30 okr>ceM z barierami 50 m od drogi. My jeadzimy w lesie, po 
polach, w miastach. Moim zdaniem rajdy s> tec bardziej wido-
wiskowe dla kibiców i jest ich coraz wiCcej. S> oni w stanie stać 
na deszczu i wiernie kibicować. 

*    *    *

W jakich warunkach jeadzi siC panu najlepiej?
Uwielbiam jeadzić w kacdych warunkach. Na co dzieM jecdcC 
peugeotem 206, a w rajdzie przesiadam siC do samochodu rajdo-
wego, który jest zupełnie innym Wwiatem. CzujC siC jak w zupełnie 
innej bajce. Przesiadam siC do czteronapCdowego trzystukonnego 
potwora i serce zaczyna mocniej bić.
Ale ma pan preferencje, czy to ma być rajd szutrowy, po 
asfalcie, czy w deszczu?
To dla mnie nie ma znaczenia. S> to diametralnie rócne przy-
czepnoWci, rócny styl jazdy. Na Wliskich nawierzchniach, szutrze 
czy Wniegu nie da siC jechać bez poWlizgów, ale nie mog> być one 
za duce, bo kacdy poWlizg to strata czasu. Jedzie siC na granicy 
przyczepnoWci. Na asfalcie natomiast trzeba jechać, brzydko 
mówi>c, szczurem. 
W ostatnim rajdzie doskonałe drugie miejsce zaj>ł Łukasz 
Sztuka, w swej klasie zwyciCcyli bracia Szejowie. Tworzy siC 
w Ustroniu silna ekipa rajdowa.
I cieszC siC z tego. Widać, ce u nas rajdy s> coraz bardziej popu-
larne i chyba robimy dobr> robotC przynosz>c regionowi i miastu 
popularnoWć. Kibice wiedz> sk>d jesteWmy.
To nie warto zrobić u nas porz>dnego rajdu?
To nie ten etap. My zajmujemy siC swoj> robot>, a gdzie odby-
waj> siC rajdy, ustalaj> inni. Jest Rajd Wisły, który chwalimy, gdy 
tylko mamy okazjC.
KiedyW były odcinki specjalne na Równicy. Na ile pana zda-

niem rajdy szkodz> Wrodowisku, bo zdanie ekologów jest 
chyba jednoznaczne.
Wielu rajdowców idzie w stronC ekologii. Byłem na testach  
w Filnandi i tam jeadziłem z mistrzem rajdowym Jani Pasonenem. 
On wspólnie z kolegami wchodzi w projekt samochodów na gaz. 
BCd> kilkoma takimi samochodami jeadzić w rajdach, głównie 
ze wzglCdu na ekologiC. 
Zgodnie z uchwał> Rady Miasta rajdy w Ustroniu nie mog> 
siC odbywać. Co pan o tym s>dzi?
JesteWmy uzdrowiskiem, a nie jest za duco takich miejsc. Jeceli 
władze miasta uwacaj>, ce rajdy nie powinny siC odbywać, bo 
to np. przeszkadza kuracjuszom, to maj> racjC. Jest wiele miejsc 
w Polsce o ducym bezrobociu i tam rajdy s> nie tylko atrakcj>. 
Rajd sprowadza do nich kibiców, którzy zostawiaj> tam pieni>dze.  
W ten jeden tydzieM przyjecdca tysi>ce ludzi. 
Czy rajdy s> jedynym pana zajCciem?
Na co dzieM pracujC w Szkole Jazdy Subaru. Ludzie maj> juc 
prawo jazdy, a chc> podnieWć swoje kwaliikacje. My pokazujemy 
na czym polegaj> konsekwencje niewłasciwego postCpowania za 
kierownic>, uczymy własciwych nawyków i jak wychodzić cało  
z okreWlonych sytuacji. W SJS uczyłem jazdy znanego z telewizji 
Szymona Majewskiego.
Innych znanych ludzi tec?
Ale to juc prywatnie, na zasadzie znajomoWci Mariusza  
Pudzianowskiego. On uwielbia duce, mocne samochody. Ma 
hamera, potCcnego mercedesa, za trzy tygodnie odbiera mercedesa 
CLK, za osiem miesiCcy zamówionego lambrogini. Musi siC 
dobrze przygotować, by bezpiecznie jeadzić.
DziCkuje za rozmowC.                Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    * 

K. Kajetanowicz                                         fot. m. niechwiadowicz 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

*    *    *
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6.0�.�008 r.
Na ul. DaszyMskiego kieruj>cy 
iatem ducato mieszkaniec Biel-
ska-Białej najechał na tył iata, 
który uderzył w opla astrC.
8.0�.�008 r.
Na ul. Szerokiej kieruj>cy mazd> 
323 mieszkaniec Ustronia zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i do-
prowadził do zderzenia z saabem 
kierowanym przez mieszkaMca 
Ustronia. Sprawca kolizji znajdo-
wał siC pod wpływem alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało 0,92 
mg/l alkoholu we krwi.

8.0�.�008 r.
Mieszkanka Bładnic Dolnych 
zgłosiła kradziec torebki. Kradzie-
cy dokonano w nowo otwartym 
supermarkecie.
8.0�.�008 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. Brody mieszkaniec Ustronia 
kieruj>cy skod> favorit wymu-
sił pierwszeMstwo przejazdu na 
daewoo tico kierowanym przez 
mieszkaMca Wisły.
9.0�.�008 r.
Na ul. Wczasowej kieruj>cy subaru 
mieszkaniec Ustronia na Wliskiej 
nawierzchni jezdni, na zakrCcie 
stracił panowanie nad kierownic> 
i wjechał do potoku.                (ar) 

4.0�.�008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano  przy ul. Kuaniczej, 
gdzie w wyniku silnych wiatrów 
drzewo groziło zawaleniem siC na 
liniC telekomunikacyjn> i drogC. 
Na miejsce wezwano JRG i OSP. 
Przed WciCciem drzewa linia tele-
komunikacyjna została odł>czona 
przez odpowiednie słucby.
4.0��008 r
Do schroniska w Cieszynie zabrano 
dwa bezpaMskie psy. Jednego psa przy-
prowadzono na komendC poniewac od 
kilku dni bł>kał siC w okolicy rynku.

5.0�.�008 r.
Interweniowano w sprawie wy-
sypania gruzu przy ul. Sportowej  
w okolicach kompostowni. Spraw-
ca został ukarany mandatem  
w wysokoWci 50 zł. Nakazano mu 
tec uprz>tniCcie gruzu, co zostało 
wykonane.
5.0�.�008 r.
Interweniowano w sprawie zakłó-
cania porz>dku publicznego przez 
nietrzeawego mCcczyznC lec>cego 
na chodniku przy ul. Brody.  Oso-
ba ta została przewieziona pod 
adres zamieszkania.
6.0�.�008 r.
Interweniowano na jednej z pose-
sji przy ul. Chałupniczej, gdzie na-
kazano zaprowadzenie porz>dku.
7.0�.�008 r.
Interweniowano w sprawie bez-
paMskiego psa przy ul. Fabrycznej. 
ZwierzC zostało przewiezione do 
schroniska w Cieszynie.        (ar)

14.02  WALENTYNKI

15.02  Puste Biuro
Siedmioosobowa energia bluesowo -  

soulowa. AM trzy wokalistki, w tym Karoli-
na Kidoń. Będzie się działo...

22.02 Łukasz „Forest” 
Piechota & Remigiusz Hadka

*    *    *

KONFERENCJA DLA DZIEWCZYN „PERŁA”
W pi>tek, 15 lutego 2008 o godz. 17.00, w ChrzeWcijaMskiej 

Fundacji „bycie i Misja”, odbCdzie siC  spotkanie młodych ko-
biet w wieku gimnazjalnym i licealnym. Na konferencji bCd> 
poruszane tematy o wartoWci, zrozumieniu siebie, kobiecoWci 
oraz seksualnoWci. W trakcie spotkania bCdzie czas na zajCcia  
w grupach oraz na rozmowy przy herbacie. Na spotkaniu wyst>pi 
Agnieszka Szupował-Horoszko, piosenkarka o niezwykłej wrac-
liwoWci, która swe doWwiadczenie muzyczne wyniosła z Teatru 
Muzycznego „Roma” w Warszawie. 

Serdeczne wyrazy współczucia dla 
pani Renaty KamiMskiej

z powodu Wmierci Matki 
Wp. Bronisławy KamiMskiej

składaj> 
Burmistrz Miasta i Pracownicy 

UrzCdu Miasta w Ustroniu 

Serdeczne wyrazy współczucia dla 
pani Beaty Chlebek

z powodu Wmierci
Wp. Jana Dudy

składaj> 
Burmistrz Miasta i Pracownicy 

UrzCdu Miasta w Ustroniu 

WSZYSTKO  O  MIODZIE
Muzeum UstroMskie zaprasza na prelekcjC mistrza pszczelar-

skiego Leona Vliwki, na temat: „Produkty pszczele w lecznictwie”, 
która odbCdzie siC w pi>tek 22 lutego o godz. 16. W programie pre-
zentacja ilmu tematycznego oraz mocliwoWć nabycia miodu.

7 ZAWODY NARCIARSKIE O MASKOTKB USTRONIA
17 lutego 2008 r. (niedziela), na polanie Stokłosica obok gór-

nej stacji kolei odbCd> siC 7 Zawody Narciarskie o MaskotkC 
Ustronia. Startuj> dzieci od 4 do 10 lat (roczniki 2004 - 1998). 
Zgłoszenia w dniu zawodów od 9.30 - 10.30 - dolna stacja kolei. 
Start godz. 11.00.

ZAPROSZENIE - JAZDA SAMOChODEM 
Automobilklub CieszyMski zaprasza wszystkich miłoWników 

sportów samochodowych na KJS UstroMski, który odbCdzie siC 24 
lutego. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić siC za kierownic> 
i podszkolić swoje umiejCtnoWci. Najlepsi zostan> nagrodzeni pu-
charami. Zapisy przyjmowane bCd> w siedzibie Automobilklubu 
CieszyMskiego - Cieszyn, ul. Bobrecka 30a, tel. 033-852-02-39 
w pon. 10-12 i czwartek 10-12, jak równiec w dniu imprezy  
w biurze rajdu: Inc-Bud, ul. Sportowa. Start odbCdzie siC o godz. 
11.00. Zawodnicy bCd> mieli do pokonania trzy próby sportowe, 
przejecdcane trzykrotnie. PS-1: ul. Dworcowa plac manewrowy 
przy PKP, PS-2: plac manewrowy na dawnym tartaku, oraz PS-3: 
w irmie Inc-Bud. Zapraszamy. 

8 lutego 2008 r. odbyło siC zebranie Koła Platformy Obywa-
telskiej w Ustroniu. Spotkanie to miało niecodzienny charakter, 
poniewac złocono cyczenia  i gratulacje Czesławowi Gluzie, który 
został wybrany starost> powiatu cieszyMskiego. GoWćmi zebrania 
byli doc. dr Karol Weglarzy - przewodnicz>cy Rady powiatu PO, 
a jednoczeWnie radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz burmistrz 
Ireneusz Szarzec. Cz. Gluza przedstawił zadania starostwa  
w najblicszej przyszłoWci.     

*    *    *
SZKOŁA  NARCIARSTWA  BIEGOWEGO

W niedzielC 10 lutego odbyły siC na Kubalonce pierw-
sze zajCcia „UstroMskiej Szkoły Narciarstwa Biegowe-
go”. Trenowano pod okiem  mistrza  Polski na dystan-
sie 50 km w roku 2006  - Piotra Vliwki. NastCpne zajC-
cia planowane s> na sobotC i niedzielC 16 i 17 lutego.  
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Miejsk> 
Informacj> Turystyczn> w Ustroniu, poniedziałek - pi>tek,  
w godz. 8.30-17.00, telefon - 033 854-26-53. 

WITALI  STAROSTB
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Historycy pisz>, ce ostatni król Rzymu Tarkwiniusz Pyszny 
zabił swego teWcia Serwiusza Tuliusza. Nastepnie syn tego mor-
dercy zgwałcił cnotliw> LukrecjC, co wywołało powstanie, na 
czele którego stan>ł małconek zgwałconej Kollatynus. Rezultatem 
było ustanowienie republiki w Rzymie w 509 r. p.n.e. Wówczas 
powołano do rzadzenia paMstwem na rok dwóch pretorów, póa-
niej zwanych konsulami. Urz>d konsulów przetrwał do upadku 
Rzymu, czyli prawie tysi>c lat. Od 320 r. p.n.e. jeden z konsulów 
musiał być plebejuszem. Co ciekawe, w przeciwieMstwie do 
królów, konsulowie nie mieli władzy sakralnej.

MinCło kolejnych ponad tysi>c lat i do urzCdu konsula powrócili 
Francuzi po zamachu 18 brumaire’a. Pierwszym konsulem został 
Napoleon Bonaparte, po czasie docywotnio. To mu jednak nie 
wystarczało i  w 1804 r. senat nadał mu tytuł cesarza. 

W lutym 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych RP na urz>d 
konsula w Egipcie powołał mieszkaMca ustroMskiego Manhatanu 
Lesława Werpachowskiego. 

Współczesny konsul chroni przede wszystkim interesów swe-
go paMstwa i jego obywateli, czuwa nad wykonywaniem umów 
miCdzynarodowych, umacnia wiCzi z Poloni>, informuje o Polsce 
opiniC publiczn> paMstwa, w którym wykonuje sw> funkcjC. Do 
Egiptu rocznie przybywa około 400.000 turystów z Polski. Zda-
rza siC wiele przypadków losowych, sytuacji nieprzewidzianych  
i wtedy właWnie mocemy liczyć na pomoc naszego konsulatu. Np. 
w przypadku utraty dokumentów i pieniCdzy konsulat powinien 
wystawić dokument zastCpczy i umocliwić powrót do kraju. Jest 
tec wiele szczegółowych czynnoWci bCd>cych w kompetencjach 
konsula, jak przedłucanie wacnoWci ksi>ceczek ceglarskich ma-
rynarzom polskich statków.

By zostać konsulem lub pełnić inne stanowiska zaliczane do 
słucby zagranicznej nalecy zdać egzamin dyplomatyczno-konsu-
larny. Najprostsz> do tego drog> jest aplikacja dyplomatyczno-
konsularna, pocz>tkowy etap kariery dyplomatycznej. Na stronie 
internetowej MSZ czytamy:

Nabór na aplikacjC odbywa siC w drodze otwartego konkursu. 
Osoby zakwaliikowane zostan> zatrudnione w MSZ na stano-
wisku podreferendarza. PodjCcie wspomnianej aplikacji wi>ce 
siC z zatrudnieniem w MSZ na czas okreWlony, tj. okres 1 roku. 
Aplikacja ma pomóc w zdobyciu wiedzy i doWwiadczenia uła-
twiaj>cych zdanie egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. 
UkoMczenie aplikacji nie jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia 
dyplomatycznego. Zapewnia to jedynie pozytywnie zdany egzamin, 
do którego przyst>pić mog> takce osoby, które zostały zwolnione 
z odbycia aplikacji. Do konkursu na aplikacjC dyplomatyczno-
konsularn> moce przyst>pić osoba, która: 

posiada obywatelstwo polskie,
posiada tytuł magistra lub równorzCdny,
posiada potwierdzon> znajomoWć dwóch jCzyków obcych 

(jednym z jCzyków obcych potwierdzonych powinien być jCzyk 
angielski), 

korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za prze-
stCpstwo popełnione umyWlnie,

 wykazuje siC odpowiednim stanem zdrowia psychicznego  
i izycznego.

UWAGA: Kandydaci, którzy nie maj> potwierdzonej znajomoWci 
jCzyków obcych, mog> przyst>pić do egzaminów resortowych  
z jCzyków obcych przed komisj> resortow> MSZ, o ile przed upły-
wem terminu przewidzianego na składanie wniosków nie bCd> 
w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów dotycz>cych 
znajomoWci jCzyków obcych.

 Aplikacja trwa 12 miesiCcy, składa siC z dwóch czCWci i koMczy 
siC egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.

 L. Werpachowski ukoMczył socjologiC na Uniwersytecie Ja-
gielloMskim, gdzie po studiach pracował naukowo. Był stypen-
dyst> John Hopkins University w Baltimore w USA. W Ustroniu 
mieszka od trzydziestu lat. Najpierw zatrudniony w Zakładach 
Kuaniczych, w 1980 r. zostaje wiceprzewodnicz>cym NSZZ 
„SolidarnoWć”. Internowany 13 grudnia wychodzi na wolnoWć po 
ogłoszeniu amnestii 22 lipca 1982 r. Nadal pracuje w skoczow-
skiej Kuani, zajmuje siC tec podziemn> działalnoWci> wydawnicz>. 
W 1989 r. zostaje przewodnicz>cym Komitetu Obywatelskiego 
„SolidarnoWć” w Ustroniu. Nastepnie przez dwie kadencje wy-
bierany jest do ustroMskiej Rady Miasta. Równoczesnie pracuje  
w Zwi>zku Komunalnym Ziemi CieszyMskiej. W 1998 r. wybrany 
zostaje radnym powiatowym, po czym wchodzi w skład Zarz>du 
Powiatu. Ostatnio L. Werpachowski pracował na Uniwersytecie 
Vl>skim w Cieszynie. Jest autorem wielu artykułów, głównie  
o tematyce socjologicznej, a jego ksi>cka „WykuwaliWmy Solidar-
noWć” dotyczy lat 1980-1982 na Vl>sku CieszyMskim. Po zdaniu 
egzaminu dyplomatyczno-konsularnego w ostatnich dniach został 
konsulem RP w Kairze. Do Egiptu odleciał 10 lutego. Konsulat w 
Kairze obejmuje takce Sudan.                          Wojsław Suchta

KONSUL 
z manhaTanu

L. Werpachowski zawsze pozytywnie siC wyrócniał na tle spo-
łecznoWci lokalnej.           fot. W. suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

Pierwszy tom monograii wydany został 
na jubileusz 700-lecia Ustronia i obej-
mował czasy od roku 1305 do II wojny 
Wwiatowej. Tom drugi, od 1945 do 2005 r., 
jest o tyle ciekawszy, ce wiCkszoWć z nas 
jest w stanie przywołać w pamiCci opisane 
fakty i wydarzenia. MyWlC, ce ten drugi 
tom znajdzie siC, jeceli nie w kacdym, to 
w wiCkszoWci ustroMskich domów.  

Jest to wiCc sprawozdanie z czasów, co 
do których wiCkszoWć z nas ma ugruntowa-
ne s>dy. Mamy rócne pogl>dy, natomiast 
monograia nie jest publikacj> polityczn>, 
nie wyraca ocen, ale przedstawia fakty bez 
komentarza. Niektórym moce brakować 
takiego os>du najnowszej historii i zapewne 
czCWć czytelników bCdzie chciała przed-
stawić własn> ocenC rócnych wydarzeM, 
okresów historycznych.

PrzedsiCwziCcie polegaj>ce na wydaniu 
monograii zostało w całoWci zrealizowane 
przez ustroMski samorz>d. Wszystko roz-
poczCło siC w roku 1993, kiedy to Rada 
Miasta Ustronia podjCła uchwałC zobo-
wi>zuj>c> do rozpoczCcia prac zwi>zanych 
z wydaniem monograii. Od tego czasu 
rozpoczCło siC poszukiwanie koncepcji, 
zastanawianie siC nad w>tkami, które  
w monograii znaleać siC powinny. Poja-
wienie siC monograii poprzedziło wydanie 
kilkunastu szczegółowych pozycji po-
WwiCconych historii naszego miasta, gdzie 
starano siC zinwentaryzować i okreWlić 
zasób wiedzy, tak by w sposób rzeczowy 
przyst>pić do pisania podstawowego dzie-
ła. Powołano społeczn> radC programow> 
monograii, koordynuj>c> i konsultuj>c> 
pewne zagadnienia, od ustalenia tematyki 
po konkretne artykuły pisane przez róc-
nych autorów.  I tak co roku realizowano 
pewne elementy. 

CałoWć prac została sinansowana przez 
miasto, do czego zobowi>zywała nas 
uchwała Rady Miasta, ale przede wszyst-
kim potrzeba pojawienia siC takiego dzieła 
wolnego od wpływów osób trzecich, które 
np. wyraziłyby chCć współinansowania 
tego wydawnictwa. Moim zdaniem, przy 
takim podejWciu, udało siC stworzyć dzieło 
obiektywne, doWć harmonijne w zakresie 
poruszanej problematyki. Nie ma w mono-
graii tematów wacniejszych i mniej wac-
nych. S> to w miarC mocliwoWci spisane 
dzieje naszej miejscowoWci. Nalecy zwró-
cić uwagC na to, ce od pocz>tku tworzenia 
monograii, nigdy nie była ona traktowana 
jako przedsiCwziCcie komercyjne, nie 
zakładano zwrotu kosztów. Była to tec, 
co trzeba podkreWlić, ciCcka praca wielu 
osób, niejednokrotnie poWwiCcaj>cych 
swój własny czas i dziel>cych siC z innymi 
wiedz>. Tak powstało dzieło bCd>ce baz> 
wiedzy o mieWcie dla obecnie cyj>cych, 
jak i dla potomnych.   Notował: (ws)

o monografii „ustroM 1305 - 2005”  
mówi  burmistrz ireneusz szarzec

*    *    *

W mDss grała kapela regionalna z goleszowa.                                     

SZCZEGÓLNY  
To  był baL

W dniu 30.01.2008, a wiCc dzieM przed 
„tłustym czwartkiem” odbył siC w ustroM-
skim Miejskim Domu Spokojnej StaroWci, 
bal ostatkowy. W imprezie, oprócz pen-
sjonariuszy i pracowników Domu, wziC-
ły udział delegacje z zaprzyjaanionych 
Domów o podobnym proilu działania,  
a to Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 
„Pogodna JesieM” z Cieszyna, Domov 
Duchodcu z Czeskiego Cieszyna oraz 
Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Po-
koju” z Bytomia (pensjonariusze wraz  
z opiekunami).

GoWci i pensjonariuszy przywitała kie-
rownik Ilona Niedoba, dziCkuj>c takce 
pracownikom Domu za przygotowanie im-
prezy. NastCpnie podano ciepły posiłek, na 
który złocyły siC sznycle po szwajcarsku  
i sałatka jarzynowa w majonezie.

Potem wyst>piła czteroosobowa ceMska 
kapela regionalna pod kierownictwem 
Anny Stanieczek z Gminnego OWrodka 
Kultury w Goleszowie, która zagrała 
melodie regionu cieszyMskiego, beskidz-
kie melodie góralskie, a takce melodie 
górnoWl>skie. Pensjonariusze, goWcie  
i pracownicy doł>czyli Wpiewem do tych 
melodii, których słowa były im znane.  
W podziCkowaniu za wzruszaj>cy wystCp 
pani kierownik  przekazała kwiaty na rCce 
Anny Stanieczek.

Po wystCpie nadszedł czas na zabawC 
i taMce w takt melodii granych i Wpiewa-
nych przez Ireneusza Jakubca. Bawili siC 
pracownicy domu, goWcie i wiCkszoWć 
pensjonariuszy. Pracownicy zachCcali 
pensjonariuszy, zapraszaj>c ich do taMca. 
TaMczono parami oraz w kółeczku. Nawet 
pensjonariuszki na wózkach inwalidzkich 
krCciły siC w kółko prowadzone przez 
pracowników.

Gdy uczestnicy zmCczyli siC nieco 
zabaw>, nadszedł czas na kolejny, tym 
razem słodki poczCstunek, na który zło-
cyły siC ciasto i do wyboru kawa lub 
herbata.

Potem taMce rozpoczCły siC na nowo. 
GdzieW koło godz. 19.00 muzyka ucichła i 
miało miejsce losowanie w ramach loterii 
fantowej, której losy rozprowadzone zosta-
ły wczeWniej. Posiadacze losów wygrywali 
rócne przedmioty: kubki, soki, słodycze, 
owoce, kwiaty, a nawet parasolki. Był tec 
kosz niespodzianek – pluszaków, a kacdy 
pensjonariusz mógł sobie wybrać zabawn> 
maskotkC – dla siebie lub ... dla wnucz>t.

NastCpnie miał miejsce dalszy ci>g taM-
ców w rytm muzyki i Wpiewu pana Ireneu-
sza. Podano jeszcze barszcz z paluszkami 
i gdzieW około 20.00 goWcie zaczCli siC 
cegnać, a pensjonariusze rozchodzić do 
swoich pokoi. To był udany bal!    Jot-ef



Gazeta UstroMska   6 14 lutego 2008 r. 

 

WsPomnienie o Pani anDzi

manhatan z widokiem na skoczów.                                 fot. W. suchta

„Ludzie radoWni s> silni w miłoWci blianiego”
                                bł. Arnold Janssen
Od momentu, kiedy kilka lat temu zaczC-

łam tworzyć wspomnienia o naszych zmar-
łych ustroniakach znanych mi z lat pracy 
zawodowej, społecznej lub ze zwi>zków 
osobistych, po raz drugi zdarzyło mi siC 
napisać o dwóch małconkach w przeci>gu 
zaledwie półtora miesi>ca. Chociac w wie-
ku niespełna 93 lat zawsze nalecy liczyć 
siC z przejWciem człowieka do tzw. drugie-
go wymiaru, zbiegi okolicznoWci czasami 
s> nieprzewidywalne i niesamowite.

Główn> postaci> artykułu tym razem 
jest Wp. Anna RICHERT, z domu Stebel, 
urodzona 20 lutego 1915 r. w Skoczowie, 
zamieszkała w Ustroniu przy ul. Party-
zantów, cona Wp. Władysława Richerta,  
z którym przecyła 65 lat. Wdow> była od 
26 listopada 2007 r. do 17 stycznia 2008 
r. Pozostawiła córkC MalwinC oraz dwóch 
synów – Jana i Ryszarda z rodzinami.

bycie zmarłej przepełnione było ciCck> 
prac> od dzieciMstwa do staroWci. Wy-
wieziona podczas II wojny Wwiatowej na 
przymusowe roboty do Kamienia Pomor-
skiego, powacnie odczuła skutki pocogi 
wojennej. Jedynym pozytywem  wynika-
j>cym z tej sytuacji,  okazało siC poznanie 
tam przyszłego mCca Władysława.

 Załocenie szczCWliwej i udanej rodziny 
nie ustrzegło jej od trosk, z jakimi przy-
szło  zmierzyć siC w codziennym cyciu. 
Takie cechy charakteru jak dobroć, uczyn-
noWć, cyczliwoWć, miłoWć do rodziny, blia-
nich i Pana Boga z pewnoWci> pomagały  
w walce z przeciwnoWciami losu. Przecycia 
nigdy nie zdołały zmienić jej pogodnego 
usposobienia.

Najpierw wychowywała swoje dzieci, 
a potem uczestniczyła w wychowywaniu 
wnuków. To wielce radosne zajCcie stało 
siC dla niej cyciowym celem w ziem-
skiej wCdrówce. Zawodowo pracowała 
w ustroMskiej „Kuani”, sk>d przeszła na 
emeryturC. Kochała las, gdzie w odpo-
wiedniej porze roku, kacd> woln> chwilC 
spCdzała na zbieraniu grzybów. Zami-
łowania do przyrody realizowała takce  
w swoim przyblokowym ogródku, hoduj>c 
warzywa i piCkne kwiaty. Pasj> p. Andzi 
była gra na organkach, na których głównie 
wykonywała pieWni religijne. Grały one 
w jej duszy tak dalece, ic zd>cyła jeszcze 
przed odejWciem poprosić o zaWpiewanie 

w Wwi>tyni „Ojcowskiego domu”. ZasnCła 
w komfortowych warunkach na rCkach 
ukochanej córki.

 CeremoniC całobn> w koWciele ewan-
gelicko-augsburskim w Ustroniu pro-
wadził znamiennie ks. Marek Twardzik. 
Powiedział, ic wobec Wmierci jesteWmy 
bezradni, musimy z ni> stan>ć twarz>  
w twarz. Jest ona nieuchronna i chociac 
kojarzy nam siC z czymW najgorszym nie 
jest koMcem. Bóg daje wskazówki odno-
sz>ce siC do cycia po Wmierci, mamy czas 
na dojrzewanie, douczanie. Daje obietnicC, 
ce jeceli On zmartwychwstał, my równiec 
tego dost>pimy. JeWli wierzymy w t> obiet-
nicC, przecywamy Wmierć inaczej. Mamy 
nadziejC, z któr> mocemy siC smucić. „A 
nie chcemy, bracia, abyWcie siC nie smu-
cili, jak drudzy, którzy nadziei nie maj>. 
Albowiem jak wierzymy, ce Jezus umarł  
i zmartwychwstał, tak tec wierzymy, ce Bóg 
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy 
zasnCli” (I list Ww. Pawła do Tesaloniczan, 
rozdz.4, w.13-14).

Anna Richert spoczCła na miejscowym 
cmentarzu ewangelickim 19 stycznia 
2008 r. Na miejsce wiecznego odpo-
czynku odprowadzili j> najblicsi, s>sie-
dzi, znajomi, przedstawiciele instytu-
cji „Termal” z Ustronia oraz „Passat”  
z Cieszyna przy dawiCkach wzruszaj>cych 
melodii zagranych przez duet trCbaczy 
Tomasza Grenia. Ta niewysoka kobieta, 
przyobleczona teraz w anielskie szaty, 
w towarzystwie mCca, grać bCdzie na 
organkach pieWni ku chwale Zbawiciela. 
Dla nas pozostanie juc tylko wdziCcznym 
wspomnieniem osoby radosnej i silnej  
w miłoWci blianiego.      Elcbieta Sikora

Przyszli licealiWci, którzy wybior> lice-
um proilowane, bCd> mogli lepiej przy-
gotować siC do egzaminów na  wybrane 
studia. Minister edukacji K. Hall zapo-
wiedziała nastCpuj>ce zmiany: pierwsza 
klasa ma być ogólnokształc>ca, a nastCpne 
sprofilowane, tak, by uczniowie mieli 
wiCcej czasu na przedmioty maturalne. 
Minister Hall uznała, ce nie mocna na-
uczyć wszystkich wszystkiego, dlatego 
młodzi ludzi powinni mieć mocliwoWć 
wybrania kilku przedmiotów i nauczyć siC 
ich bardzo dobrze. Obecnie w publicznych 
liceach proilowanych mimo zwiCkszonej 
liczby godzin przedmiotów zwi>zanych  
z proilem szkoły, uczeM wiele przedmio-
tów ci>gnie przez cały cykl nauczania. Na 
przykład przez trzy lata uczy siC historii, 
choć wybiera siC na politechnikC. Gdy 
zmiana wejdzie w cycie, naukC historii 
bCdzie mógł zakoMczyć juc na pierwszej 
klasie, na poziomie podstawowym, a do-
stanie wiCcej godzin na izykC. S> to jed-
nak bardzo odległe pomysły pani minister, 
poniewac maj> obowi>zywać dopiero od 
2012 roku.                          Anna Rokosz

Licea Do 
zmiany
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Spotkanie klasowe Ia i Ib po 60 latach rozpoczCcia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ustroniou w 1947 roku. Od lewej rz>d I: 

Adam Sztwiertnia, Gertruda Pilch (Dawid), Gertruda Gorgosz 
(KiecoM), Michał Kubica, Zoia BiałoM (Brudna), Stefania Szarzec 
(Hedwig), Barbara Dostal (byszkowska), Stefania Puchała (Gulis), 
Elcbieta Zachraj (Stec). Rz>d II: Józef Kaczmarek, Helena Jaku-
biec (Plinta), Anna Czyc (CieWlar), Hermina Lipowczan (Psujka), 
Anna Gogółka (Czyc), Helena Sikora (Polaczek), Helena Polok 
(Jydzok), Czesław Szarzec (Tyrna), Elzbieta Klimurczyk (Bieta). 
Rz>d III: Józef Wawrzyczek, Rudolf Sztwiertnia, Krystyna Gas, 
Emil Tyrna, Maria Czyc (Zajdel), Rudolf Brancek, Władysław 
Chwastek.           ZdjCcie udostCpniła Gertruda KiecoM 

BURMISTRZ MIASTA USTROL
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedac 

nieruchomoWci niezabudowanej ozn. nr 263/6 o pow. 0.1446  
ha , obj. KW 58562 S>du Rejonowego w Cieszynie , połoconej 
w Ustroniu przy ul. Folwarcznej.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta UstroM  nieruchomoWć ozn. nr 263/6  
połocona jest w jednostce strukturalnej :

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN2 
oraz czCWciowo tereny ulic publicznych dojazdowych  - 
KDD1/2.

DostCp do drogi publicznej przebiegać bCdzie po parceli 
263/9.

Cena wywoławcza nieruchomoWci wynosi  ���.500,00 zł 
brutto.

Post>pienie nie moce wynosić mniej nic 1 % ceny wywo-
ławczej. Wadium  nalecy wnieWć w gotówce w terminie  do 
dnia 14.03.2008r. w wys. ��.�50,00 zł na konto UrzCdu Miasta 
UstroM w ING Bank Vl>ski 0/Bielsko- Biała  nr 15 1050 1070 
1000 0001 0250 7308.  

Za dokonanie wpłaty  uwaca siC dzieM  wpływu Wrodków 
pieniCcnych  na   podane   konto bankowe. Przetarg na sprze-
dac nieruchomoWci  odbCdzie siC w dniu 20.03.2008r.  w sali 
nr 1 UrzCdu Miasta  UstroM  o godz. 11-tej. 

Uczestnicy przystCpuj>cy do przetargu zobowi>zani s> 
do przedłocenia: dowodu wpłaty wadium, dokumentów 
stwierdzaj>cych tocsamoWć w przypadku osoby izycznej, 
osoby prawne – oryginał aktualnego wypisu z Krajowego 
Rejestru S>dowego (KRS), a  pełnomocnicy zobowi>zani 
s> przedłocyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie 
potwierdzonym. 

Osobie wygrywaj>cej przetarg wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, która w całoWci musi być 
wpłacona  na konto  sprzedawcy przed spisaniem umowy 
notarialnej.

Wadium  ulega przepadkowi w razie uchylenia siC 
uczestnika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy 
sprzedacy. 

Osoba nabywaj>ca nieruchomoWć pokrywa koszty nota-
rialne i s>dowe. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca siC przelewem na wskazane konto bankowe ( nie póa-
niej nic przed upływem 3 dni od zamkniCcia  przetargu).

Dokumentacja dotycz>ca sprzedacy nieruchomoWci ozn. 
nr 263/6 znajduje siC do wgl>du w Wydziale Architektury 
Inwestycji i  Gospodarki Gruntami  UrzCdu Miasta UstroM 
(II piCtro, pokój nr 35). 

Blicszych informacji udziela Wydział Architektury In-
westycji Gospodarki Gruntami UrzCdu Miasta UstroM, tel.  
(033)8579318 . 
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Pierwsi czytelnicy monograii.             fot. W. suchta

On był inicjatorem zapisu w uchwale RM  
z 1993 r. z 17 wrzeWnia, w sprawie przy-
jCcia do realizacji wniosków i propozycji 
zawartych w sprawozdaniu z działalnoWci 
RM za okres od 1 lipca 1992 do 20 czerwca 
1993 r. PrzypomnC, ce była to pierwsza ka-
dencja RM wybranej w demokratycznych 
wyborach. W zał>czniku do uchwały zosta-
ło zapisane w pkt 3: „Opracować monogra-
iC o Ustroniu lub obszerny informator dla 
ustalenia zakresu tematycznego, objCtoWci 
itp. powołać kilkuosobowy zespół progra-
mowy.” W skrócie „itp” mieWciło siC wiele 
bardzo rócnorodnych treWci i to mobilizo-
wało do rozwiniCcia tego tematu. Zadanie 

nie zostało podjCte od razu, poniewac 
wymagało to pewnych uzgodnieM - me-
rytorycznych, inansowych. Do realizacji 
wł>czyło siC Towarzystwo MiłoWników 
Ustronia z ówczesnym prezesem Stani-
sławem Niemczykiem. W 1995 r. odbyło 
siC pierwsze spotkanie u burmistrza Kazi-
mierza Hanusa, gdzie spisaliWmy pierwsz> 
notatkC na temat realizacji tego zadania, 
kto bCdzie głównym koordynatorem, jakie 
zakresy monograia bCdzie obejmować. 
Rok póaniej wydany został pierwszy tom 
„Wyboru do aródeł dziejów Ustronia”. 
PrzypomnC, ce były jeszcze dwa podobne 
tomy wydane do roku 1999. W 1999 r. 

została oicjalnie spisana umowa z Pol-
skim Towarzystwem Historyczny Oddział  
w Cieszynie na realizacjC tego zadania. 
Tu muszC gor>co podziCkować wszystkim 
przedstawicielom władzy samorz>dowej, 
ce nigdy nie mieliWmy problemów z i-
nansowaniem przedsiCwziCć zwi>zanych 
z powstawaniem monograii. MyWlC, ce 
inanse zostały skonsumowane pocytecz-
nie, ce Wrodki zostały wydane w celowy  
i przemyWlany sposób. Oprócz monograii 
zostało wydanych 13 tytułów okołomo-
nograficznych, a w sumie 16 pozycji 
ksi>ckowych. MyWlC, ce jesteWmy jedn> 
z nielicznych miejscowoWci w powiecie, 
która ma tak piCknie udokumentowan> 
historiC w postaci wydawnictw ksi>cko-
wych. Prace nad monograi> trwały 11 lat, 
ale w dniu dzisiejszym mogC zameldować 
władzom samorz>dowym od roku 1990, 
ce ta uchwała RM została zrealizowana. 
Mocemy napisać kompletne sprawozda-
nie z realizacji uchwały z 1993 r. Koszty 
zwi>zane z drukiem zobrazuj> zakres 
inansowy monograii: skład i druk tomu  
I - 25.000 zł, skład i druk tomu II - 30.000 
zł, przy czym tom II jest znacznie obszer-
niejszy. Koszty opracowania materiałów, 
prac redakcyjnych i adiustacji to około 
60.000 zł. rozłocone w ci>gu 11 lat. Tom 
pierwszy realizowało Polskie Towarzy-
stwo Historyczne w Cieszynie, niestety  
z rócnych powodów nasze drogi siC roze-
szły, i drugi tom realizowano pod redakcj> 
dyr. Lidii Szkaradnik. 

Tu D. Koenig wrCczyła w podziCkowa-
niu wi>zankC kwiatów L. Szkaradnik. Nie 
zabrakło słów podziCkowania dla wszyst-
kich, którzy przyczynili siC do powsta-
nia monograii. Pracowała komisja spo-
łeczna konsultuj>ca materiały. Wspierały 
wszystko władze samorz>dowe. Burmistrz  
I. Szarzec równiec dziCkował, wyracał 
równoczeWnie zadowolenia z faktu, ce piCk-
na i przebogata historia Ustronia została 
udokumentowana. Prezentacji monograii 
dokonała L. Szkaradnik mówi>c, m.in.:
- Mam nadziejC, ce ta ksi>cka mimo 
usterek obroni siC sama, natomiast jestem 
przekonana, ic ma tak> siłC, ce gdy bie-
rze siC j> do rCki, działa jak magnes, nie 
mocna siC oderwać i czyta siC od deski do 
deski. Dlaczego? Wiadomo! Ona dotyczy  
naszego kochanego, rodzimego Ustronia  
i czasów, w których cyliWmy. Monograia 
liczy 808 stron i jest rekordzistk> na ziemi 
cieszyMskiej. PrzypomnC, ce pierwszy 
tom liczył stron 600. MonograiC pisało 
18 autorów, z tego 16 ustroniaków, wiCc 
jest to ksi>cka z wszech miar ustroMska. 
Zdecydowan> wiCkszoWć tematyki dru-
giego tomu potraktowano jako ostatnie 
szeWćdziesiCciolecie, ale religia, archi-
tektura i kwestie socjologiczne ujCte s> 
całoWciowo, gdyc w pierwszym tomie ta 
tematyka nie była zawarta. Pierwotnie 
monograia w całoWci miała być okras> 
jubileuszu 700-lecia. Tak siC złocyło, ce 
na listopad 2005 r. wydano tylko jeden 
tom. Przyczyny s> złocone, jak zmiana 
redakcji, zamiana autorów. Mimo, ce 
czasy ostatniego szeWćdziesiCciolecia to 
czasy nieodległe, trudno było dotrzeć do 
materiałów archiwalnych. ZdawaliWmy 
sobie sprawC z tego, ce publikacja oma-

(dok. ze str. 1)

monografia
D. Koenig  wrCcza kwiaty L. szkaradnik.            fot. W. suchta
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jaszowiec w latach 60.                                                            fot. T. Kopoczek

wia czasy, które wszyscy w wiCkszym 
czy mniejszym zakresie znaj>. Ten os>d 
społeczny jest tutaj nieunikniony. Mam 
nadziejC, ce nie bCdzie to ostracyzm, ce 
dostrzececie wiCcej plusów nic minusów 
tej ksi>cki. Pisz>c rozdział  na temat Gmin-
nej i Miejskiej Rady Narodowej byłam  
w sytuacji komfortowej. W archiwum  
w Cieszynie mamy komplet protokołów od 
1945 r. do czasów współczesnych. Bez tru-
du mocna je było opracować. Do Ustronia 
nalec> tec dzielnice Lipowiec i Nierodzim,  
o których jest bardzo sk>pa iloWć materia-
łów. Najlepiej o tym Wwiadcz> zał>czo-
ne składy rad miejskich. UstroMskie s>  
w całoWci, a Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Nierodzimiu jest jedna z przełomu lat 
60. i 70. Starałam siC przedstawić UstroM 
w jak najlepszym Wwietle. W latach 60.  
i 70. wielokrotnie UstroM był w skali 
ogólnopolskiej Mistrzem Gospodarno-
Wci, nie mówi>c o skali województwa, 
bo to było oczywiste. Był wielokrotnie 
stolic> sezonu zimowego. O tym wszyst-
kim w monografii mocna przeczytać, 
bo wydaje mi siC, ce nie od razu UstroM 
zbudowano, a były kolejne etapy docho-
dzenia do obecnego standardu, obecnej 
popularnoWci. Przez lata powojenne na-
stCpowały kolejne etapy i musimy to do-
ceniać. Musimy tec doceniać aktywnoWć 
społeczn>. Kacda inwestycja wi>zała siC 
z czynami społecznymi, na które teraz 
patrzymy z uWmieszkiem. Fakt jest jed-
nak taki, ce była to wielka mobilizacja 
społeczna, by coW dobrego zrobić. Tacy 
s> właWnie ustroniacy, ce mobilizuj> siC  
i robi> tyle, ce UstroM wygl>da tak jak 
obecnie. Kolejne pokolenia przekazuj> so-
bie to miasto coraz lepsze. (...) Monograia 
jest fundamentem, na bazie którego mocna 
popularyzować UstroM. ZgromadziliWmy 
bardzo wiele materiału, który nie został 
zamieszczony. Dlatego w tym roku planu-

jemy zorganizować rócne wieczornice, np. 
z okazji np. 50-lecia Spółdzielni Mieszka-
niowej „Zacisze”. (...) Tak siC złocyło, ce 
autorzy cieszyMscy maj> bardzo duco pra-
cy, równolegle realizowana jest monogra-
ia Cieszyna, wiCc nie potraktowali naszej 
monograii z sercem. Mam nadziejC, ce 

paMstwo mi uwierzycie, ce potraktowałam 
nasz> monograiC nie tylko jako historyk, 
ale z sercem człowieka, który tu mieszka  
i nie zna piCkniejszej miejscowoWci.

Na zakoMczenie wszyscy obejrzeli ilm 
zrealizowany na 50-lecie nadania Ustro-
niowi praw miejskich.   Wojsław Suchta

budowa tysi>clatki.                          fot. T. Kopoczek
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Miejska BiBLiOTeka PUBLiczna  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTeLnia OgóLna ORaz WyPOLyczaLnia dLa dzieci i MŁOdzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

BiBLiOTeka szkOLnO-œROdOWiskOWa W UsTROniU - POLanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

MUzeUM UsTROńskie im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

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

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

;
galeria „Pod jodłą”:
- „SamotnoAć” - Malarstwo i grafika Karoliny Gajewskiej - wystawa czynna do końca lutego 2008; 
 kLUB PROPOzycji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 

Oddzia£ czynny:  codziennie w godz. 11-16.

gaLeRia szTUki WsPóŁczesnej „na gOjacH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.

gaLeRia szTUki WsPóŁczesnej „zaWOdzie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

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

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

WysTaWa MOTOcykLi zaByTkOWycH - RdzaWe diaMenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

Miejski dOM kULTURy „PRaLakóWka” 

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

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

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

policja, stra¿ miejska

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

FUndacja œW. anTOniegO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

Miejski OœROdek POMOcy sPO£ecznej
ul. M. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

sTOWaRzyszenia i zWiĄzki:
zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

sTOWaRzyszenie POMOcy dzieciOM i ROdzinie”MOLna inaczej”W UsTROniU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, Aroda 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  sP 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
sP 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
sP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) Ar. - godz. 13.30-16.30
sP 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, sP 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
giM 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, giM 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 12.30-15.30.
Miejska inFORMacja TURysTyczna  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
sTRaL Miejska UsTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

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

na ul. ogrodowej pod znakiem zakazu stale parkowali kierowcy, 
przez co stracnicy miejscy mieli kupC roboty. W koMcu ktoW pomyWlał 
i znak zlikwidowano.           fot. W. suchta
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POZIOMO: �) ciasto z bakaliami, 4) ptak m>droWci,  
6) GórnoWl>ski OkrCg Przemysłowy, 8) miasteczko nad Pis>, 
9) zbiór utworów, �0) przyprawa ziołowa, ��) czCWć gardła, 
��) imiC Teligi- ceglarza, ��) głCbinowa skała magmowa, 
�4) brzydki zapach, �5) filmowa „Matka od Aniołów”,  
�6) futerał okularowy, �7) oddech od pracy, �8) typ caglowca, 
�9) miododajne drzewa, �0) lotnisko pod Parycem.
PIONOWO: �) obok szpitalnego łócka, �) zastawia wnyki, 
�) głCboka zatoka o stromym zboczu, 4) chor>gwie woj-
skowe, 5) duco wojska, 6) urz>dzenie produkuj>ce pr>d,  
7) grzesznicy, p>tnicy, ��) rw>ca woda, ��) sakwa, �4) haracz 
za porwanego.
Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 22 lutego.

Rozwi>zanie Krzycówki z Nr 5
BALE W KARNAWALE

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Anna CieWlar, ul. ̀ ród-
lana 2 a.  Zapraszamy do redakcji.  

KrzybóWKa   KrzybóWKa   KrzybóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Móm nadzieje, ce zdrowi na tym przedwioWniu Wóm dopisuje, 
bo jak móm wychodne i szmatlym sie kansik po sklepach, abo jak 
idym do kamratek, to jyno słyszym ło choróbskach. Kaj kiery aji 
cały miesiónc je nimocny skyrs grypy, czy inszego pieróMstwa. Po 
takich narzykaniach i tyn co je zdrowy (a sóm jeszcze tacy?) tec 
rozmyWlo, czy mu aby co nie dolego? 

A przeca trzeja by wzióMć swój los w swoji rynce, a nie z byle 
gupotóm gónić za dochtorym, bo tyn niewiela pumoce, a jeszcze 
człowiek sie tam w przichodni dodatkowo czego nabawi. Zresztóm 
jak wiycie i dochtorzi sóm nimocni. 

Byłach łoto u moji przocielki, bo cech ji łobiecała usztrykować 
kopytka, coby ji w nogi było ciepło jak siedzi se przed telewizorym. 
A, cech juc u ni doW dłógo nie była, tóc rozglóndóm sie po chałupie, 
co sie zmiyniło, czy se czego nie kupiła? Nic tam nowego mi sie 
nie ciepło na łoczy, ale podziwałach sie na łokno i nie uwierzicie 
tam zielyniućko jako w szklarni, abo namiocie foliowym, a tu 
przeca dziepro luty! Na parapecie dziercy ta potwora pełno takich 
szklanych, czy plastikowych szolek, a w nich sieje rzodkiewke, 
groch i inszy gryncajg. Nó, nie uroWnie ji to na samej wodzie za 
wielki, jyny taki kiełki i ło to chodzi. Snoci taki kiełki, to je samo 
zdrowi, ale trzeja to na stałe wpisać do dómowego menu. Moja 
kamratka se te kuracje strasznucnie chwoli i namowiała mie, 
coby tec sie chycić taki uprawy. Nejprzód myWlym se: „E, nie 
chciałoby mi sie z tym pypłać”. Ale potym jak cech sie na nióm 
podziwała jak łostatnimi czasy łodmłodniała ło pore roków, no nie 
ta sama stwora. W miyszkaniu, co prowda ni mo nic nowego, ale 
na ni widzym same nowoWci, nowo fryzura, elegancki szaty, ac ji 
zowiszczym taki chynci do cycio. Isto tec sie chycym za hodowle 
tych kiełków, bo bych chciała być zdrowo i łodmłodnióno na 
wiosne.                                                     Jewka

Jako sie tec mocie ludeczkowie?

X  USTROLSKIE SPOTKANIA 
TEATRALNE UST-A �008

�0 – �� marzec

�0.0�                   Powrót Pana Cogito
           Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka

��.0�                    Spróbujmy jeszcze raz
                             Joanna bółkowska, Cezary bak
��.0�                   Belfer
  Wojciech Pszoniak

Cena biletu na jeden spektakl – 25 zł.
Cena karnetu na trzy spektakle – 70 zł.
Bilety i karnety mocna juc rezerwować w sekretariacie 

MDK „Pracakówka„ w Ustroniu, ul.DaszyMskiego 28, tel. 
033 854 29 06. Zapraszamy!

URZ=D MIASTA USTROL
informuje, ce w dniu 5 lutego 2008 r. na tablicy 

ogłoszeM zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomoWci:

- przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej ozn. 
nr 1335/23 o pow. 22 m2  połoconej w Ustroniu przy ul. 
GałczyMskiego,

- przeznaczona do dziercawy, najmu na okres do 
trzech lat, niezabudowanych i zabudowanych obiekta-
mi nie zawi>zanymi trwale z  gruntem a stanowi>cych 
własnoWć osób prawnych,  izycznych i jednostek nie 
posiadajacych osobowoWci prawnej.
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buT  LeVniKa
   Izba Przyrodniczo – Regionalna, któ-

ra znajduje siC na terenie NadleWnictwa 
UstroM powstała stosunkowo niedawno, 
bo w czerwcu 2007 r. Opracowaniem me-
rytorycznym zaj>ł siC Leon Mijal i Wiktor 
Naturski. Oprawa plastyczna i wykonanie 
nalecało do Andrzeja Piechockiego i Eu-
geniusza Białasa.

Izba ta powstała z myWl> o młodszych po-
koleniach, by  mogły zapoznać siC z prac> 
leWnika dawniej i dziW, by mogły skorzystać 
z ksiCgozbioru o tematyce przyrodniczej,  
zebrać materiały do zadania domowego lub 
referatu, dowiedzieć siC rócnych ciekawo-
stek przyrodniczych. Przeznaczono na ten 
cel specjalne pomieszczenie, stworzono 
tak> mini czytelniC z pokaan> biblioteczk>. 
Vciany tego pomieszczenia zdobi> zdjCcia 
przyrodnicze Wl>skiego fotograika Marcina 
Karety. Nauczyciele mog> przyprowadzić 
tu uczniów na lekcjC przyrodniczo – regio-
naln>. Tak wiCc słucy ona przede wszyst-
kim celom edukacyjnym, ale nie tylko. Jest 
to tec izba pamiCci, w której znajdziemy 
zdjCcia zasłuconych leWników, dokumen-
tacjC ich pracy. CzCWć obszernej sali słucy 
spotkaniom, konferencjom, umieszczono 
tam nowoczesne stoły i krzesła. Korzy-
staj> z nich członkowie ustroMskiego koła 
ekologów, którzy juc kilkakrotnie organi-
zowali tam swoje zebrania oraz wykłady. 
W czCWci ekspozycyjnej znajduj> siC tablice 
informacyjne i gabloty.

 Na planszach znajduj> siC najbardziej 
zasłuceni leWnicy z naszego terenu oraz 
historia leWnictwa na Vl>sku CieszyMskim.
Mocna dowiedzieć siC w jaki sposób lasy 
te były przekształcane i zarz>dzane przez 
KomorC CieszyMsk>, która była fundacj> 
zarz>dzaj>c> dobrami Habsburgów na na-
szym terenie, co zmieniło siC w leWnictwie 
do momentu odzyskania niepodległoWci.
-Ide> było równiec przedstawienie historii 
NadleWnictw na tym terenie, w jaki sposób 
zmieniała siC ich wielkoWć i liczba, jak 
pocz>tkowo z trzech nadleWnictw powstało 

w latach 70 jedno – NadleWnictwo UstroM, 
które zarz>dza naszymi lasami. – mówi 
opiekuj>cy siC izb> Wiktor Naturski. 
-  Dawniej nasze lasy były takce sprawnie 
zarz>dzane, oczywiWcie według stanu 
wiedzy i standardów, które wtedy obowi>-
zywały. Standardy te nakazywały walczyć 
z bied> na ulicach poprzez maksymalizacjC 
produkcji i zysków. Rozwijał siC wtedy 
przemysł a w Beskidach zacz>ł dominować 
sztucznie sadzony Wwierk w miejscu natu-
ralnych lasów mieszanych. DziW wiemy, ce 
takie zarz>dzanie było złe, ale wtedy było 
to zgodne z obowi>zuj>cymi warunkami. 
Tak siC działo przeciec w całej Europie. 
SpołeczeMstwo teraz ma zaspokojone 
podstawowe potrzeby, stać nas wiCc na 
to, byWmy byli ekologiczni. Niestety m.in. 
spuWcizna otrzymana po byłych zarz>dcach 
lasów, uderza w nas dzisiaj problemem 
zamierania lasów Wwierkowych, z którym 
aktualnie musimy siC zmierzyć.

W gablotach znajduj> siC dawne narzC-
dzia pracy leWników, takie jak: krCciołki, 
czyli maszyny licz>ce, tablice do oblicza-
nia mi>cszoWci, czyli przeliczania długoWci 
kłody i jej Wrednicy na m3, numerator, 
słuc>cy do numerowania drzew.
- Kacde WciCte drzewo ma dzisiaj swoj> 
tabliczkC. Kacda kłoda i stos drewna 
musz> zostać oznaczone i otrzymuj> swój 
niepowtarzalny numerek. KiedyW takich 
tabliczek nie było i biło siC numer rCcznym 
numeratorem, który wczeWniej maczano  
w farbie – wyjaWnia W. Naturski.

Zobaczymy równiec but leWnika z drew-
nian>, bukow> podeszw>, kask skórzany, 
raki montowane do butów – ucywane  
w zimie, ryszpak – do znaczenia klas 
drewna, okr>gły sortownik drewna.  
W osobnej gablocie wyeksponowane s> ro-
dzinne pami>tki przyniesione do Izby, np.: 
patki przyszywane do munduru, oicjalny 
kordelas leWnika – czyli broM paradna do 
munduru galowego oraz zdjCcia. 

W jednej z gablot znajduj> siC stare  
i bardzo stare plany gospodarcze leWnictwa. 
Ich historia siCga lat przedwojennych. 
Przygotowywane były dla wielkoobsza-
rowych lasów prywatnych. 
- DziW w NadleWnictwie UstroM nadal 
mamy bardzo duco lasów prywatnych. 
Lasy te równiec wymagaj> opieki wielu 
zabiegów ochronnych oraz usuwania 
chorych drzew. Jeceli prywatny właWciciel 
tego nie zrobi, to korniki atakuj>ce drzewa 
przenios> siC na pozostałe lasy. Wystoso-
waliWmy apel do wszystkich właWcicieli 
lasów prywatnych o wł>czenie siC w wal-
kC o beskidzkie Wwierczyny – informuje 
W. Naturski.

Ciekawym elementem ekspozycyjnym 
jest Wwierkowy pieM drzewa umieszczony 
miCdzy dwoma szybami. Zainteresowani 
mog> przeWledzić rozwój drzewa. Osobna 
plansza poWwiCcona jest właWnie zamie-
raniu Wwierczyn. Umieszczone s> na niej 
informacje o skutkach tej choroby oraz  
o tym, jak leWnicy próbuj> sobie z ni> ra-
dzić. Pod plansz> w gablocie znajduj> siC 
nowoczesne urz>dzenia wykorzystywane 
przez leWników – rejestrator, wysokoWcio-
mierz.                                 Anna Rokosz

Dawne narzCdzia pracy leWników.                                                 fot. a. rokosz

izba Przyrodniczo - regionalna.                                             fot. a. rokosz
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sPis TreVci  
Drugiego Tomu

monografii

Lutowe bazie.                                       fot. W. suchta

W pi>tek 8.02.2008 r. SP-2 w Ustro-
niu goWciła uczestników Regional-
nego Turnieju Wiedzy o BezpieczeM-
stwie w Ruchu Drogowym. Startowało 
8 drucyn z podstawówek i 3 drucyny  
z gimnazjów. Najlepsz> drucyn> została 
SP-2 w Ustroniu, która wyst>piła w skła-
dzie: Radosław Wojdyła, Kamil Kowalik, 
Łukasz Stoszek przygotowana przez E. 
Gruszczyk i A. Adamiec. Wyprzedziła 
drucyny SP-4 Wisła, SP-1 UstroM, SP-2 
Wisła, SP-1 Istebna, SP-1 Jaworzynka, SP 
DziCgielów, SP Cisownica.

W rywalizacji szkół gimnazjalnych  
I miejsce zdobyło G-2 UstroM w składzie: 
Marek Jaworski, Jakub Robleski, Daniel 
Długi przygotowani przez D.Werszner-
KrzywoM i S.Krakowczyka. Na II miejscu 
G-Wisła, III m. G-Goleszów.

Kolejny etap to Turniej Powiatowy. 
OdbCdzie siC 29 marca o godz. 9.00  
w sali gimnastycznej SP-2 w Ustroniu. 
Zawodnikom cyczymy dobrego startu,  
a organizatorom udanej imprezy.

Turniej  brD

Słowo wstCpne. 
SPRAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE 
Od Gminnej do Miejskiej Rady Narodowej – Lidia Szkaradnik. 

Wykaz radnych w latach 1945–1990. Samorz>d lat 1990–2005 
– Zygmunt Białas. bycie społeczne i polityczne do 1990 r– Lidia 
Szkaradnik. Strac pocarna – Lidia Szkaradnik.  Od „SolidarnoWci” 
do demokracji w latach 1980–1990 – Lesław Werpachowski.    

KULTURA 
Przejawy aktywnoWci kulturalnej w Ustroniu po 1945 r – Lidia 

Szkaradnik, Marian byromski. 
SZKOLNICTWO 
Z dziejów szkolnictwa w Ustroniu po 1945 r– Stefan Król. 
LECZNICTWO 
Lecznictwo ogólne i uzdrowiskowe po 1945 r– Przemysław 

Korcz. Pomoc społeczna – Ilona Niedoba. 
bYCIE RELIGIJNE 
KoWciół ewangelicko-augsburski – ks. Henryk Czembor. 

Dzieje paraii rzymskokatolickiej Ww Klemensa w Ustroniu do 
1848 r – Janusz Spyra.  KoWciół  rzymskokatolicki – ks. Antoni 
Sapota.  Paraia pod wezwaniem Podwycszenia Krzyca VwiC-
tego w Lipowcu  – ks. Jan Górecki. Inne zwi>zki wyznaniowe  
i ugrupowania religijne – Gracyna Kubica.  UstroMskie cmentarze 
– Przemysław Korcz.  

ARCHITEKTURA 
Rozwój i charakterystyka budownictwa w Ustroniu – Alicja 

Michałek. 
SPORT 
Sport w latach 1945–1974 – Bocena KubieM. Sport w latach 

1975–2005 – Wojsław Suchta, Gracyna Winiarska.  
ANTROPOLOGIA KULTURY LOKALNEJ 
Przemiany społeczno-kulturowe Ustronia z perspektywy so-

cjologicznej  i antropologicznej – Gracyna Kubica. 
GOSPODARKA 
bycie gospodarcze 1945–1989 – Alicja Michałek.  bycie go-

spodarcze 1989–2005 – Alicja Michałek.  
TURYSTYKA 
Turystyka – Michał Pilch.

na torze przeszkód zawodnik sP-2, radosław Wojdyła.                        fot. W. suchta
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 KULTURA
14.2      godz. 17.00 El  Dorado - polowanie  na  legendC.   Spotkanie 
    z Andrzejem Kapłankiem, podrócnikiem, 
   uczestnikiem wielu wypraw oraz autorem 
   ksi>cek, Zbiory Marii Skalickiej.  
14.2       godz. 18.00 Muzyczne Rendez Vous - wyst>pi> 

   zespoły: „Turnioki”, „Metamorfo- 
   za”, „Therteen Sixtynine”, prowa- 
   dzenie: Agnieszka Kozieł, Daria Ja- 
   worska, sala widowiskowa.
22.2        MiCdzynarodowy Turniej Szachowy  
   o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia,  
   „Pracakówka”.
27.2       godz. 16.00 Współczesne aspekty i kierunki badaM 

   kultury regionu Vl>ska CieszyMskiego,  
   publikacje Muzeum Beskidzkiego w WiWle 
   oraz Muzeum Vl>ska CieszyMskiego przed- 
   stawi Małgorzata KiereW, Zbiory Marii 
   Skalickiej.
    KINO 
15-21.2  godz. 17.00  Film o pszczołach,  bajka animowana 
    w polskiej wersji jCzykowej, b/o, USA. 
15-21.2  godz. 18.30 Jeszcze raz, komedia romantyczna, lat 
  godz. 20.00 15, Polska. 

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

Do wynajCcia lokale 50 m2 na 
biuro, sklep, bar w pawilonie 
handlowym na Rynku w Ustroniu. 
Tel. 0-508-239-161. 

Sprzedam samochód mitsubishi 
carisma 1,8 automat. Pierwszy 
właWciciel. Tel. 0-604-221-878.

KupiC działkC budowlan> 10 a  
w rozliczeniu moce być mercedes 
A klasa CDI. UstroM, tel. 033-854-
26-93.

Pokój do wynajCcia. Tel. 033-
854-71-37.

12-14.2 -  „111”  ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
15-17.2 -  Centrum  ul. DaszyMskiego 8 tel. 854-57-76  
18-20.2 -  Pod najad> ul. 3 maja 13  tel. 854-24-59
Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

9 lutego w sali sesyjnej UrzCdu Miejskiego odbyło siC zebranie 
ustroMskiego Koła Polskiego Zwi>zku Filatelistów. Zastanawiano 
siC głównie nad przyszłoWci> koła po Wmierci jego długoletniego 
prezesa Stanisława Głowackiego. Na to właWnie zwrócił uwagC 
prowadz>cy zebranie Zdzisław Jonszta. Wyraził tec zadowolenie, 
ce na zebranie przyszło kilkunastu członków koła, choć poprzednie 
dwa zebrania nie cieszyły siC tak dobr> frekwencj>. W zebraniu 
uczestniczyli tec: członek Koła PZF zastCpca burmistrza Tadeusz 
Duda oraz prezes Bielskiego OkrCgu PZF Adolf  Halama. Ten 
ostatni mówił o kryzysie ilatelistyki.

Instytut Badania Opinii Publicznej „Pentor” opublikował 
wyniki badaM ogólnopolskich dotycz>cych ocen wystawianych 
przez konsumentów wodom mineralnym. Poszczególnym wodom 
wystawiano oceny w skali od 1 – woda fatalna, do 7 – woda 
wyWmienita. Najlepsze oceny zebrała woda produkowana przez 
nalec>c> do Michała Bocka WytwórniC Wód Mineralnych „Ustro-
nianka” – 5,68 pkt. NastCpne miejsca zajCły: NałCczowianka 
– 5,67, Staropolanka – 5,65. Rok temu woda z „Ustronianki” 
znalazła siC na 13 miejscu z wynikiem 5,39 pkt. „Ustronianka” 
jest tec irm> coraz lepiej rozpoznawaln> w całej Polsce. W ka-
tegorii spontanicznej znajomoWci polskich wód butelkowanych, 
gdzie konsumenci z pamiCci wymieniaj> nazwy znanych im wód, 
„Ustronianka” zajCła 10 miejsce w skali całego kraju, a 6 miejsce 
w kategorii znajomoWci wód mineralnych ze zdrojów. 

W sali widowiskowej Szpitala Uzdrowiskowego, odbył siC 4 lutego 
spektakl zatytułowany „Syrenie łzy”. Scenariusz na podstawie bajki 
Artura Opmana napisała Daniela Łabuz, a aktorsko popisywali siC 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2. Sala wypełniona był do ostat-
niego miejsca. W wygodnych fotelach zasiedli burmistrz Kazimierz 
Hanus z małconk>, redaktorzy Jadwiga i Władysław Oszeldowie, 
rodzice młodych artystów, mieszkaMcy i goWcie uzdrowiska. Bajka 
opowiadała o zaczarowanym Wwiecie podmorskich głCbin, gdzie 
spokojny i szczCWliwy cywot wiodły Syreny, ich ojciec Władca Mórz, 
a takce Morska Wiedama i jej Potworki. W tC sielankC wkracza bru-
talnie człowiek. Niestety porozumienie miCdzy tymi dwoma Wwiatami 
okazuje siC niemocliwe, poniewac ci>c> nad nim zabobony, niespraw-
dzone plotki, wzajemne oskarcenia.                                          (ar)

dziesiCć  lat  temu

jak dziewczyna do ukochanego ...                      fot. W. suchta

... i jak nauczyciel do ucznia.                         fot. W. suchta

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (9)

1.W kolejnych felietonach zastanowimy 
siC nad sensem codziennie ucywanych 
przez nas pojCć. DziW releksj> objCte zo-
stan> pojCcia wolnoWci i władzy. 

1.1. Mówi>c o władzy i wolnoWci czC-
sto budzi siC silne emocje, idzie bowiem  
o istotne wartoWci. A potrzeba tu upo-
rz>dkowanej prezentacji racji i rzeczowej 
wymiany argumentów. 

1.2. Dlatego felieton dedykujC prof. 
Darkowi Kubokowi, w dniu jego urodzin, 
gdyc nad rozumieniem wolnoWci i wła-
dzy prowadziliWmy ilozoiczne dysputy  
w Ustroniu (m.in. przy plackach po wC-
giersku, co dawało poczucie sytoWci nie 
tylko intelektualnej). 

1.3. Rozpatruj>c wolnoWć i władzC trzeba 
dokonać subtelnych rozrócnieM: „Para-
doks wolnoWci – jak zauwaca Tadeusz 
Czecowski – polega na tym, ce wolnoWć 
nieograniczona sama sobie zaprzecza, 
przeto aby być wolnym trzeba ograniczyć 
swoj> wolnoWć”. Nie mocna natomiast 
ulec modnym obecnie ideologicznym slo-
ganom, oferuj>cym niby proste i gotowe 
rozwi>zania w skomplikowanej materii 
władzy i wolnoWci. 

1.4. Analiza podjCtych zagadnieM wy-
maga oczyszczenia od złudzeM, który-
mi mami> ideologie wolnoWci i władzy.  
W rozpowszechnionych mniemaniach 
wolnoWć przeciwstawia siC władzy. Su-
geruje siC, ce im mniej bCdzie władzy, 

tym wiCcej zyska siC wolnoWci. A nawet 
narzuca siC wybór: albo wolnoWć, albo 
władza (bo jeWli jest władza, to zanika 
sfera wolnoWci).

2. ProponujC takie ćwiczenie z wyob-
raani: w pierwszej wersji – oto cyjemy  
w Wwiecie bez wolnoWci, a w drugiej wersji 
– oto nasz Wwiat jest Wwiatem bez władzy. 

2.1. Czy mocemy  wyobrazić sobie nasz 
ludzki Wwiat i nas cyj>cych w tym Wwiecie 
bez pojCcia wolnoWci i bez poczucia wol-
noWci? Oto nagle, jakby za spraw> zaklCcia 
czarnoksiCcnika, znika nieodwołalnie 
pojCcie wolnoWci i znikaj> z naszego cycia 
wszelkie sytuacje, w których czujemy siC 
„wolni”. Czyni>c taki eksperyment myWlo-
wy, czujemy siC nieswojo, gdyc musimy 
cyć w Wwiecie bez jakiegokolwiek Wladu 
wolnoWci. 

2.2. A czy mocemy wyobrazić sobie, ce 
znika całkowicie pojCcie władzy i faktycz-
nie znika wszelka władza? Wydaje siC, ce 
wiCkszoWć z nas łatwiej jednak przyjCłaby 
hipotetyczny Wwiat bez władzy, nic Wwiat 
pozbawiony wolnoWci. Ten Wwiat bez wła-
dzy moce wydawać siC Wwiatem wyzwo-
lonym od dolegliwego ciCcaru. Zdarza 
siC, ce marzymy o znikniCciu rócnych 
uciskaj>cych nas struktur władzy. 

2.3. Ciekawe, jaki byłby wynik głoso-
wania wWród Czytelników „Gazety UstroM-
skiej”, gdyby przeprowadzić referendum, 
w którym trzeba rozstrzygn>ć: „Czy wac-
niejsza jest wolnoWć? Czy jednak wacniej-
sza jest władza?”. Kto z nas opowie siC za 
wolnoWci>? A kto wybierze władzC? – Do 
postawienia tych pytaM skłaniaj> panuj>ce 
ideologie i ich slogany. 

3. Atoli zapomina siC o sprawie podsta-
wowej: jeWli myWli siC o władzy, to nalecy 
zaczynać od próby zrozumienia tej władzy, 

któr> człowiek powinien sprawować nad 
samym sob> (kwestia samostanowienia 
człowieka); a nie mówić jedynie – głównie 
w kategoriach polityczno-administracyj-
nych – o władzy, któr> sprawuje ktoW inny 
i władzy nad kimW innym!

4. Nierzadko boimy siC władzy. Jednak 
boimy siC jej z rócnych powodów. 

4.1. Obawiamy siC skutków władzy 
innych nad nami. DoWwiadczenie cyciowe 
uczy, ce zalecnoWć od innych bywa wyko-
rzystana przeciwko nam i obraca siC na 
nasz> niekorzyWć. 

4.2 Ale – mówi>c szczerze – boimy siC 
takce władzy, któr> powinno siC spra-
wować nad samym sob>. Bo ta władza 
wiele od nas wymaga, takce ponoszenia 
odpowiedzialnoWci za samego siebie. I nie 
mocna juc „zrzucać” wszelkiej winy za 
swe niepowodzenia i cyciowe upadki na 
innych. Sprawowanie władzy nad samym 
sob> nie zawsze jest czymW przyjemnym. 

4.3. Dlatego – co znamy takce z naj-
nowszej historii – ludzie, którzy nie chc> 
ponosić koniecznych kosztów swej samo-
dzielnoWci i boj> siC konsekwencji z tytułu 
władzy nad samym sob>, lgn> do tych, 
którzy zamierzaj> nad nimi panować. Lgn> 
– gromadnie i stadnie – gdy nowi władcy 
demagogicznie obiecuj>, ce zajm> siC  
w pełni ludzkimi potrzebami i zapewni> to 
wszystko, co ludzie pragn> posiadać. 

5. Gromko deklarowany wybór wolno-
Wci, któr> pojmuje siC jako mCtne ideolo-
giczne hasło, okazuje siC marn> ucieczk> 
w nieokreWlon> wizjC wolnoWci bez ja-
kichkolwiek granic. Jest to ucieczka od 
sprawowania władzy nad samym sob> 
w konkretnych sytuacjach cycia. To zaW 
skutkuje rócnymi formami głCbokiego 
zniewolenia. (cdn.)     Marek Rembierz 

FELIETON

Tak sobie myWlC

Zapewne w kacdym człowieku jest 
silne pragnienie szczCWcia. Chcemy być 
szczCWliwi. Pragniemy przecyć cycie 
szczCWliwie. St>d potrzebna jest kacdemu 
recepta na szczCWcie. Kłopot w tym, ce 
nie ma lekarza, któryby z cał> pewnoWci> 
i rzetelnoWci>, tak> receptC mógł wypisać. 
S> co prawda Wrodki uWmierzaj>ce ból, 
poprawiaj>ce samopoczucie, czy nawet 
wprowadzaj>ce w stan euforii, czy rados-
nego uniesienia… Tylko, ce ich działanie 
jest krótkotrwałe, a bywa, jak przy za-
cywaniu narkotyków, ce przynosi błogie 
samopoczucie, jednak tylko na krótki czas, 
a zarazem niesie ze sob> uzalecnienie od 
narkotyków i postCpuj>ce zniszczenie or-
ganizmu i utratC zdolnoWci do normalnego, 
szczCWliwego cycia…

Faktycznie, bowiem nie ma cudowne-
go specyiku, gwarantuj>cego szczCWcie  
i dobre samopoczucie. ZaW poczucie szczCW-
cia, zadowolenia i radoWci cycia, zalecy  
w głównej mierze od naszego podejWcia do 

cycia, do tego, co nas spotyka, do Wwiata  
i do innych ludzi. St>d to wszystko, co 
zdaje siC być gwarancj> szczCWcia, a wiCc 
bogactwo, zdrowie, powodzenie, popu-
larnoWć, realizacja upragnionych celów  
i marzeM, wcale nie musi przynieWć uprag-
nionego szczCWcia. Mamy wiCc nieszczC-
Wliwych bogaczy, narzekaj>cych na swój 
los zdrowych i sprawnych ludzi, rozcza-
rowanych cyciem ludzi, którym udało siC 
zrobić karierC i osi>gn>ć sukces.

A z drugiej strony mocemy spotkać ludzi 
szczCWliwych wWród ubogich i nCdzarzy, 
dotkniCtych kalectwem czy ciCck> choro-
b>, wzgardzonych i opuszczonych. A wiCc 
wWród tych, którym odmówiono prawa do 
szczCWcia, którzy powinni jedynie narze-
kać na swój los. 

Jakce czCsto jesteWmy zdziwieni czy 
wrCcz zaszokowani, kiedy okazuje siC, 
ce ci, którym w naszej ocenie nic nie 
brakuje do szczCWcia, narzekaj> na swój 
los i najwyraaniej czuj> siC nieszczCWliwi. 
Jeszcze bardziej zaskakuj> ludzie, którzy 
czuj> siC szczCWliwi mimo, ce cycie ich nie 
rozpieszcza, a wrCcz przeciwnie niesie ze 
sob> biedC, kłopoty i choroby…

Prostym sposobem na uszczCWliwienie 
siC lub unieszczCWliwienie jest stałe po-
równywanie siC z innymi ludami. S> tacy, 
którzy stale porównuj> siC z tymi, którzy 
maj> wiCcej od nich. S> niezadowoleni  

z tego, ce mimo czynionych wysiłków nie 
maj> takich rzeczy jak oni; takiego samo-
chodu, domu, pieniCdzy, sukcesów w pra-
cy, w nauce czy sporcie. VwiadomoWć, ce 
inni maj> wiCcej od nich, powoduje u nich 
frustracjC i bardzo ich unieszczCWliwia…  
A st>d juc maleMki krok do trwałego, złego 
samopoczucia. Wszak zawsze obok nas 
znajduj> siC czy znajd> ludzie, którzy maj> 
wiCcej od nas i wiCcej od nas osi>gnCli.  
A wiCc to stałe porównywanie siC z tymi, 
którzy maj> wiCcej i osi>gnCli wiCcej, jest 
recept> na to, aby czuć siC czCsto, a moce 
nawet stale – nieszczCWliwym.

Mocna jednak postCpować inaczej: Po-
równywać siC nie z tymi, którzy maj> 
wiCcej, ale z tymi, którzy maj> mniej  
i wiedzie im siC gorzej od nas. A takich 
ludzi znajdziemy tec wielu obok nas… 
A porównuj>c siC z nimi dostrzecemy jak 
wiele mamy powodów do tego, ceby cie-
szyć siC cyciem i czuć siC szczCWliwymi… 
Wychodzi wiCc na to, ce to nie tyle cycie, 
człowieczy zmienny los, ale my sami 
w ducej czCWci decydujemy o tym, czy 
czujemy siC zadowoleni z cycia i szczCW-
liwi, czy tec czujemy siC nieszczCWliwi 
i narzekamy na swój los… Chodzi o to, 
aby mieć radoWć w sobie z tym, co cycie 
przynosi i nauczyć siC nawet w trudnych 
okresach cycia znajdować jasn>, pogodn>, 
uszczCWliwiaj>c> stronC…        Jerzy Bór 

Recepta na szczCWcie
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nie Lubi PłasKiego
W zawodach Pucharu FIS w dolinie 

Vratnej w Terchowej na Słowacji za-
wodniczka Stowarzyszenia Rekreacyj-
no-Sportowego „Czantoria” Katarzyna 
W>sek zajCła bardzo dobre ósme miejsce. 
Startowały zawodniczki z 15 paMstw. 
- To były zawody, na których zdobywa siC 
punkty do Mistrzostw Vwiata, gdy bCdC 
juc starsza - mówi Kasia. - W drugim 
przejeadzie miałam szczCWcie, bo aku-
rat tata mojej kolecanki ustawiał tyczki,  
a na jego slalomach zawsze mi wychodzi. 
Wszyscy rzucili siC na drugi przejazd. 
Byłam ósma po pierwszym przejeadzie  
i zostałam ósma, a mogło być lepiej  
o dwa miejsca. JakoW nie udało mi siC dać 
z siebie wszystkiego. Trzeba jednak jechać 
na całego. Do tego popełniłam dwa błCdy. 
Za to gigant był podkrCcony i poszło mi 
słabiej. Były to zawody duco lepiej zor-
ganizowane nic u nas. Nie było cadnych 
pomyłek i wszystko o czasie.

Kasia W>sek dała siC juc wczeWniej 
poznać jako jedna z najlepszych polskich 
zawodniczek. Od najmłodszych lat jest  
w czołówce. Słabszy był poprzedni sezon 
przez chorobC, ale jak twierdzi zawodnicz-
ka, w cadnym stopniu nie odbija siC to na 
tegorocznej formie. 
- TrenujC piCć razy w tygodniu, ale mam 
zajCcia dodatkowe jak angielski i czasa-
mi nie idC na trening, bo siC nie wyra-
biam - mówi Kasia, która jest na co dzieM 
uczennic> klasy 5c Szkoły Podstawowej 
nr 2. - W szkole mam trochC zaległoWci, odpoczynek po zawodach.                                     fot. h. cieWlar

ale bCdzie jeszcze czas, ceby wszystko 
nadrobić.

Ostatnio brała udział w Beskidzkich 
Nadziejach na górze bar, ale tam slalom 
był ustawiony na doWć płasko, a to naszej 
zawodniczce nie odpowiada, zajCła wiCc 
„dopiero” drugie miejsce. Starty Kasi s> 

mocliwe w ducej mierze dziCki sponso-
ringowi irmy Utex. 
- Mam sponsora, którego bardzo lubiC. 
Mam nadzieje, ce da wiCcej i dla innych. 
Oni tec maj> kłopoty inansowe z wyjaz-
dami. Do tego trzeba mieć cztery pary nart. 
Inni maj> tylko jedne slalomówki i jedne 
gigantówki. 

Tegoroczna zima nie sprzyja treningowi 
na miejscu. Trzeba jeadzic na treningi do 
Czech.
- Znamy tam miłego pana, pozwala stawiać 
tyczki i nie ma problemów. Vniegu jest tam 
metr, ale na bokach juc cółty, s> przeWwity. 
Po południu jest miCkko, piana i nie da 
siC jeadzić. Kolega o mało nie wyrwał 
sobie kolana. Niesamowite warunki były 
tylko we Vratnej. Obserwujemy cały czas 
w internecie, gdzie jeszcze bCd> zawody  
i zobaczymy czy zakwalifikujC siC do 
kadry. Na Czantorii najlepiej jeadziło siC 
rano, gdy jest twardo i nie ma ludzi. Wtedy 
mocna jechać cały czas na jajo, ale tylko 
na gigantówkach, bo na slalomówkach siC 
trochC bojC. 

Bardzo dobrze zapowiadaj>cym siC 
alpejczykiem jest brat Kasi, jednak jak 
sama ona mówi:
- Buntuje siC. Strasznie zaczCły mu siC 
podobać skoki, a dziadek jest trenerem 
skoków. Teraz brat ma kolegC Klimka Mu-
raMkC i jeadzimy do niego, jak s> zawody 
w Zakopanem. Ja z tym Klimkiem siC nie 
zadajC. KiedyW zrobiliWmy sobie bitwC na 
Wniecki i ja ci>gle obrywałam. Teraz siC  
z nim nie kolegujC. Na Pucharze Vwiata 
był o wiele za wczeWnie i zrobił sobie po-
rackC. Ja raz skoczyłam na zjazdówkach, 
ale to nie jest dla dziewczyn.

Jednak jak twierdzi zawodniczka, gene-
ralnie jest fajnie.            Wojsław Suchta

Kasia W>sek.                                      fot. W. suchta


