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(dok. na str. 2)

Fundację św. Antoniego prowadzi pan już kilkanaście lat. 
Czy zna pan dobrze swych podopiecznych, czy też szybko 
się zmieniają?
Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale niektórzy są z nami od 
początku. Innym poprzez terapię antyalkoholową, dawanie pracy, 
udaje się wyjść z sytuacji, w której się znaleźli.
Jaka jest główna bolączka podopiecznych Fundacji?
Bezrobocie. Brak pracy przez dłuższy okres czasu powoduje, że 
trudno do pracy wrócić. Dlatego trzeba pokazywać, że można 
żyć inaczej. Trzeba też wiedzieć, że do bezrobocia często się już 
przyzwyczaili. Nauczyli się żyć bez pracy.
A co jest pierwotną przyczyną?

Rozmowa z Tadeuszem Browińskim,
prezesem Fundacji św. Antoniego

potrzebującym radzą  druhowie
konkursowa jazda samochodem to także próba na placu przy dworcu pkp ustroń.                        Fot. w. suchta

Rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w ustrońskich 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako pierwsze16 
lutego odbyło się zebranie OSP w Nierodzimiu. Prezes jednost-
ki Władysław Zieliński witał gości: radną Bogusławę Sikorę, 
przewodniczącą Zarządu Osiedla Halinę Kujawę, burmistrza,  
a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego OSP Ireneusza 
Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę. 
W sposób szczególny witano i życzono pomyślności staroście 
cieszyńskiemu Czesławowi Gluzie, który jest członkiem OSP 
Nierodzim. Następnie prowadzenie obrad powierzono Tadeuszo-
wi Dudzie. Minutą ciszy uczczono zmarłych członków jednostki 
Andrzeja Rożnowicza i Józefa Pinkasa.

Sprawozdanie zarządu za miniony rok przedstawił prezes  
W. Zieliński. Jednostka liczy 40 członków czynnych, 20 wspie-
rających i 4 honorowych. W minionym roku uczestniczono w 31 
akcjach ratowniczych, zaś druhowie przepracowali społecznie 

(dok. na str. 6)
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Oddział PTTK w Wiśle ustano-
wił Wiślańską Odznakę Tury-
styczną. Miłośnicy wędrówek 
zaczęli ją zdobywać przed 15 
laty.  

100-lecie istnienia świętują  
w tym roku strażacy-ochotni-
cy w Pogwizdowie. Pamiątką 
z pierwszych lat działalności 
jest zachowana w dobrym sta-
nie konna sikawka. O 15 lat 

starsze są jednostki w Istebnej 
Centrum i Puńcowie, które  
w tym roku obchodzą jubileu-
sze 115-lecia.

Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Strumieniu 
obchodzi jubileusz 30-lecia. 
W 1950 r. istniała tu sekcja  
i podlegała cieszyńskiemu od-
działowi.
     
Od jesieni 1993 roku funkcjo-
nuje Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie. Mija zatem 15 lat 
kształcenia młodzieży przez 
popularne „lote”. Powołane 
zostało z myślą o mniejszości 
ewangelickiej na Śląsku Cie-
szyńskim, jednakże stoi otwo-

rem dla wszystkich chętnych 
dziewcząt i chłopców. Nauka 
jest odpłatna. 

Sporty konne należą do bar-
dzo widowiskowych. Na 
zawodach organizowanych  
w Ochabach jest zawsze kom-
plet widzów. Szkoda, że oka-
zji do podziwiania jeźdźców  
i koni, jest tylko kilka w ciągu 
roku.  

Ludowe podanie mówi, że 
największa na Śląsku Cie-
szyńskim jaskinia, znajduje 
się w Wiśle i ciągnie się aż do 
Żywca. Chodzi o Malinowską 
Skałę. Podobno pierwszy do 
jej ciemnego wnętrza wszedł 
góral Bujok.

Na przełomie XVI i XVII wieku 
w Brennej istniała huta szkła. 
Produkowała  szkło proste oraz 
szklanki na piwo i wino.

W zebrzydowickim lesie za ul. 
Kalinową leży kamień wysoki 
na 170 cm. Są na nim wyry-
te herby Prus i Austrii. Teraz 
biegnie w tym miejscu granica 
między Pielgrzymowicami, 
Pruchną i Zebrzydowicami, 
a onegdaj kamienie wyzna-
czały granicę między Austrią 
i Prusami.

W XVII w. Brenna miała wię-
cej „sałaszy”, niż dwukrotnie 
większa Wisła. Władzę dzier-
żyli wtedy pasterscy wojewo-
dowie.              (nik)

(dok. ze str. 1)
potrzebującym
Alkohol. Przez picie traci się pracę, traci się środki na utrzyma-
nie, człowiek upada coraz niżej. Potem pozostaje przyjść do nas 
tylko po pożywienie. A my staramy się nie tylko dawać, ale też 
wymagać. Aby coś dostać trzeba na to zapracować.
Jakie to są prace?
Przede wszystkim sprzątanie ulic, począwszy od ronda przy ul. 
Cieszyńskiej aż do naszej siedziby, sprzątanie dworców i ich 
okolic. Jest to zamiatanie, grabienie, czyszczenie. Później, jeżeli 
się ktoś zgłasza, że potrzebuje pracownika, posyłamy tych naj-
lepszych, kierujemy ich do pracy, by mogli żyć inaczej, zarabiać 
na siebie.
Czy wszyscy godzą się na pracę?
Większość się godzi, bo widzą, że tych co pracują w jakiś sposób 
wynagradzam. Daję jedzenie do domu, coś więcej w Fundacji 
otrzymują. 
Co się dzieje z ludźmi nie chcącymi w ogóle pracować?
Odchodzą. Nie chcą pracować, nie chcą jedzenia, mówią, że żyć 
będą na własny koszt. Trudno, taki ich wybór. A my musimy postę-
pować konsekwentnie. Ciągłe utrzymywanie, żywienie, sprawia, 
że się dalej degenerują. Nawet śmieją się z pracujących. Musimy 
trzymać dyscyplinę, jeżeli chcemy jakichś osiągnięć.
Podopiecznych jest kilkudziesięciu. Kim są ci ludzie?
To ustroniacy lub bezdomni, emeryci i renciści nie będący w stanie 
pracować, ale mający tak niskie dochody, że muszą korzystać  
z naszej pomocy. W tej chwili około 40% podopiecznych to 
emeryci i renciści mający miesięcznie 300-400 zł. Za to nie da się 
przeżyć. Oni już w życiu się napracowali i my od nich niczego nie 
wymagamy. Można powiedzieć, że na pomoc sobie zapracowali. 
Często są to starsze, schorowane osoby. Ale od ludzi zdrowych, 
w wieku produkcyjnym, wymagamy pracy.
Wiem, że pracują także w siedzibie Fundacji.

*    *    *

Tak. Sprzątają. Wielu pracowało przy remoncie budynku. Tu 
wymienić muszę panów Kossowskiego i Anafasjejewa. Pokryli 
dach papą, ocieplali ściany, itp. Jest kilka osób, które się zobo-
wiązują i wykonują określone prace. Pan Naglik pali nam całą 
zimę. Przychodzi codziennie o siódmej rano i pali w kominku. 
Nasz stary budynek wymaga bez przerwy pracy. Na razie wyre-
montowaliśmy tylko jadalnię, zrobiliśmy toalety i prysznic. Tyle 
udało się zrobić w ubiegłym roku. Koszty są ogromne.
Do kogo należy ten budynek?
Do Urzędu Miasta, a my wynajmujemy praktycznie za symbo-
liczną złotówkę. Jednak utrzymanie budynku kosztuje.
Skąd czerpiecie pieniądze?
Mamy stałe wydatki i są sponsorzy wspomagający nas co mie-
siąc. Są osoby przekazujące pieniądze na nasze konto ze swych 
emerytur. Do tego korzystamy ze środków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oprócz tego w róż-
nych kościołach prowadzimy kwesty. Przecież musimy opłacić 
elektryczność, telefon, gaz, wodę. Tworzą się duże koszty. Tu 
chciałbym podkreślić, że jedynie kucharz otrzymuje wynagro-
dzenie. Członkowie Fundacji, łącznie z prezesem, nie pobierają 
wynagrodzenia. Jest to 11 osób z samochodami i codziennie kto 
inny ma dyżur. Dlatego nie ponosimy kosztów transportu, bo 
zajechać po towar, coś załatwić musi osoba mająca dyżur.
Poza codziennymi posiłkami prowadzicie też inne akcje.
Zbliża się Wielkanoc i przewidujemy śniadanie oraz rozdanie 
paczek. Podobnie jest przed świętami Bożego Narodzenia.  
W tym roku planujemy kolonie dla dzieci w Kołobrzegu. Cały 
czas wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny, jak łóżka, chodziki. 
Dużo sprowadzamy pampersów, wspomagamy Szpital Śląski  
w Cieszynie, Miejski Dom Spokojnej Starości na ul. Słonecznej.
Co się dzieje z chorymi osobami bezdomnymi?
Jeżeli jest to grypa czy przeziębienie, dajemy im aspirynę, wita-
minę C, środki przeciwbólowe.
A gdy choroba ma ostry przebieg?
Kierujemy do lekarza lub szpitala. Trzykrotnie już karetka pogo-
towia zabierała od nas podopiecznych. 
Prowadzicie też akcje charytatywne dla Polaków poza gra-
nicami Polski.
W tym roku na Ukrainę wysłaliśmy tonę farby. W poprzednich 
latach jeździliśmy na Białoruś. W związku z obecną sytuacją, po 
dary przyjeżdżają stamtąd samochody. 
Z jakich pieniędzy pokrywana jest pomoc zagraniczna?
Z naszych, głównie z drobnych ofiar. Teraz na 3 maja planujemy 
koncert zespołów „Śląsk” i „Równica”. Zobaczymy jak się uda, 
ale liczymy na zasilenie naszego konta.
Czy dużo pieniędzy otrzymujecie z tzw. jednego procenta?
Nie. Mówi się o tym wiele, ale ludzie się obawiają takiego 
odpisu przy rozliczaniu. Gros osób tego nie rozumie. A my  
z chęcią pomożemy wypełnić PIT. W zakładzie pracy też można 
zwrócić uwagę, że życzymy sobie odpisu na Fundację, czy inną 
organizację pożytku publicznego. Gdyby ludzie się zmobilizow-
ali, to takie organizacje miałyby wiele więcej środków.
Dziękuję za rozmowę.             Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

t. browiński.                          Fot. w. suchta
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

*    *    *

*    *    *

�8.0�.�008 r. 
Na ul. Cieszyńskiej kierująca fia-
tem punto mieszkanka Cieszyna  
spowodowała kolizję z oplem cor-
sa kierowanym przez mieszkankę 
Katowic.
�8.0�.�008 r.
Na ul. 3 Maja kierująca peugotem 
306 mieszkanka Kozakowic Gór-
nych nie dostosowała prędkości 
do istniejących warunków dopro-
wadzając do kolizji z alfą romeo 
kierowaną przez mieszkankę 
Ustronia.
��.0�.�008 r
Mieszkanka Ustronia zgłosiła 
kradzież telefonu komórkowego. 
Do kradzieży doszło w Gimna-
zjum Nr 2. 
Jest to kolejne zdarzenie, w którym 
zgłoszono kradzież telefonu komór-

kowego na szkodę osoby nieletniej 
na terenie szkoły. Wartość takich 
skradzionych telefonów zawsze 
wahała się w granicach kilkuset 
złotych. Do kradzieży telefonów  
z uwagi na ich wartość, do-
chodziło także w przeszłości  
w  miejscach publicznych. Osoby 
te padały ofiarami rozbojów, 
dlatego poddaje się pod rozwagę 
rodziców przekazywanie dzieciom 
przedmiotów mających większą 
wartość.
��.0�.�008 r.
Personel jednego z supermarke-
tów zatrzymał mieszkankę Wisły, 
która dokonała kradzieży warzyw 
i owoców o wartości 15 zł.
��/�4.0�.�008 r.
Dokonano włamania do kiosku 
przy ul. Grażyńskiego, z którego 
skradziono przedmioty pamiątko-
we.                                         (ar)

�8.0�.�008 r.
Na komendę Straży Miejskiej 
zgłosił się właściciel dwóch psów, 
które 16 lutego biegały bez kon-
troli po ul. Gałczyńskiego. Psy 
korzystając z chwili wolności 
postanowiły zapolować sobie na 
kilka kur i tym samym narobić 
szkody gospodarzom z tej ulicy. 
Za pozostawienie psów bez opie-
ki właściciel otrzymał mandat 
w wysokości 200 zł. Musiał też 
pokryć wyrządzone przez swoje 
psy szkody.

�9.0�.�008 r.
Przeprowadzono kontrole porząd-
kowe w dzielnicach Hermanice  
i Nierodzim. Kontrole nie wyka-
zały nieprawidłowości.
�0.0�.�008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Wczasowej, 
gdzie poprawiono kilkanaście 
poprzekręcanych tarcz znaków 
drogowych. Niestety nie udało 
się ustalić sprawców zdarze-
nia.
��.0�.�008 r.
Zabrano bezpańskiego psa z ul. 
Sztwiertni.                             (ar)

*    *    *

*    *    *

IV FESTIWAL   CHÓRÓW   ŚLĄSKICH  USTROŃ  �008
19 kwietnia w MDK „Prażakówka”  w Ustroniu odbędzie się 

IV Festiwal  Chórów Śląskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 
marca.  Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.
mdk-ustron.ox.pl. Informacje na temat Festiwalu można uzyskać  
w sekretariacie MDK „Prażakówka” w Ustroniu, ul. Daszyńskie-
go 28, tel.: 033 854 29 06.

KONFERENCJA KOBIET 
8 marca 2008, godz. 16 w Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i 

Misja”, ul. 3 Maja 14, odbędzie się Konferencja Kobiet pt. „Od-
kryj swoją prawdziwą wartość”. Mimo, że tak wiele zmienia się 
wokół nas, nie ubywa nic z naszej wartości. Wręcz przeciwnie. 
Możemy być coraz bardziej świadome tego, kim naprawdę je-
steśmy. Możemy uczyć się kochać, cieszyć się i żyć w pełni po-
koju. Stawać się coraz piękniejsze. Czy jest to możliwe? Przyjdź  
i posłuchaj kobiet, które odkryły to, co najcenniejsze w życiu.
Odkryj swoją prawdziwą wartość – stań na skale! W programie: 
prawdziwe historie kilku kobiet, wykład Aliny Wieji o naszej 
wartości i o Bożym planie dla każdej z nas, multimedialne nie-
spodzianki, czas na rozmowy przy słodkim poczęstunku.

29.02.  Gabi Rudawska Trio
Standardy jazzowe, piosenki, odrobina 
gospel...
„Mamy tylko głos i dwie gitary,ale to 
wystarcza nam do wspólnego muzyko-
wania, improwizowania i przeżywania 
muzyki.”Gabi Rudawska 

                ŚWIATOWy DZIEŃ MODLITWy �008
7 marca 2008 r. o godz. 17 w sali parafialnej Parafii Ewan-

gelicko-Augsburskiej w Ustroniu, odbędzie się nabożeństwo 
ekumeniczne. W tym roku nabożeństwo poprowadzone będzie 
według liturgii opracowanej przez chrześcijanki z różnych koś-
ciołów Gujany.     

KONCERT  NAUCZyCIELI  I GOŚCI OGNISKA 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu zaprasza 

na koncert nauczycieli Ogniska Muzycznego 29 lutego 2008 r. 
o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”, 
w którym udział wezmą: Agnieszka Tront – skrzypce, Mał-
gorzata Groborz – gitara, Aleksandra Pruszydło – fortepian  
i prowadzenie, Marek Walica – flet, Piotr Sztwiertnia – akor-
deon. Artyści w występach solowych i duetach wykonają 
utwory muzyki poważnej i rozrywkowej. To profesjonalne 
wydarzenie muzyczne, zorganizowane wzorem ubiegłego roku, 
urozmaicone będzie udziałem kwartetu ze Szkoły Muzycznej w 
Cieszynie. Wystąpią:  Katarzyna Kamińska, Joanna Kroczek, 
Hilary Drozd i Krzysztof Durlow. Wśród wykonawców znajdą 
się  również uczniowie Ogniska: Kinga Szarzec, Alicja Staniek 
oraz chórek. Wszystkich melomanów zapraszają wykonawcy  
i organizatorzy.       

ZAPISy DO 
PRZEDSZKOLI 

I KLAS PIERWSZyCH 
SZKÓł 

PODSTAWOWyCH
Informujemy, że w termi-

nie od 1 do 31 marca 2008 r., 
prowadzone będą zapisy do 
placówek przedszkolnych  
i pierwszych klas szkół pod-
stawowych na rok szkol-
ny 2008/2009, dla których 
Urząd Miasta Ustroń jest 
organem prowadzącym. 
Przypominamy, że dzieci 
sześcioletnie są objęte obo-
wiązkiem edukacyjnym.

SPOTKANIE W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie oraz Towarzystwo Miłośników Ustronia 

zapraszają na spotkanie  pt. „Wśród dawnych willi i pensjo-
natów”, które odbędzie się 1 marca (sobota) o godz. 15.00  
w Muzeum Ustrońskim. W programie wykład Bożeny Kubień  
i Dominika Konarzewskiego oraz wystawa tematyczna i prezen-
tacja multimedialna.

*    *    *

DyżURy RADNEJ 
Radna Izabela Tatar informuje mieszkańców dzielnicy Ja-

szowca, Polany i Dobki, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
od godz. 17 do godz. 18.30 w Szkole Podstawowej Nr 3, pełni 
dyżur. Mieszkańców serdecznie zaprasza. 

07.03.- MR.BLUES dla pań!

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Bronisławy Kamińskiej 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa 
Rodzina

Rusza kolejna edycja Konkursu Literackiego „Wahadło czasu” 
organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Ustronia 
przez Oddział MuzeumUstrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”. 
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach: opowiadanie 
– temat dowolny, mile widziane opowiadania o tematyce domu 
i korzeni rodzinnych, wiersz – temat związany z przyrodą (nie 
więcej niż trzy wiersze). Konkurs adresowany jest do wszystkich 
środowisk. Uczestnikami mogą być twórcy, którzy ukończyli 
17 rok życia. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierp-
nia 2008 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu 
udziela organizator Irena Maliborska od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11-16. Aktualne informacje o przebiegu konkursu 
można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumustronskie.
republika.pl.                              (ar) 

WAHADłO  CZASU
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koledzy obsewowali zagrania.                         Fot. w. suchta

mistrzostwa

Urząd Miasta Ustroń 
informuje, 

że w dniu 18.02.2008 r.  na tablicy ogłoszeń został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

- ozn. nr 2052/68 o pow. 556 m2 położonej w Ustroniu 
przy ul. Akacjowej,

- ozn. nr 17/5 o pow.1173 m2 położonej w Ustroniu przy 
ul. Daszyńskiego, zbywanych w drodze bezprzetargowej 
na rzecz użytkownika wieczystego.

Urząd Miasta Ustroń informuje, że w dniu 
�� lutego �008 r. na tablicy ogłoszeń został wy-
wieszony na okres �� dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.

22 lutego w MDK „Prażakówka” odbyły się indywidualne 
mistrzostwa Ustronia juniorów w szachach. Przy szachownicach 
zasiadło 27 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe od 
8 do 14 lat. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

do lat 8 - Jan Śliwka z SP-2,
do lat 10 - Dawid Gorol z SP-2,
do lat 12 - Krzysztof Zielecki z SP-1,
do lat 14 - Kamil Duda z SP-2.
Najlepsze wyniki turnieju i tytuł mistrza Ustronia zdobył  

K. Duda, za co otrzymał puchar. Drugi był D. Gorol, a trzecia 
Sandra Szlajss z Gimnazjum nr 2. Turniej sędziowali Grzegorz 
Błaszczok i Michał Reterski. Najlepszym wręczono dyplomy  
i nagrody rzeczowe.                           (ws)
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dzieŃ FrankoFonii 
w gimnazjum nr 2

Zdaniem 
Burmistrza

o wykonaniu budżetu miasta w 2007 r. 
mówi  burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *

12 marca w Gimnazjum Nr 2 odbędą 
się uroczyste obchody Dnia Frankofonii. 
Już po raz trzeci zapraszamy rodziców 
uczniów klas szóstych szkół podstawo-
wych, by zobaczyli ofertę programową 
klasy frankofońskiej oraz poznali uczniów 
uczęszczających do takowych klas. 

 Klasa frankofońska kładzie szczególny 
nacisk na naukę  języka francuskiego (po 
3 godziny lekcyjne w podziale na małe 
grupy oraz 1 wspólna dla całej klasy) 
oraz angielskiego - 3 godziny tygodniowo 
na poziomie A2.  Dodatkowo uczniowie 
mogą szkolić swe umiejętności językowe 
na pozalekcyjnych zajęciach z języka 
francuskiego (przygotowanie do egzaminu 
DELF - 2 razy w tygodniu) oraz angiel-
skiego  (przygotowanie do egzaminu First 
Certificate in English - 4 razy w tygodniu). 
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych nauczycieli oraz native 
speakera, warto zaznaczyć, że są one nie-
odpłatnie.  Uczniowie nawiązują kontakty 
ze szkołami frankofońskimi na świecie, 
prowadzą korespondencję w języku fran-
cuskim, otwierają się na świat i dostrzegają 
celowość uczenia się języka francuskiego. 
Uczniowie uczestniczą w konkursach  
o zasięgu międzynarodowym, programach 
Unii Europejskiej. Klasa jest doposażana 
przez instytucje partnerskie projektu  (am-
basady krajów frankofońskich, wydawni-
ctwa oraz instytucje kulturalne). 

Klasy frankofońskie są wyjątkową 
formą kształcenia gimnazjalistów. W 
naszym powiecie tylko Gimnazjum Nr 
2 prowadzi nabór do tych klas. Jest to 
nowość pedagogiczna, uczniowie osią-

gają dobre wyniki w nauce oraz swobodną 
komunikację w dwóch obcych językach.  
W pierwszym semestrze bieżącego roku szkol-
nego w ramach programu  Socrates Comenius 
(asystentura językowa) pracę nauczycieli wspo-
magała studentka z Francji Rachida Benfredj, 
która prowadziła lekcje języka francuskiego  
i angielskiego. Dzięki tym zajęciom, gim-
nazjaliści poznawali nie tylko język obcy, 
ale również kulturę, zwyczaje i tradycje 
Francji. 

W tym roku dla klas frankofońskich zo-
stanie zorganizowana 7- dniowa wycieczka 
do Francji. Tam uczniowie będą mieli oka-
zję podziwiać muzea oraz zabytki Paryża  
i Strasbourga oraz praktycznie wykorzy-
stać swoją wiedzę.  W programie znaj-
duje się zwiedzanie Wieży Eiffela, Łuku 
Triumfalnego, Katedry Notre Dame, Stade 
de France, Bazyliki Sacré Coeur, Luwru  
w Paryżu oraz Parlamentu Europejskiego 
w Strasbourgu.

Coroczną tradycją stają się Dni Fran-
kofonii, na które zapraszani są rodzice 
uczniów chcących zapisać się do tejże 
klasy oraz rodzice gimnazjalistów, na-
uczyciele, goście z Francji (w tym roku 
Cécile Quinon ze Strasbourga). Uczniowie 
przedstawią krótki utwór teatralny, za-
prezentują  swoje umiejętności językowe 
oraz aktorskie, a rodzice zostaną podjęci 
tradycyjnymi przysmakami francuskiej 
kuchni, otrzymają broszurki i będą mogli 
porozmawiać z nauczycielami oraz dyrek-
cją gimnazjum. 

Małgorzata Raszka – nauczyciel języka 
angielskiego, Joanna Iskrzycka-Maria-
nek - nauczyciel języka francuskiego.

marta kosińska z wychowawczynią joanną iskrzycką-marianek prezentuje pracę 
konkursową.	 	

Luty i marzec to czas zamykania i ana-
lizowania budżetu z roku poprzedniego, 
przymierzania się do wniosku o udzielenie 
przez Radę Miasta absolutorium burmi-
strzowi. Dziś już możemy stwierdzić, że 
budżet zarówno po stronie dochodów jak 
i wydatków w 2007 r. został zrealizowany 
nadspodziewanie dobrze. 

Wykonanie budżetu po stronie docho-
dów to 99,4%, zaś po stronie wydatków 
95,6%. Przede wszystkim warto zwrócić 
uwagę na dochody, gdyż zazwyczaj nad tą 
stroną budżetu nie dyskutuje się zbyt wiele 
czy to podczas sesji i komisji Rady Miasta, 
czy to podczas spotkań z mieszkańcami. 
Przeważnie koncentrujemy się na wydat-
kach, czyli nad tym, co można zrealizować 
i czy jeszcze jakiegoś zadania w budżecie 
na dany rok nie da się umieścić. 

Spodziewany w 2007 r. wzrost gospo-
darczy pozwalał optymistycznie planować, 
z drugiej strony mieliśmy nieco obaw co 
do tego, jak potoczą się losy naszych do-
chodów, które są częścią udziałów gminy 
w podatku dochodowym od osób praw-
nych i fizycznych. Jak już dziś wiadomo 
tendencje wzrostu gospodarki w ubiegłym 
roku potwierdziły się i dochody od osób 
prawnych i fizycznych po raz pierwszy 
w naszym mieście zostały zrealizowane  
w wysokości przekraczającej plan, tj.  
w 102%, co wyniosło w całości 26. 
844.844 zł, a to jest ponad połowa budżetu 
wynoszącego 45.861.321 zł. Są to zarazem 
największe wpływy do budżetu Ustronia. 
Reszta to podatki i dochody lokalne, do-
tacje i subwencje otrzymywane z budżetu 
państwa. Poważną pozycją jest pomoc 
społeczna, na którą otrzymujemy ponad 
3,5 mln zł. Te pieniądze miasto w całości 
przeznacza na zasiłki, dodatki i inne formy 
pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. 
Na nieco niższym poziomie zostały zrea-
lizowane dochody w gospodarce miesz-
kaniowej. Dotyczy to głównie czynszów  
i dzierżaw. Niestety w tym dziale dochody 
są coraz niższe w stosunku do planu. 

Jeśli chodzi o wydatki w 2007 r. to 
w  budżecie wyniosły 43.483.542 zł. Tu 
trzeba zaznaczyć, że miasto nie może do-
prowadzić do utraty płynności finansowej, 
a realizując zadania z funduszy pomoco-
wych musi najpierw wyłożyć pieniądze, by 
po zakończeniu określoną część odzyskać. 
Tak więc pieniądze te wracają do miasta, 
ale po czasie. Dlatego dopiero pod koniec 
roku jest możliwość weryfikacji w jakim 
procencie wydatki zostały zrealizowane.

Chciałbym podkreślić, że po raz pierw-
szy od wielu lat nastąpiła w budżecie taka 
zbieżność między planowanymi wydat-
kami i dochodami, a ich rzeczywistą rea-
lizacją. Świadczy to o dobrej konstrukcji 
budżetu na 2007 r.    Notował: (ws)
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dorośli 
w gimnazjum 

sprawozdanie przedstawia l. kudło.                Fot. w. suchta

radzą  druhowie

13 lutego 2008 roku, z inicjatywy Wojewódzkiego Komen-
danta Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach i Dyrekcji 
Zespołu Szkół Zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Ustroniu, odbyło się spotkanie dyrektorów poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych, dyrektorów gimnazjów, pedagogów 
szkolnych i przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej  
z terenu powiatu cieszyńskiego, poświęcone problematyce mło-
dzieży mającej z różnych względów problemy z ukończeniem 
gimnazjum.

Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Ewa Leftwich, witając 
zebranych gości. O ważności omawianego problemu świadczy 
fakt, że na spotkanie przybyło prawie 60 osób.

Wystąpienie Stanisława Kubiciusa, członka Zarządu Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie, w pełni akceptowało inicjatywę 
powołania gimnazjum dla dorosłych. Zaznaczył, że mimo wielu 
wysiłków takiego rozwiązania nie udało się zrealizować, z róż-
nych względów, w placówkach publicznych.

 Andrzej Stokowski - dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych  
w Rybniku przedstawił kilkuletnią współpracę z OHP.  Magda-
lena Szrek-Moroń – komendant Hufca Pracy w Rybniku, zapre-
zentowała różne formy pracy realizowane w tym środowisku. 
Wystąpienie to wywołało ożywioną dyskusję i szereg stawianych 
pytań zadawanych przez zebrane osoby, na które  udzielała wy-
czerpujących odpowiedzi. Na wiele pytań odpowiadał również 
Tomasz  Gawlik - kierownik Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
OHP w Wiśle.

 Lucyna Legierska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedago-
gicznej w Cieszynie, wyraziła chęć współpracy z kierownictwem 
OHP i szkoły. Kierownik internatu w OSW w Wiśle, Renata 
Nawara, przedstawiła możliwości zakwaterowania  uczniów 
gimnazjum w ośrodku. Dotyczy to osób, które ukończyły 15 lat  
i z uwagi na opóźnienie w cyklu kształcenia, nie rokują na ukoń-
czenie gimnazjum. Uczniom znajdującym się w szczególnie 
trudnych warunkach życiowych zapewnia się bezpłatne zakwa-
terowanie i wyżywienie w trakcie trwania nauki.

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje uczniom z rodzin niepeł-
nych, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem oraz znajdują-
cych się w ciężkiej sytuacji materialnej i mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zapisów i przyjęć do 
Gimnazjum dla Dorosłych z przyuczeniem do zawodu oraz do 
Ośrodka OHP, udziela sekretariat Zespołu Szkół  ZDZ w Ustroniu 
pod nr tel. 033/8543300.

Pomysł stworzenia Gimnazjum dla Dorosłych,  w opinii zebra-
nych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla młodzieży mającej 
utrudniony start w dorosłe życie.

Podsumowania spotkania dokonała dyrektor Zespołu Szkół 
w Ustroniu, dziękując za przybycie oraz zrozumienie ważności 
omawianego problemu, zainteresowania i życzliwości w  reali-
zacji nowego przedsięwzięcia.

Klub Propozycji zaprasza na ilustrowany muzyką wieczór 
autorski Urszuli Stefanii Korzonek laureatki, dwóch kolejnych 
edycji Konkursu Literackiego „Wahadło czasu” Ustroń 2006, 
2007. Spotkanie zatytułowane „Wszystko o kobiecie i nie tyl-
ko…” odbędzie się w czwartek 6 marca o godz. 17.00. Wieczór 
poetycki urozmaici wernisaż wystawy miniatur graficznych 
Hanny T. Słowackiej. Artystka urodziła się, mieszka i pracuje  
w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej, 
reklamą, ilustracją oraz grafiką warsztatową. Uprawia linoryt, 
miedzioryt, akwafortę, akwatintę, mezzotintę oraz inne techniki 
wklęsłodrukowe. Tematem jej prac jest metaforyczny świat kobiet 
– ich nastrojów, nadziei i pragnień. Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy do Muzeum Zbiorów Marii Skalickiej.

o kobiecie 
TWÓJ �% W ROCZNyM ZEZNANIU 

PODATKOWyM 
wspiera Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno-

Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Ustroniu

www.niepelnosprawniustron.pl
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi 
43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7, tel/fax 033 8547759
NIP 548-113-98-36, REGON 070513268, KRS 0000099847
Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski o/Ustroń 
�� �0�0 �09� �000 000� 0�08 �007

465 godzin. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna 
wypadła bardzo dobrze. Uczestniczono w uroczystościach miej-
skich i świętach państwowych. W remizie cyklinowano parkiet 
oraz częściowo wymieniono instalacje wodną i centralnego 
ogrzewania.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Robert Rymorz. 
Dochody w 2007 r. wyniosły 31.622 zł, natomiast wydatki 33.455 
zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Kudło złożył 
wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, co przyjęte zostało 
jednogłośnie. 

Głos zabrali też goście zebrania. Starosta Cz. Gluza stwierdził, 
że czuje się mocno związany z Nierodzimiem. Liczy na dalszą 
rzychylność ustońskiego samorządu. Przez 17 lat był sekretarzem 
Zarządu Miejskiego OSP i dobrze zna problemy strażaków, zna 
ich i oni go znają, więc jako starosta na pewno nie zapomni o 
jednostkach OSP. 

Burmistrz I. Szarzec dziękowal za pracę. Stwierdzil też, że nie 
spotkał się z sytuacją, by poproszeni o pomoc strażacy odmówili. 
Jednostka w Nierodzimi ma dodatkowe obowiązki wynikające  
z przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Burmistrz podkreslał, że strażacy dbają o swój obiekt, a najcen-
niejsze jest to, że tradycje strażackie nie zaginą, gdyż prężnie 
działa młodzieżowa drużyna pożarnicza. 

Grzegorz Sroczyk z Państwowej Straży Pożarnej mówił, że 
jednostka z Nierodzimia jest wysoko oceniana, jest mobilna  
i dobrze wyszkolona. Liczy się też duże zaufanie mieszkańców. 

Życzenia pomyślności złożył strażakom S. Malina. Wyraził 
przy tym nadzieję, że oglądać sprawność strażaków będzie można 
jedynie na zawodach i pokazach strażackich.

Podczas zebrania przyjęto także plan pracy na 2008 rok. 
Przedstawił go W. Zieliński. Obok typowych zadań ratowni-
czych, szkolenia, ćwiczeń, konserwacji sprzętu postanowiono, 
że jednostka tradycyjnie uczestniczyć będzie w uroczystościach  
i świętach, zorganizowany zostanie festyn, a także wycieczka na 
targi pożarnicze. R. Rymorz poinformował że w tym roku dochody 
planuje się w wysokości 32.250 zł, wydatki 34.800 zł. Zebrani 
jednogłośnie przyjęli plan na 2008 rok.      Wojsław Suchta

(dok. ze str. 1)
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optymiści nie zanieśli nart do piwnicy.                 Fot. w. suchta

Dzisiaj przypominamy, co prawda nie dawny Ustroń, lecz 
ustroniaków na wycieczce. Klasa siódma z „Jedynki” wybrała 
się w czerwcu 1952 r. na Kubalonkę, co utrwalono na fotografii.  
W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Helena Madzia, Sitarska, 
Maria Waszek, Janina Kubok, Czesława Szuster, Anna Gluza, 
Halina Szlauer, Edward Mędrek, Jerzy Pilch. W drugim rzędzie 
klęczą: Waleria Kozieł, Bronisława Ernst, Zofia Żmija. W trzecim 
rzędzie stoją: Stanisław Gogółka, Jerzy Zamarski, Wanda Tomi-
czek, Anna Kubala, Romana Wasiunyk. Fotografię udostępniła  
i opisała Anna Gluza.                                     Lidia Szkaradnik
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huta w trzyńcu.                                                                                           Fot. a. georg

Wreszcie odkryłem jak nasi pradziad-
kowie i dziadkowie chodzili do pracy 
do huty w Trzyńcu. Dróg  było kilka.  
Z centrum Ustronia  najczęściej chodzo-
no, mniej więcej tak jak prowadzi ulica  
A. Brody,  do ulicy Pasiecznej i dalej  
„popod Kopieńcem” przez potok Błądnica  
drogą „Do Rzeczyc”, skąd obok cmentarza 
do centrum Cisownicy. Podobno w od-
wrotnym kierunku z Cisownicy do Ustro-
nia droga ta zwana była „kościelną”, gdyż 
ewangelicy z Cisownicy, dopóki nie wy-
budowali w swojej miejscowości kościoła, 
chodzili nią do kościoła ewangelickiego  
w Ustroniu. Nasi praojcowie  zatrudnieni 
w trzynieckiej hucie, z  centrum Cisowni-
cy szli dalej drogą na zachód przez pola  
i przysiółek Wędoły (Wendoły), aż do 
lasu przez który przechodzili do drogi 
wiodącej do kamieniołomu w Lesznej, 
dalej przekraczając ją szli  przez następny 
odcinek przebiegający przez las wycho-
dzili w przysiółku Zimne Wody. Stąd za 
drogą wiodącą na południe, mniej więcej 

jak prowadzi droga (przez nieistniejące 
już przejście graniczne w Lesznej, tak nie 
dawno wybudowane) do Trzyńca wprost 
na hutę. W ostatnią niedzielę wraz z żoną 
i moją suczką Lolą spróbowałem przejść 
tę trasę. Do Cisownicy trasę pokonałem, 
tak jak  wiodła ona od lat. Z ustrońskiego 
Rynku, ul. A. Brody, przez Manhatan, 
przekraczając dwupasmówkę, idąc wciąż 
ul. A. Brody doszedłem do miejsca, gdzie 
w lewo odchodzi ul. Pasieczna, następ-
nie poszedłem jeszcze ok. 100 metrów  
i skręciłem w lewo w polną drogę  wiodą-
cą wzdłuż góry Kopieniec, przekroczyw-
szy potok Błądnica wyszedłem na drogę 
asfaltową. Nią poszedłem w prawo z 200 
m. Aż do rozwidlenia  dróg, gdzie skręci-
łem w  lewo, i dalej poszedłem drogą „Do 
Rzeczyc”, mijając po drodze stary dąb  
(po prawej stronie) i zaraz na następnym 
rozwidleniu poszedłem w prawo pod górę, 
osiągnąwszy najwyższy punkt zacząłem 
schodzić w dół mijając po lewej stronie 
cmentarz z kaplicą cmentarną, a następnie 

budynek szkoły po tej samej stronie. Tak 
doszedłem  do centrum Cisownicy. Przej-
ście tego odcinka trasy zajęło mi 45 minut. 
Wiedząc, że na trasie następnego odcinka, 
za przysiółkiem Wędoły, ścieżki przez las 
są bardzo trudne do przejścia, ze względu 
na to, że pozarastały i znajduje się tam 
zawsze błoto, wybrałem trochę inną trasę.  
Z centrum Cisownicy poszedłem za zna-
kami szlaku spacerowego zielonego, 
najpierw drogą główną, mijając kościół 
ewangelicki  (po lewej stronie)  do dro-
gi skręcającej w prawo (obok zajazdu  
„U Zająca”). Za tą drogą, wciąż za zna-
kami zielonego szlaku spacerowego do 
przysiółka Gołaźnia (za nim znaki szlaku 
spacerowego skręcają w lewo w górę do 
schroniska Pod Tułem). Ja poszedłem  
dalej ścieżką do drogi do tego schroniska 
i zeszedłem 100 m w dół do parkingu 
przy firmie KOSBUD eksploatującej 
kamieniołom. Dalej drogą do kamienio-
łomu, ale ciągle na zachód przez pola 
do Lesznej. Wyszedłem nad drogę nad 
kościołem, na lewo od masztu przekaź-
nika. Schodząc tą drogą w prawo dotar-
łem do drogi głównej w Lesznej. Stąd 
miałem tylko 300 m do byłego przejścia 
granicznego w Lesznej. Z Cisownicy 
przejście tego odcinka zajęło mi ok. 
1 godziny. Dalej można kontynuować 
marsz za drogą główną 6085 do Trzyńca. 
Aby nie iść wzdłuż ruchliwej tej drogi 
zszedłem w dół do znajdującej się po cze-
skiej stronie miejscowości Horni Listna 
i drogą wiodącą przez tę miejscowość  
i następną Dolni Listna dotarłem do huty 
w Trzyńcu. Od  Lesznej Górnej około 45 
minut. Cała trasa  z Ustronia do Trzyńca 
liczyła ok. 12 km i przejście jej zajęło mi 
2 godziny 30 min. Z powrotem wracałem 
przez Dolni i Horni Listna (można przeje-
chać ten odcinek czeskim autobusem linii 
7). Tu uwaga, przejście z Horni Listna do 
Lesznej Górnej pod kościół, do przystan-
ku PKS i Transkom, skąd można odjechać 
do Cieszyna, bardzo skomplikowane, 
nie ma drogi łączącej te miejscowości. 
Czasu pomiędzy, godziną przyjazdu 
autobusu czeskiego i odjazdu autobusu 
PKS jest tylko 9 minut! Jeszcze jest dużo 
do zrobienia w strefie Schengen! Okres 
rozdzielenia granicą tych miejscowości 
zrobił bowiem swoje.

Jakimś cudem przeszedłem z Horni 
Listna do Lesznej Górnej, tak że moja 
żona, zdążyła odjechać do Cieszyna. Ja 
zaś z moją suczką Lolą poszedłem dalej 
przez Zimne Wody do Dzięgielowa Za-
mku i następnie za drogą do Ustronia do 
przystanku PKS Kępa, gdzie skręciłem  
w prawo i przez przysiółek Pazuchy zszed-
łem do Cisownicy.  Stąd drogą „kościelną” 
udałem się do Ustronia. Trasa od Trzyńca 
do Ustronia liczyła ok. 14 km i przejście 
jej zajęło mi ok. 3 godzin. Do domu  
w Ustroniu dotarłem o tej samej porze co 
żona która w Cieszynie, aż godzinę czekała 
na autobus do Ustronia (bo od 18,30 auto-
busy do Ustronia odjeżdżają co godzinę,  
i to na początku XXI wieku). Następnym 
razem opiszę trasy do trzynieckiej huty  
z Ustronia Górnego „solokiem” i z Ustro-
nia Polany doliną Suchego Potoku i przez 
Czantorię.             Andrzej Georg

z  ustronia  do  pracy
tędy wiodła droga pod kopieńcem.                                                                   Fot. a. georg
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łupy z rabunku.                                                                                                 Fot. h. cieślar

poszukiwania  stolicy

rabunek

 Wszyscy, którzy byli spragnieni nie-
zwykłych wrażeń, głodni tajemniczych 
zagadek i mrożących krew w żyłach 
opowieści spotkali się w czwartkowe 
popołudnie w ramach Klubu Propozycji  
w Odziale Muzeum Ustrońskiego „Zbio-
rach Marii Skalickiej”. Zarządzającej 
odziałem Irenie Maliborskiej niezmiennie 
udaje się zaprosić i namówić na prelekcję 
ludzi mądrych, ciekawych, z ogromnym 
bagażem wiedzy i przygód, po prostu ludzi  
o niezwykle barwnych życiorysach. Tym 
razem do Muzeum przybył inżynier, wa-
gabunda, poszukiwacz skarbów minionych 
wieków, rozwiązywacz zagadek, pisarz  
i gawędziarz Andrzej Kapłanek.

Spotknie z nim zatytułowane było „Po-
lowanie na legendę”, taki tytuł nosi też jed-
na z jego  książek. A. Kapłanek opowiadał 

o swej ostatniej podróży w poszukiwaniu 
śladów cywilizacji Inków. El Dorado to 
jeden z najbardziej fascynujących mitów 
w historii ludzkości wciąż intrygiujący 
swoją tajemniczością. Autor postanowił 
zmierzyć się z tym mitem, wytropić za-
gadkę Inków. W tym celu wybrał się na 
ekspedycję naukowo-podróżniczą w rejon 
Peru. Swoje doświadczenia i wrażenia 
zawarł razem z Andrzejem Pałkiewiczem 
w wyżej wymienionej książce.

Na pytanie, co go pcha do tak odległych 
miejsc, ma zawsze jedną odpowiedź. 
Po prostu już od dziecka fascynował go 
problem tęczy. Wydawało mu się, że tylko 
trochę jeszcze pójdzie i tęcza znajdzie się 
w zasięgu jego ręki. W końcu to dziecko 
dorosło, jednak chyba nie do końca, bo jak 
twierdzi A. Kapłanek w każdym z nas jest 

trochę dziecka. Legenda El Dorado zrodzi-
ła się w dzisiejszej Kolumbii, był to wtedy 
teren jednego z plemion indiańskich. Le-
genda mówiła o władcy tego plemienia, 
który miał żonę. Żona niekoniecznie była 
mu wierna, zakochała się w mężczyźnie  
o niskiej pozycji społecznej i urodziła jego 
dziecko. Władca się wściekł i utopił żonę 
wraz z kochankiem. W jeziorze mieszkał 
dobry bóg, któremu nie spodobało się po-
stępowanie władcy i zaczął mu dokuczać. 
Kolejni władcy zjawiali się nad jeziorem 
oprószeni złotem, wsiadali na tratwę pełną 
kosztowności, kąpali się w jeziorze i wrzu-
cali do niego kosztowności. Przez cztery 
wieki próbowano szukać na dnie jeziora 
tych skarbów. Dopiero w dwudziestym 
wieku udało się za pomocą dynamitu roz-
bić dno jeziora i wtedy legenda urzeczy-
wistniła się. Na dnie ukazały się skarby. Po 
kilku dniach euforii muł zrobił się twardy 
jak cement i cała reszta kosztowności 
pozostała w jeziorze.

A. Kapłanek opowiedział o trzech latach 
swojego życia, które poświęcił na idee fix, 
czyli próbę znalezienia ostatniej stolicy In-
ków. Poszukiwania miały związek z histo-
rią Ata Hualpy, ostatniego władcy Inków. 
Hiszpanie z Francisco Pizarro na czele do-
konali masakry na  władcy oraz jego pod-
danych. Kiedy Ata Hualpa umierał, rzucił 
na swych prześladowców klątwę. W ciągu 
dwóch miesięcy umarli wszyscy główni 
wrogowie.  Następny władca po kolejnej 
rewolucji schronił się w dżungli, były tam 
też składowane kosztowności,drogocenne 
kamienie. Dziś z pomocą przewodnika 
można wędrować drogami w dżungli pro-
wadzącymi do „miast” ukrytych wśród 
gęstej roślinności. Jednego z takich miast 
pszukuje A. Kapłanek. Podróż A. Kapłanka 
w rejony porośnięte dziką nieprzyjazną 
dżunglą obfitowała w wiele niebezpicz-
nych przygód. Groziła bliskim spotkaniem 
z krokodylem, atakiem groźnych węży, 
piranii i owadów. Mrożącym krew w ży-
łach opowieściom towarzyszyły piękne 
zdjęcia, które rozpalały ciekawość słu-
chaczy, dlatego mieli oni do podróżnika 
wiele pytań.                     Anna Rokosz 

a. kapłanek w zbiorach marii skalickiej.                                                   Fot. a. rokosz

W Kronice Policyjnej informujemy, że  
w nocy z soboty na niedziele 23 na 24 
lutego, dokonano włamania do kiosku  
z pamiątkami na ul. Grażyńskiego. Wła-
mywacze widocznie spodziewali się cen-
niejszych łupów, bo po przeniesieniu ich 
pod most na Wiśle pozostawili je tam. 
Praktycznie nic nie zginęło. Złodziei nie 
udało się ująć. Zresztą jak widać na zdję-
ciu, nie były to przedmioty o znacznej war-
tości. Może się rozwidniło, zobaczyli co 
zrabowali i uciekli. A może nie wiedzieli 
do czego te przedmioty służą, wszak jest 
tam szachownica.

Generalnie nasila się plaga drobnych 
włamań. Pod koniec ubiegłego roku po-
licjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
trzech ustroniaków – dwóch dorosłych  
i niepełnoletniego. Oni również rabowali 
kioski. Dochodzenie wykazało kilkadzie-
siąt włamań.                  Wojsław Suchta
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MiEjSka BiBLiOTEka PUBLiczna  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

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. „Cieszy-    
niana”, 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”:
- Miniaturowa grafika Hanny T. Głowackiej (Poznań) - wystawa czynna od 01.03 do 30.04 
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Janusza Niemczynowicza (Gliwice) - od 01.03 do 30.04

 kLUB PROPOzycji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 
Oddzia£ czynny:  codziennie w godz. 11-16.

GaLERia SzTUki WSPółczESnEj „na GOjacH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GaLERia SzTUki WSPółczESnEj „zaWOdziE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

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

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 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 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. 

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”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.

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.

likwidacja drewnianego słupa na ul. brody.             Fot. w. suchta
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POZIOMO: �) owocowe grono, 4) deserowe lub wytraw-
ne, �) Bogusław – piosenkarz, 8) płynie przez Bydgoszcz,  
9) czepliwy chwast, �0) niemiecka metropolia, ��) dużo bydła 
(wspak), ��) roznosi się lotem błyskawicy, ��) darł koty  
z Pawlakiem, �4) „straszny” u Moniuszki, ��) w ekwipunku 
rycerza, ��) do kuszy, �7) syn Dedala, �8) agencja prasowa 
w ZSRR, �9) chroni głowę, �0) karciany dzwonek.
PIONOWO: �) łowny kurak, �) ptak lub herb szlachecki,  
�) rodzaj zarostu, 4) strażnik, �) z ariami, �) hiszpańska pieśń 
liryczna, 7) malarz nadworny króla Augusta, ��) głośne za-
wołanie, ��) obok tchawicy.
 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 7
WALENTyNKI

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Helena Cieślar,  
ul. Lipowska 111.  Zapraszamy do redakcji.  

krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jo już sie chytóm pumału przedświóntecznych porzóndków, póki 
jeszcze jako tako pogoda. Wyprałach se łoto cychy i powiesiłach 
już prani na polu, dyć akurat sie słónko ukozało. Pucujym też 
łokna, coby słóńce mógło kapke zozdrzić do postrzodka, bo mi 
go doprowdy chybio. 

Pisałach łoto pore tydni tymu, że je żech ciekawo, kiedy wresz-
cie wydajóm tóm powojynnóm historie Ustrónio. Tóż jak sie  
w gazecie pore razy ukozały anónsy ło promocji monografi, to 
żech sie wybrała do muzeum z mojóm kamratkóm. Ludzi prziszło 
moc - pełno izba, isto wszyscy byli ciekawi jako ta ksiónżka wy-
glóndo. Impreza była szumno, to wiadómo, ale sie w powietrzu 
czuło takóm atmosfere wyczekiwanio, bo isto każdy chcioł już być 
w chałupie i chocioż przeglóndnóć to hrube tómisko. Tóż jak sie 
impreza skóńczyła, to niejedyn wziył ksiónżke pod parze, mycke na 
głowe i maszyruje naspadek. Choć dyrechtorka pytała, coby zostać 
i degustować dómowy bigos, to jednakowoż nie każdego udało sie 
namówić. Jo zjadła kopiastóm miseczke przefajniackigo bigosu, 
a przi okazji porzóndziłach se kapke z szefowóm. Dowiedziałach 
sie, że mónografie już przedtym przez tydziyń sprzedowali. Szko-
da, żech nie wiedziała, bo bych też hónym dyrdała po nióm, choć 
nima łacno, bo trzeja na nióm wybulić 5 dych, a to je moc dlo 
emeryta. Ale zdo mi sie, że werci. Mo 800 strón, to przeca bydym 
miała co czytać, a bydzie jak znaloz dlo dziecek. Niech też cosi 
ło downym Ustróniu sie dowiedzóm. Moja kamratka zaroziutko 
kupiła se dwie ksiónżki, bo mo dwie cery. Ale mówiła, że nejprzód 
sama se to poczyto. 

Jo też sie zaroziutko bierym do czytanio i móm nadzieje, że skóń-
czym jeszcze zanim przijdzie wiosna, bo jak sie kapke łodciepli to 
muszym już pod folióm jakisik gryncajg sioć.                    Jewka

Jako sie też mocie?

Urząd Miasta Ustroń zawiadamia mieszkańców Ustro-
nia, że w marcu, odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.

HARMONOGRAM
bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (pralek, 

lodówek, mebli, telewizorów/oraz sprzętu elektrycznego).
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbywać się 

będzie w dniach od 4 do 14 marca 2008 w godzinach od 15 
do 19. 

Dzielnica   Dzień tygodnia
Lipowiec     4  marca - wtorek
Nierodzim     �  marca -  środa
Hermanice    �  marca -  czwartek
Centrum   7  marca -  piątek
Goje, Jelenica   �� marca - wtorek
Brzegi, Poniwiec  �� marca - środa 
Zawodzie/całe/  �� marca - czwartek
Jaszowiec, Polana, Dobka �4 marca -  piątek
 Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki  

w pobliżu swojej posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny 
dojazd, a następnie telefonicznie powiadomić Przedsiębiorstwo 
Komunalnym Sp.z.o.o w Ustroniu, ul. Konopnickiej 40, w godz.  
od 7 do 15 – tel. 033 854-52-42, 0504-20-05-89. 

KONKURS OFERT
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na realizację 

zadań w ramach Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2008 
rok w zakresie:
1. Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży.
2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci.
3. Profilaktyka okulistyczna dzieci w szkołach podstawo-
wych.
4. Zwiększenie dostępności do opieki lekarskiej w soboty.
Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2008 o godz. 10. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ustroń – www.ustron.pl.
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dobry  na  wszystko
Przełom wiosny i zimy to czas przezię-

bień i grypy. Czas ten nie sprzyja szczegól-
nie mało odpornym i chorowitym. Słaba 
zima w tym roku sprawiła, że wszelkiego 
rodzaju wirusy bezkarnie szaleją i nieźle 
dają się nam we znaki. Przychodnie pękają 
w szwach od pacjentów, którzy przegrali 
walkę z katarem czy przeziębieniem. 
Wobec takiej sytuacji nasuwa się pyta-
nie, jak zwiększyć swoją odporność, jak 
wyleczyć się domowym sposobem, czy 
apiterapia jest rzeczywiście skuteczna. 
Między innymi tego typu pytania skło-
niły dość dużą grupę ludzi do przyjścia  
w piątek 22 lutego, na spotkanie ze zna-
nym i cenionym prezesem Ustrońskiego 
Koła Pszczelarzy, Leonem Śliwką, który 
pszczelarstwem zajmuje się już 40 lat. Wy-
głosił on w Muzeum Ustrońskim prelekcję, 
pt. „Wszystko o miodzie”.
- 80 % produktów, które konsumujemy, 
powstało dzięki pszczołom. Począwszy 
od musztardy, bo to jest głównie gorczyca, 
a gorczycy bez pszczoły nie będzie, po 
cukier. Mówi się, że pszczoła to miód, 
ale to nieprawda, bo pszczoła to przede 
wszystkim zapylanie, to jest jej główny 
obowiązek. Czyli dzięki pszczole mamy 
owoce i nasiona. Lekarstwa też mamy 
dzięki pszczołom. Hipokrates przeżył so-
bie szczęśliwie 111 lat. Jego panaceum to 
były produkty pszczele, na bazie których 
uzyskał aż 300 recept. Aleksander Mace-
doński wódz wszechczasów jak zginął, 
to go wsadzili do wanny i zalali miodem  
i w nim go przywieźli do Macedonii – tak 
zachwalał zalety tych niezwykle poży-
tecznych owadów L. Śliwka. Wyjaśnił też 
legendarne pochodzenie pszczół, podobno 
pierwsza pszczoła wyleciała ze świętego 

rogu byka Apisa. Przypomniał, że w sta-
rożytności balsamowanie ciał faraonów, 
odbywało się przy użyciu kitu pszczelego. 
Prelegent przyniósł ze sobą garnuszek, 
w którym znajdowało się trochę wosku  
i kitu pszczelego i zapalił go jak świeczkę, 
w związku z czym w całej sali unosił się 
dość niezwykły zapach. Zebrani poinfor-
mowani zostali, że kit przy spalaniu wy-
dziela olejki eteryczne, które zapobiegają 
zanieczyszczeniu atmosfery mieszkania  
i domu kichaniem i zarazkami. Działa an-
tybakteryjnie, ściągająco, antydepresyjnie, 
przeciwwirusowo, antyseptycznie, dezyn-
fekująco, przeciwzapalnie, regenerująco. 
Jest to uniwersalne  panaceum uzyski-
wane z ula, więc każdy powinien po-
czuć się znakomicie. Zapewnił też, iż już  
w bardzo dawnych czasach ludzie doce-
niali wartość tych owadów. Jako przy-
kład może posłużyć Pismo Święte, które 
wymienia pszczołę 40 razy. W Hiszpanii 
na ofiarnym ołtarzu są składane wota  
w formie pszczół. W Grecji jest podobnie. 
Słuchacze usłyszeli również o niezwykłej 
pracowitości malutkich owadów, dowie-
dzieli się, że aby uzyskać 1 kg miodu, 
pszczoła musi oblecieć 3,5 mln. kwiatów, 
więc to jest ogromna praca. 

Wiele osób nurtowało pytanie, jak to 
jest z tym miodem, kiedy możemy być 
pewni, że sprzedawca zaoferował nam 
naprawdę wartościowy miód. L. Śliwka 
odpowiedział na to pytanie jednoznacznie: 
- Miód prawdziwy musi się krystalizo-

wać, jeśli tak nie jest to znaczy, że jest 
przegrzany. Miód, który stoi w słoikach 
na półkach sklepowych rok, dwa i jesz-
cze go ogląda słońce, zatraca wszelkie 
właściwości lecznicze. Miód nie lubi 
słońca, bo promienie ultrafioletowe za-
bijają wszelkie jego wartości odżywcze. 
Konsumpcja miodu powinna się odbywać 
w ten sposób: kromka razowego chleba  
z masłem i skrystalizowanym miodem, 
który nie ścieka z chleba. Podobno ten 
sposób spożywania miodu według auto-
rytetów powinien zastąpić tak ostatnio 
popularną szklankę wody z miodem wypi-
janej na czczo. To, co zostaje na ściankach 
szklanki jest stracone, a miód na chlebie 
działa bezpośrednio już w gardle. Nie nale-
ży też, twierdzi doświadczony pszczelarz, 
rezygnować ze szklanki mleka z miodem 
i czosnkiem, ponieważ jest to świetne 
lekarstwo na przeziębienie. Natomiast kit 
pszczeli pomaga między innymi w nastę-
pujących chorobach: kaszel, krwawienia 
z nosa, klimakterium, krwawienia we-
wnętrzne, menstruacja, miażdżyca naczyń, 
lumbago, kurza ślepota. Ale 5 osób na 100 
jest uczulonych na miód i jego pochodne. 
Zdarzają się sytuacje, że po zjedzeniu 
miodu pękają takiej osobie wargi, puchną 
palce od dotknięcia kitu. Miód to specyfik 
szeroko wykorzystywany w kuchni, potrafi 
urozmaicić swoim smakiem wiele dań.  
L. Śliwka poleca szczególnie dania mięsne, 
np. szaszłyki z sosem zaprawionym mio-
dem. Tym, którzy uduszonego kurczaka 
pragną wyposażyć w rumianą, chrupiącą 
skórkę przypomniał, że wystarczy posma-
rować mięso łyżką miodu wymieszaną  
z łyżką wody i włożyć do piekarnika,  
a efekt będzie znakomity.

Znany pszczelarz podzielił się z zebrany-
mi swoimi odkryciami kulinarnymi. Mogli 
oni skosztować specjałów przyrządzonych 
przez małżonkę pana Leona. Wszyscy, 
którzy skusili się, aby spróbować znako-
mitego piernika, chleba z miodem, ciasta 
drożdżowego i moczki nie żałowali. Obok 
drukujemy przepisy polecane przez ustroń-
skiego pszczelarza.             Anna Rokosz

NASZA  MOCZKA
2 kromki piernika, bakalie, rodzynki, 

orzechy, morele, śliwki suszone, 2 łyżki 
powideł, 1 łyżka miodu.

Piernik rozgotować w niewielkiej 
ilości wody, dodać wszystkie składniki. 
Smarować naleśniki, kluski na parze. 
Można stosować do innych dań, także 
mięsnych.

KOCIOłEK
Kapusta, kartofle, boczek, łopatka, 

miód pitny.
Pokroić składniki w kostkę, ułożyć 

warstwami, dodać przyprawy: majera-
nek, pieprz. Następnie wlać miód i za-
kręcić pokrywę. Włożyć do ogniska na 
30-40 minut. Tę potrawę można zrobić 
w rondlu i upiec w piekarniku.

l. śliwka.                                             Fot. a. rokosz

wiosenne zbieranie miodu.                                            Fot. w. suchta
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X  ustroŃskie 
spotkania 
teatralne 

Czas upływa podobno wszystkim jednakowo, ale X Ustrońskie 
Spotkania Teatralne pojawiły się naprawdę wyjątkowo szybko. 
Pamiętam pierwsze w mojej mdkowskiej karierze, a trzecie  
z kolei UST-a, z Krzysztofem Kolbergerem, Janem Englertem  
i Janem Peszkiem w rolach głównych, a tu już nadeszła pora na  
jubileusz dziesięciolecia. Aktorzy, których zaprosiliśmy w tym 
roku  do Ustronia między 10 a 13 marca, z pewnością zaspokoją 
gusta naszej wiernej widowni.

10 marca podziwiać będziemy jednego z najlepszych polskich 
aktorów – Zbigniewa Zapasiewicza , który w  towarzystwie Olgi 
Sawickiej, zaprezentuje się w spektaklu herbertowskiej poezji 
„Powrót Pana Cogito”. Znakomity aktor od lat zafascynowany 
twórczością Herberta jest jego niedościgłym interpretatorem. 
Sposób, w jaki prezentuje jego teksty, czyni świat myśli Herber-
ta przejrzystym i dla każdego zrozumiałym. Mądra poezja we 
wspaniałym wykonaniu.

11 marca to dzień na zaprezentowanie teatrów dziecięcych, 
które 5 lutego jury Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów 
Teatralnych w Ustroniu uznało za najlepsze.. Spektakle odbędą 
się w godzinach dopołudniowych, a wstęp na nie jest wolny. 

12 marca  spotkamy się ze znakomitymi aktorami – Joanną 
Żółkowską i Cezarym Żakiem – oraz graną przez nich komedią 
małżeńską ”Spróbujmy jeszcze raz”. To pełna trafnych obserwacji 
obyczajowych opowieść o dwojgu ludziach po przejściach. Akcja 
umiejscowiona jest w Nowym Jorku, ale równie dobrze mogła-
by się zdarzyć w Warszawie. I wszędzie tam, gdzie przypadek 
może zetknąć policjantkę i bezrobotnego aktora, jak w pierwszej 
jednoaktówce. Bądź też – jak w drugiej – gdzie bywają skłócone 
małżeństwa, które mimo wzajemnych pretensji próbują powrócić 
do spokojnego portu. Błyskotliwy tekst Murraya F.Schisgala, re-
żyseria Macieja Wojtyszki i dwie aktorskie gwiazdy sprawiają, że 
przedstawienie tchnie profesjonalizmem twórców i wykonawców, 
zaś widzowie bawią się doskonale.

13 marca zapraszam Państwa na zupełnie inny w swojej wy-
mowie spektakl belgijskiego dramaturga Jean-Pierre Dopagne 
„Belfer” , grany przez Wojciecha Pszoniaka. Jest to historia 
wrażliwego nauczyciela z duszą poety, któremu przyszło uczyć 
literatury w szkole dla tak zwanej trudnej młodzieży. Ten mono-
dram opisując mikrokosmos szkoły daje pod rozwagę – o ile nie 
kwestionuje – wartości naszego społeczeństwa. Sztuka jest jakby 
lustrem odbijającym nas wszystkich. Piękny dramat pełen czułości 
i humoru, choć czasem wywołujący bardzo sprzeczne uczucia.

Wartościowe spektakle, znakomici aktorzy, przyjaźni widzo-
wie i nadchodząca wiosna – to naprawdę dobra zapowiedź tego 
roku.                                    Barbara Nawrotek - żmijewska

�0 – �� marzec
�0.0�                   Powrót Pana Cogito
        Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka

��.0�                    Spróbujmy jeszcze raz
                             Joanna Żółkowska, Cezary Żak

��.0�                   Belfer
  Wojciech Pszoniak

Wszystkie spektakle odbędą się o godz. 18.00
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!

W marcu i kwietniu po-
zostaniemy w nurcie twór-
czości kobiecej. Tym razem 
prezentujemy Miniatury 
Graficzne   Hanny T. Głowa-
ckiej. Artystka urodziła się, 
mieszka i pracuje w Poznaniu.  
W roku 1978 ukończyła stu-
dia na Wydziale Projektowa-
nia Plastycznego poznańskiej 
PWSSP. Zajmuje się projek-
towaniem grafiki użytko-
wej, reklamą, ilustracją oraz 
grafiką warsztatową. Han-
na Głowacka wzięła udział  
w około 60. wystawach prze-
de wszystkim ekslibrisów  
i małych form graficznych na 
całym świecie.  Jest laureatką 
wielu nagród i wyróżnień. 

Twórczość swą przedstawia-
ła m.in. na trzech kolejnych 
XVIII, XIX, XX Biennale 
Ekslibrisu Współczesnego  
w Malborku oraz łódzkich 
triennale „Małe Formy Grafiki” 
w 2002 i 2005 roku. Uprawia 
linoryt, miedzioryt, akwafortę, 
łączy suchą igłę z akwatintą. 
Małe fragmenty kompozycji 
opracowuje w technice mez-
zotinty, akwaforty lub mięk-
kiego werniksu. Techniki te 
pozwalają artystce  pokazać nie 
tylko swoją własną piękną, bo-
gatą  duszę. Tematem jej prac 
są przede wszystkim kobiety, 
ich myśli, nastroje, nadzie-
je,  pragnienia, a także bogate 
życie wewnętrzne. Ukazuje  
w nich nierzadko odrealniony, 
metaforyczny kobiecy świat.  
Przedmiotem zainteresowania 
artystki jest upływający czas, 
sprawy poważne zaprzątające 
jej umysł, jak również obrazki 
życia codziennego, te małe 
banalne, ale i te o wymiarze 
globalnym. 

Znakiem firmowym Hanny 
Głowackiej jest inteligentna 
gra nastrojem i przywoływanie 
różnych asocjacji, przez co 

galeria 
pod jodłą	

w	Muzeum	„Zbiory	Marii	Skalickiej”

możliwa jest odmienna inter-
pretacja. Każdy, kto zechce 
poświęcić czas jej dziełom, 
ma szansę przeżycia swojej 
własnej przygody w świecie, 
który stworzyła. 

Hanna Głowacka w swo-
ich grafikach nie odżegnuje 
się od najbardziej istotnych, 
egzystencjalnych relacji mię-
dzyludzkich. W brutalnym 
świecie, w którym nie bra-
kuje banału, krzykliwości,  
w skupieniu rytuje swoje poe-
tyckie impresje o człowieku  
i życiu. Jej prace to magiczny 
świat, który ujmuje wrażliwoś-
cią autorki, a zarazem zadziwia 
sprawnością warsztatową.  

Hanna Głowacka jest artystką 
dojrzałą, która dzieli się swoi-
mi przemyśleniami i emocjami  
z odbiorcami sztuki, a  twór-
czość jej godna jest każdego 
konesera. 

Wystawa czynna będzie co-
dziennie w godz. 11-16 w okre-
sie od 1 marca do 30 kwietnia 
2008 r.  Wernisaż � marca 
(czwartek)  godz. �7.00. Zapra-
szamy do Muzeum Marii Ska-
lickiej w Ustroniu, ul. 3 Maja 
68.                                    (im) 
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 KULTURA
6.3   godz. 10.00  Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów 
   Artystycznych i Solistów „Prażaków- 
   ka”.
6.3       godz. 17.00 Wszystko o kobiecie i nie tylko..., wieczór 
   autorski Urszuli Stefanii Korzonek, lau- 
   reatki dwóch kolejnych edycji Konkursu 
   Literackiego „Wahadło czasu”, Zbiory 
   Marii Skalickiej.
10 - 13.3       godz. 18.00 Ustrońskie Spotkania Teatralne
    
     KINO 
22-28.2  godz.17.00 Ranczo Wilkowyje,  komedia, 15 lat, 
        18.30 Polska
29.2-6.3  godz.18.30  Katyń - nominacja do OSKARA,  
    dramat historyczny, 12 lat, Polska.

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

Sprzedam samochód Mitsubishi 
Carisma 1,8 automat. Pierwszy 
właściciel. Tel. 0-604-221-878.

Zatrudnimy kierowców kat. C i E. 
Zarobki min. 4 tysiące złotych na 
rękę. Tel. 0604149200.

Pokój z kuchenką do wynajęcia 
dla studentki. 033-858-75-61.

Ośrodek „Muflon” w Ustroniu 
zatrudni kucharza i kelnerkę  
z doświadczeniem. Informacje 
pod nr telefonu 33 854-27-11. 

Sprzedam VW Bora 2 l, 2000/2001 
rok czarny metalik. Tel. 0-603-
468-403.

Do wynajęcia. pokój w Ustroniu. 
Tel. 0-505-201-564.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy 
w Ustroniu zatrudni konserwa-
tora z uprawnieniami do obsługi 
kotłów gazowych. Tel. 033-854-
23-25, 0-606-704-271.

Wynajmę pomieszczenie 50 m2 na 
ul. Daszyńskiego. 0-601-942-374.

Do wynajęcia na ul. Sikorskiego 
duża kawalerka. 0-605-635-161.

Sprzedam duże rożno do kurczaka. 
0-604-590-638.

27-29.2 -  elba   ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
1-3.3	-		 	 „111”  ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
4-6.3 -   centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Gdy dźwiękom Evity w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej sączą-
cym się z gabinetu zastępcy burmistrza towarzyszą piski podnie-
conych urzędniczek, każdy petent od razu wie, że nie jest to jakiś 
normalny dzień w ustrońskim magistracie. W ogóle 20 lutego tak 
w Urzędzie Miejskim, jak i na rynku, czuło się odmienną atmosfe-
rę. Wiadomo, nie co dzień w Ustroniu kręcą film. Zaciekawieni 
przechodnie przystawali i obserwowali poczynania filmowców, 
ci zaś skupieni byli na jednym, balkonie na pierwszym piętrze 
ratusza. Tam to facet przebrany za kobietę wykonywał różne ge-
sty pilnie obserwowane przez ekipę pod balkonem. Czasem tylko 
wydawano proste komendy, z których największe uznanie publiki 
budziło magiczne słowo filmowe: „cięcie”. Po każdym „cięcie” 
cmokano z uznaniem.

12-13 lutego w ustrońskim Zborze „Betel” Kościoła Zielo-
noświątkowego, odbył się zorganizowany przez działającą przy 
zborze Misję „Nowa Nadzieja” I zjazd uwolnionych od nałogu. 

Na zjazd przyjechało około 100 osób z różnych stron kraju. 
Dzielili się swymi przeżyciami, stwierdzając z całą pewnością, 
że to Jezus i Jego moc pomogła im zerwać z nałogiem.

Na zjeździe był dyrektor Misji „Nowa Nadzieja” Marek Tom-
czyński, koordynujący pracę wśród uzależnionych w skali całego 
kraju w Kościele Zielonoświątkowym. Powiedział on między in-
nymi, że nawet autorytety zajmujące się zawodowo problematyką 
uzależnień stwierdzają, że najlepsze programy oparte o prace  
z uzależnionymi oparte o wzorce zachodnie nie zdołały przyhamo-
wać procesu rozszerzania się alkoholizmu i narkomanii w naszym 
kraju. Potrzebne jest coś więcej. Na przykład Bóg.

                                                                                                   
 Po raz czwarty spotkali pingpongiści, by rozegrać Otwarty 

Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Miasta Ustronia”. Przez 
dwa dni – 21 i 22 lutego – w sali gimnastycznej SP-2, na sześciu 
stołach grało 17 zawodniczek i 80 zawodników. Zjawili się prawie  
z wszystkich miejscowości rejonu cieszyńskiego, byli też zawod-
nicy z miast odleglejszych. Zawodnicy byli zadowoleni z organi-
zacji, walczyli też o nagrody. BUT „Ustronianka” sponsorowała 
nagrodę główną – bon wartości 450 zł, połowę wartości wczasów 
w Hiszpanii. Również pozostałe nagrody były atrakcyjne.

Honoru Ustronia bronił zawodnik TRS „Siła” Andrzej Buchta. 
Okazało się, że skutecznie, gdyż to on wywalczył Puchar Miasta 
Ustronia po dwóch wygranych meczach w finale, do którego za-
kwalifikowali się też S. Rucki i P. Pietrzak.                            (ar)

dziesięć  lat  temu

kjs: miejsca normalne ...                                             Fot. w. suchta

... i dla Vip-ów.                                          Fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (�0)
1. W poprzednim felietonie zasygna-

lizowano spiętrzoną wielość trudnych 
zagadnień dotyczących wolności i władzy. 
Wskazano na „rwący strumień” przeciw-
ności, z którymi zmaga się człowiek, który 
chce stanowić o samym sobie.

2. Jeśli myśli się o władzy, to należy za-
czynać od próby zrozumienia władzy, którą 
człowiek powinien sprawować nad samym 
sobą (czyli móc stanowić o sobie). 

3. Władza postrzegana w kategoriach 
polityczno-administracyjnych kusi wiele 
osób. Wielu bowiem aspiruje i dąży do tego, 
aby posiadać władzę nad kimś innym. 

3.1. Zyskać władzę nad innymi bywa 
dość łatwo. Często wystarczy, iż ma się 
ku temu odpowiednie chęci i środki. Ale 
posiadając władzę nad kimś, nawet le-
galnie sprawowaną, o wiele trudniej jest 
zachować władzę nad samym sobą. Bo 
trudno nie ulec silnej pokusie oddania 
siebie – uwodzącemu „syrenim śpiewem” 
– żywiołowi władzy nad innymi. Oto 
jest etyczne wyzwanie dla każdego, kto 
jakąkolwiek władzę nad innymi ma spra-
wować. Im ta władza ma bardziej sięgać 
w głąb ludzkiej duszy i ludzkiego umysłu, 
a zarazem ma dotyczyć licznych gromad 
ludzkich, tym silniejszego „etycznego 
hamulca” potrzebuje, bo tym szybciej 
prowadzi do zatracenia władzy nad samym 

sobą. Niebezpieczeństwo to dotyczy wielu 
sytuacji: od władzy współmałżonka i ro-
dzica (nawet bardzo kochających) począw-
szy, przez wychowawcę, terapeutę, lekarza 
i duszpasterza, po polityka i generała,  
a skończywszy na dziennikarzu i ideologu 
– jako na władcach masowych emocji  
i masowych idei. 

3.2. W kulturze europejskiej – już  
w starożytnej etyce – przestrzega się, iż 
sprawowanie jakikolwiek władzy nad 
innymi jest obarczone ryzykiem moral-
nym: ryzykiem utraty władzy nad samym 
sobą. Nie tyle można uszlachetniać siebie 
i rozwijać swe walory moralne sprawując 
władzę nad kimś innym, co przeciwnie: 
zdecydowanie znieprawić się i zaktua-
lizować swe cechy demoniczne. Żywioł 
sprawowania władzy nad innymi pęta  
i zniewala tych, którzy mu ulegają.  
I dzieje się tak tym bardziej, im większy 
jest przyrost tej władzy. Częstokroć do 
coraz większej władzy nad innymi dążą ci, 
którzy już tracą władzę nad sobą!

4. Pojęcie wolności używane w odnie-
sieniu do sytuacji człowieka wydaje się  
w wielu przypadkach określeniem na wy-
rost, bądź też w praktyce jego użycie dość 
często niesie stan odmienny od tego, który 
zapowiada. Nasze jednak doświadczenie 
moralne przekonuje nas, że w pojęciu wol-
ności jest jakaś cenna iskra, która rozpala 
człowieka do osiągania dobra. 

4.1. Obietnica wolności ma w sobie 
jakiś niezaprzeczalny walor i samo po-
jęcie władzy – także władzy nad samym 
sobą – nie wystarcza, by trafnie uchwycić 
sens ludzkich dążeń. Człowiek – o ile nie 
popadł w narcystyczną „religię”, że to on 

jest nietykalną „świętą krową” – nie tylko 
chce mieć władzę nad samym sobą. Czuje 
on także pragnienie i powinność, aby wy-
zwalać się od samego siebie: wyzwalać 
się od niepożądanych swych ograniczeń 
i słabości. 

4.2. Fałszywą namiastką przekraczania 
siebie są uzależnienia (np. narkotyczny 
trans). Oferują one wyzwolenie „na skró-
ty”. Uzależnienia te dają tylko bolesny 
pozór wyzwolenia, prowadząc do po-
głębionego zniewolenia i unicestwiając 
doświadczenie wolności.

4.3. Człowiek dojrzały moralnie zmierza 
do tego, aby (mimo przeszkód) przekra-
czać siebie i stawać się lepszym, a nie 
zamykać się w sobkowskim i zarozumia-
łym „byciu sobą”. Osiągnięcie w możliwie 
szerokim zakresie władzy nad sobą nie 
wyczerpuje aspiracji, które przejawia 
człowiek dojrzały moralnie. Jeśli trudna do 
zdobycia władza nad samym sobą zostaje 
zespolona z – wymagającą hartu ducha 
– umiejętnością przekraczania siebie, to 
człowiek, stając się moralnie lepszy, może 
sięgać najwyższych wartości. I wówczas 
urzeczywistnia się w ludzkim życiu wol-
ność metafizyczna: człowiekowi przydarza 
się uczestnictwo w świecie najwyższych 
wartości. 

4.4. Trzeba wszakże ostrzec, iż wolność 
metafizyczna jest obarczona dużym ryzy-
kiem. Bo łatwo w samozadowoleniu uwie-
rzyć, że posiadając tylko jej złudzenie, 
już się ją osiągnęło. Trzeba umieć trafnie 
rozpoznawać subtelne granice wolności 
metafizycznej, choć pozornie wydaje się 
ona czymś bezgranicznym. (cdn.) 

Marek Rembierz

felieton
Tak sobie myślę

Przed laty w kręgu moich współpracow-
ników miałem panią doskonale zorien-
towaną w tym, co ludzie „na Ustroniu” 
mówią. W czasie przerwy na kawę sły-
szeliśmy najpierw zapowiedź: A ludzie 
na Ustroniu mówią – po czym nastę-
pował serwis najnowszych wiadomości 
ustrońskich. Zawsze aktualnych, zawsze 
najświeższych. I zapewne na tyle licznych, 
że prawie za każdym razem dałoby się 
zapełnić numer Gazety Ustrońskiej. Inna 
rzecz, że wtedy Gazeta Ustrońska jeszcze 
nie wychodziła i ów serwis najświeższych 
informacji najwyraźniej się marnował…  
A swoją drogą musiało to być rzeczywi-
ście dawno temu, kiedy Gazeta Ustrońska 
jeszcze nie wychodziła… 

A więc w tych dawnych czasach musieli-
śmy sobie radzić bez Gazety. Na szczęście 
nigdy nie brakowało ludzi dobrze zorien-
towanych w tym, co się w Ustroniu dzieje. 
Ba, więcej, bo wiedzieli nie tylko o tym, 
co się dzieje, ale także o tym, co ludzie 
mówią, jak przyjmują i komentują to, co 
się w Ustroniu dzieje. Wiedzieli podobnie 
,jak ta moja współpracownica, co ludzie 
„na Ustroniu mówią”…

Miałem więc stałe źródło najnowszych 
wiadomości. I tak dowiadując się o tym, 
co ludzie mówią na Ustroniu mogłem 
sobie stworzyć obraz tego, co się dzieje 
w naszym mieście i co ustroniacy myślą. 
I tak poznałem nowy dla mnie, wówczas, 
świat małego miasteczka, położonego 
między Równicą a Czantorią… Z tego, co 
ludzie „na Ustroniu” mówili, nie był to dla 
mnie świat życzliwy. Gorzej, bo nie był to 
też świat życzliwy dla innych. Generalnie 
można powiedzieć, że dowiadywałem się, 
że ludzie „na Ustroniu” mówią źle o sobie 
nawzajem. Ci stela nie lubią przybyszów, 
a ci odpłacają się im tym samym. Bogacze 
wyzyskują biednych, sąsiedzi wciąż kłócą 
się ze sobą, jeden drugiemu robi na złość. 

Z tego co ludzie „na Ustroniu” mówią 
wynikało, że jest to straszne miasteczko, 
pełne wzajemnej niechęci i nienawiści, 
pełne złośliwości i nieżyczliwości dla 
innych, w tym także dla mnie i dla mojej 
rodziny… Aż strach pomyśleć, jak ciężko 
będzie żyć w takim mieście… No, ale 
żyło nam się i żyje dotąd zupełnie dobrze. 
A ów czarny obraz mieszkańców Ustronia  
i tego czym się interesują i o czym mó-
wią, wynika ze szczególnych upodobań  
i doboru wiadomości dokonywanego przez 
moją informatorkę. Najwyraźniej prze-
jęła się tym, co słyszała w radiu i telewi-
zji, a także tym, czego dowiadywała się  
z prasy. Wszak dla dziennikarzy intere-
sującymi informacjami są te, które mówią  

o nieszczęściach, katastrofach, kłótniach, 
wojnach, bójkach czy morderstwach.  
O tym, co dobre nie warto mówić ani pi-
sać, bo to nikogo nie interesuje. Ludzie wolą 
słuchać o tym, co złe. I wolą też mówić  
o tym, co złe…Przynajmniej w pewnych 
środowiskach to koncentrowanie się na 
tym, co złe staje się przyzwyczajeniem. 
Według mnie; złym, bardzo złym przyzwy-
czajeniem. Prowadzi ono do zatruwania 
atmosfery, do rozsiewania złych wieści, 
do nastawiania jednych ludzi przeciwko 
drugim. A wtedy wszystkim jest źle…

Tak sobie myślę, że trzeba zwracać 
uwagę na to, o czym się mówi. Prze-
stać powtarzać złe wieści, złośliwe plotki  
o innych. Trzeba przestać podejrzewać 
innych o złą wolę i intencję. Należy dać 
sobie spokój z ciągłym wyszukiwaniem 
błędów i pomyłek u innych. Zamiast tego 
wyszukujmy pogodne, dobre tematy do 
naszych rozmów i wypowiedzi. Jeśli tylko 
się postaramy, znajdziemy dość powo-
dów, aby mówić o naszym mieście i jego 
mieszkańcach dobre rzeczy. Mówienie 
źle o innych zatruwa i unieszczęśliwia 
nas samych. Lepiej więc mówić dobrze  
i dostrzegać dobre strony naszego życia,  
 życia innych. Obyśmy mogli powiedzieć, 
że ludzie „na Ustroniu” mówią dobrze  
o innych i o sobie, o swoim mieście  
i o swoim kraju. Mówią o tym, jak wiele 
dobrego dzieje się wokół, jak wiele dobrych 
ludzi jest w naszym mieście.    Jerzy Bór     

Ludzie mówią…
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konkursowa jazda
im więcej kurzu, tym lepiej.                                    Fot. w. suchta

pożarna. Wszystkie zgody otrzymaliśmy 
bez problemów.

Próby szybkościowe odbywały się na 
placu przy bocznicy towarowej na ul. 
Dworcowej, na placu byłego tartaku i na 
placu Inżbudu. Wszystko obserwowały 
tłumy kibiców. Jeszcze kilka lat temu 
dominowały zdecydowanie „maluchy”. 
Obecnie obok nich  widać coraz więcej 
dobrych samochodów. Przynajmniej tak 
wyglądają z zewnątrz, oklejone rekla-
mami. W Ustroniu wszyscy przyglądali 
się z ciekawością niebieskiemu subaru  
z napędem na cztery koła. Auto pracowało 
dość głośno, choć na pewno nie głośniej 
niż niektóre o wiele mniejsze auta.
- Dość przypadkowo otrzymaliśmy to auto. 
W Krakowie zaproszono nas na jazdę, 
a tam starszy pan pyta, czy nie chcemy 
sprzedać naszego dużego osobowego sub-
aru, którym przyjechaliśmy. Ojciec wyjaś-
niał, że więcej się go naprawia niż jeździ, 
na co ten pan odpowiada, że ma podobny 
wóz. Dokonaliśmy zamiany. Tak dużym 
autem dość ciężko się jeździ, gdy jest tak 
mało miejsca. Już na pierwszym odcinku 
mogliśmy czas nadrabiać przy napędzie 
na cztery koła, bo było mokro. Dalej już 
było ciężko. A takie auto czteronapędowe 
inaczej się zachowuje niż małe osiówki 
– mówi kierowca efektownego subaru Er-
nest Stunżanas z Krakowa. – W tym roku 
trzeba zaliczyć tylko cztery KJS i zdobywa 
się licencję, więc nie powinno być kłopotu. 
Mam nadzieje, że od połowy roku będzie-
my się ścigać w Pucharze PZMot.

- Pojawia się coraz więcej dobrych samo-
chodów, bo na przykład w Tychach impre-
za rozgrywana jest na torze i tam można 
się ścigać. Tam jest więcej samochodów 
mocniejszych – mówi A. Ciosk.

W najliczniejszej klasie fiatów 126 
zwyciężył Szymon Gogółka z Cieszyna, na 
co dzień student. W KJS jeździł maszyną  
z 1983 r. Na mecie stwierdził:
- Przy samochodzie pracuję głównie  
z ojcem i z panem Błażejem Fajerem. 
Dziś jechało się dobrze. Najważniejsze to 
nie zaliczyć żadnych punktów karnych. 
Dla nas był to klucz do sukcesu. Na razie 
uczę się jeździć w KJS i jeżeli będą dalsze 
sukcesy, przeniosę się do wyższej klasy. 
Małymi kroczkami do przodu. Jazda samo-
chodem to moja pasja, ale na razie skupiam 
się na rajdach amatorskich.

Pogoda dopisała, na mecie serwowano 
grochówkę, wszyscy wydawali się być za-
dowoleni. Potwierdzają to organizatorzy.
- Myślę, że ten KJS wypadł bardzo dobrze 
– mówi Kowalik. – Zawodnicy cieszyli 
się, dopisała pogoda, było sporo kibiców.  
A co tydzień jest KJS w innej miejscowości  
i jest w czym wybierać.
- Zawodnicy zadowoleni, kibice też, oby-
ło się bez wypadków – mówi A. Ciosk. 
– Jest dużo młodzieży interesującej sie 
jazdą między słupkami i to dla nich orga-
nizujemy takie imprezy jak w Ustroniu, 
gdzie KJS zawsze cieszył się dużą popu-
larnością.

Jak już wspomniałem KJS to pierwszy 
stopień wtajemniczenia. Przez takie próby 
przechodzili nie tak dawno Kajetan Kaje-
tanowicz, obecnie w czołówce mistrzostw 
Polski, czy bracia Szejowie, zajmują-
cy czołowe lokaty w Pucharze PZMot.  
O poważniejszym ściganiu myśli też  
M. Kowalik. 
- Posiadam licencję i mogę jeździć w klasie 
wyżej – mówi M. Kowalik. – Mam niestety 
kłopot z samochodem. Swój sprzedałem, 
na nowy nie ma pieniążków, a sponsorzy 
jakoś się nie kwapią.

W sumie w Automobilklubie Cieszyń-
skim jest około pięćdziesięciu licencjo-
nowanych zawodników, którzy pomyślnie 
przeszli pierwszy etap KJS-ów. Natomiast 
czynnych zawodników jest kilku. Wszyscy 
mają podobny problem jak M. Kowalik.
- Automobilklub Cieszyński ma sporo 
zawodników. Staramy się propagować 
ten sport i organizować rajdy w miejsco-
wościach, z których pochodzą ci najlepsi 
- mówi A. Ciosk.

W poszczególnych klasach zwyciężyli: 
kl.1: Adam Głodysz i Krzysztof Myalski 
na cinquecento, kl.2: Paweł i Krzysztof 
Cesarzowie na cinquecento, kl.3: Maciej 
i Kamil Sordylowie na pugeocie 106, kl.4: 
Wojciech Chuchała i Mirosław Węgrzyn 
na oplu astrze, kl.5: Ernest i Walerij Strun-
żanas na subaru, kl. M: Szymon Gogółka 
i Kamil Heller.  A. Ciosk i M. Kowalik 
wręczali najlepszym nagrody, puchary  
i dyplomy.              Wojsław Suchta

17 lutego odbyła się w Ustroniu Konkur-
sowa Jazda Samochodem, czyli pierwszy 
stopień rajdowego wtajemniczenia. Tu 
zdobywa się punkty uprawniające do 
zdobycia licencji rajdowej. Trzeba tylko 
ukończyć cztery KJS i zmieścić się w nich 
w 150% czasu najlepszego zawodnika w 
danej klasie. Na starcie stanęło 31 załóg. 
- Liczyliśmy się z tym, że frekwencja może 
być słabsza – mówi prezes Automobilklu-
bu Cieszyńskiego Andrzej Ciosk. - W tym 
samym czasie w Krakowie odbywa się 
impreza poświęcona Januszowi Kuligowi 
i część kierowców i kibiców tam poje-
chała. Jednak mimo wszystko jesteśmy 
zadowoleni z takiej ilości załóg. Ostatnio 
jest kłopot z KJS ze względu na trudności 
organizacyjne. Zawodnicy szukają miejsc, 
gdzie można więcej pojeździć, czyli nie 
tradycyjnie na placu między pachołkami. 
Lubią się ścigać. Chcemy kontynuować 
ustroński KJS, bo w ostatnich latach trochę 
go zaniedbaliśmy.
- Po raz pierwszy organizowałem taką 
imprezę – mówi członek Automobilklubu, 
organizator, Marcin Kowalik z Ustronia. 
- Dobrze że pomogli koledzy. Najwięk-
szym problemem był dostęp do placów. 
Nie ma w Ustroniu dużych baz, gdzie 
takie imprezy się organizuje. Daliśmy 
sobie rade dzięki przychylności Inżbudu, 
a także ośrodków szkolenia kierowców. 
Dziękujemy za sponsorowanie firmom 
Azbud i Kompleksbud. Wszystko przebie-
gało bez problemów. Była powiadomiona 
policja, pogotowie, straż miejska, straż 


