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Kopciuszek w „Pra akówce” w ramach tegorocznych spotka teatralnych USTA.

Fot. W. Suchta

le ne Ko cioły DWA ZEBRANIA
21 marca w sali paraialnej ko cioła ewangelickiego Ap. Jakuba Starszego, odbyła si prezentacja ksi ki „Le ne ko cioły
- miejsca tajnych nabo e stw ewangelickich w Beskidzie l skim”. W prezentacji uczestniczyli: biskup Ko cioła ks. Janusz
Jagucki, biskup z Zaolzia ks. Stanisław Pi tak, biskup diecezji
cieszy skiej ks. Paweł Anweiler, starosta cieszy ski Czesław
Gluza, przedstawiciele miast i gmin, na terenie których znajduj
si le ne ko cioły. Ustro reprezentowała zast pca burmistrza
Jolanta Krajewska-Gojny. Wszystkich witał proboszcz paraii ks.
Piotr Wowry, który prowadził prezentacj wraz z dyrektorem Wydawnictwa Augustana, ks. Jerzym Belowem. Spotkanie u wietniła
orkiestra d ta pod dyrekcj Adama Pasternego.
Na wst pie Magda Zborek recytowała wiersz Emila Kidonia
„Kamienny ołtarz na Równicy”.

Odbyły si kolejne dwa zebrania Rad Osiedli. W Lipowcu nie
udało sie przekroczyć progu 3% frekwencji i Lipowiec, podobnie
jak Polana, na razie nie bedzie miał swojego zarz du osiedla.
Szczególnie dziwi to w Lipowcu, gdzie zebrania mieszka ców
od lat były tłumne i na frekwencj nikt nie narzekał. Wybrano
Zarz d Osiedla w Nierodzimiu, gdzie na zebranie ponad wymagane minimum, przyszła jeszcze jedna osoba. O zebraniach
piszemy na str. 2 i 6.

(dok. na str.4)
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zAbrAKło
jedenASTU
18 marca odbyło si zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady
Osiedla w Lipowcu. Aby zebranie było wa ne trzeba przekroczyć
wymagany próg 3% uprawnionych do głosowania mieszka ców
osiedla. W Lipowcu było to 37 osób, niestety na zebraniu zjawiło
si 26 osób i tym samym nie wybrano nowego Zarz du Osiedla.
W zebraniu uczestniczyli radni z Lipowca Olga Kisiała i Tadeusz Krysta, przybyli te przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław
Malina i burmistrz Ireneusz Szarzec.
S. Malina zaproponował, by korzystaj c z obecno ci burmistrza
,zebranie po wi cić sprawom bie cym dzielnicy. Natomiast
kiedy zostanie wybrany nowy zarz d zale y od mieszka ców
Lipowca.
Burmistrz I. Szarzec poinformował, e w tym roku nast pi
remont ul. Lipowskiej, b d cej drog powiatow . Prowadzone s
trudne rozmowy z powiatem. Remont zostanie przeprowadzony
na odcinku od mostu na Wi le do skrzy owania z ul. Szkoln .
Budowana b dzie kanalizacja, m.in. na odcinku od ul. Skoczowskiej do mostu na Wi le i dlatego tam nie b dzie remontowana
droga. Ponoszone s bie ce nakłady na przedszkole, szkoł
i stra nic .
Nast pnie dyskutowano. Najwi cej czasu po wi cono przebudowie ul. Spokojnej. Jak stwierdził jeden z obecnych dwie
osoby d
do zmiany przebiegu tej ulicy bez wiedzy pozostałych. Istnieje obawa, e nie b dzie dojazdu do posesji. Burmistrz
wyja niał, e trwaj prace geodezyjne, a aden prawny dojazd

do posesji nie zostanie zlikwidowany. Po kilku minutach gor cej dyskusji okazało si , e nie dla wszystkich działek ustanowiono słu ebno ć, gdy jak stwierdzono, wszystko to było
w rodzinie. T. Krysta poinformował zebranych, e rozmawiano
z wszystkimi wła cicielami działek i z ustanowieniem słu ebno ci
nie b dzie adnego kłopotu i wszyscy b d mogli dojechać do
swoich posesji.
Dyskutowano i o innych ulicach. Mieszkaniec ul. Mokrej zastanawiał si , czy kto poza nim wie, któr dy biegnie prawidłowo
ta ulica. W innym przypadku okazało si , e była droga, ale nikt
po niej nie chodził i gospodarz j sobie przyorał.
Wiktor Pasterny pytał, dlaczego w broszurze o zakładach
szkodliwych nie pisze si nic o otaczarni, truj cej okolicznych
mieszka ców. Poniwiec za wysypisko, które jest dawno zrekultywowane, otrzymał drogi, kanalizacje, wodoci g. S. Malina
przypomniał W. Pasternemu, e w czasie gdy budowano wysypisko na Poniwcu, był on radnym i tak samo jak inni podnosił r k
w głosowaniach nad nowym wodoci giem i drogami w tej dzielnicy. Był wszak projekt wysypiska w Lipowcu, ale mieszka cy
si na to nie zgodzili. Zreszt niech sobie przypomni z jakimi
oporami budowano wysypisko na Poniwcu. W. Pasterny nie był do
ko ca przekonany i jego zdaniem otaczarnia truj ca mieszka ców
Lipowca tyle lat, powinna być zamkni ta. S. Malina odpowiadał
na to, e gdyby był to zakład a tak szkodliwy, na pewno zostałby
ju dawno zamkni ty. Na to inny mieszkaniec stwierdził, e iltry
s na noc wył czane. S. Malina jeszcze zauwa ył, e w otaczarni
te pracuj ludzie i jest to kilkana cie stanowisk. Co im zaproponować w takiej sytuacji jak obecnie. Zakłady wkoło padaj ,
a my mamy d yć do zamykania nast pnych. Nie przekonało to
do ko ca W. Pasternego, który zastanawiał si nad tym, co si
stanie, gdy mleko z Lipowca przez otaczarni b dzie ska one.
Co wtedy powiedzieć młodym rolnikom inwestuj cym powa ne
kwoty w swe gospodarstwa.
Podczas zebrania poruszano tak e sprawy zwi zane z od nie aniem i czysto ci . Na Kamie cu jeden z przepustów jest zatkany
w trzech czwartych obj to ci. Burmistrz obiecał spraw załatwić
w ramach wiosennych porz dków w mie cie. Wojsław Suchta

POTRZEBNY
PROJEKTOR

do ostatnich chwil wypatrywano mieszka ców.

Fot. W. Suchta

cieszy skich. Wyst puj one
mi dzy Jasieniow a Chełmem,
a tak e wzdłu brzegu Bobrówki.
Pokłady marglowe si gaj 300
metrów gł boko ci.
Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie wydaje własny
„Informator Paraialny”. Od tego
roku periodyk ten ukazuje si pod
tytułem „Wie ci Wy szobramskie”. Ma to zwi zek z obchodzonym w tym roku jubileuszem
300-lecia ko cioła Jezusowego w
Cieszynie. Główne uroczysto ci
zaplanowane zostały na czwart
niedziel maja.

*

*

*

Do produkcji cementu w goleszowskiej fabryce, jako domieszki u ywano marglu, czyli łupków
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Towarzystwo Miło ników Ogrodnictwa w Cieszynie kontynuuje
bogate tradycje Towarzystwa
Rolniczego, które zostało załoone 100 lat temu. Organizacja
skupia kilkudziesi ciu członków
z całego powiatu cieszy skiego.
TMO rozpocz ło wła nie pi t
dekad swojej działalno ci. Znane jest z organizowania fachowych wykładów, wycieczek pogl dowych, a przede wszystkim
z kolorowych wystaw kwiatów,
warzyw oraz suszonych kompozycji kwiatowych.

Muzeum Ustro skie zamierza przypomnieć zainteresowanym
ilm zrealizowany na 200-lecie Ku ni Ustro w 1972 r. Jednak
dawne projektory ilmowe, których muzeum posiada kilka, s
ju niemo liwe do uruchomienia. W latach 90. niemal ka da
wi ksza instytucja i szkoła dysponowała takim sprz tem. Zatem
zwracamy si z pro b do posiadaj cych jeszcze sprawne dawne
projektory ilmowe na ilmy szpulowe „16” o wypo yczenie do
muzeum tego bardzo potrzebnego sprz tu.
Piłkarki KS Goleszów ju nie
graj w II lidze kobiet. Dru yna
została wycofana z rozgrywek
jeszcze przed zako czeniem
rundy jesiennej. Powodem były
kłopoty kadrowe i finansowe.
W szeregach KS Goleszów grała
Anna Polok – reprezentacyjna
bramkarka.

*

*

*

Pu cówka od kilku lat przestała
być zagro eniem dla poło onych
nad ni gospodarstw. Wcze niej
cz sto wyst powała z koryta
i podtapiała posesje. Po regulacji
wszystko jest pod kontrol .

*

*

*

Najstarszy l ski ratusz jest ozdob rynku w Strumieniu. Barokowa budowla liczy sobie ponad
380 lat. W ostatnich latach ratusz

odremontowano. Rynek te przeszedł kuracj odmładzaj c .

*

*

*

*

*

*

Od 10 lat now stra nic ma jednostka OSP w Cieszynie Krasnej.
Obiekt wybudowano dzi ki wysiłkowi mieszka ców tej dzielnicy i pomocy inansowej miasta.
Jednostka liczy 75 lat i jest to
trzecia remiza w jej historii.
20 lat działa Grupa Twórców
„Wi lanie”. Powstała przy okazji
wystawy twórczo ci amatorskiej
„Poznaj s siada”, zorganizowanej w Muzeum Beskidzkim.
Od 1999 roku grupa ma status
stowarzyszenia. Prace „Wi lan”
mo na ogl dać w galerii mieszcz cej si w Chacie u Nied wiedzia nieopodal muzeum. (nik)
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8.0.009 r.
Pomi dzy godz. 19.30 - 21.00, na
parkingu przy SP 1 poprzez wybicie szyby w przednich drzwiach
włamano si do samochodu nissan
primera, z którego skradziono dokumenty na szkod wła ciciela.
8.0.009 r.
Z szatni w Szkole Podstawowej
nr 1 zostały skradzione telefony
komórkowe pozostawione w kurtkach.
9.0.009 r.
O godz. 13.55 na ul. Kreta mieszkaniec Ustronia kieruj cy vw
passatem, spowodował kolizj

Alina i Henryk Wiejowie otwieraj „Konferencj dla kobiet”.

konfErEnCJa DLa koBiEt
7 marca 2009 r. w Hotelu Goł biewski miała miejsce Konferencja dla Kobiet „Powsta i zaja nij”, organizowana przez
Chrze cija sk Fundacj ycie i Misja (ChF iM) z Ustronia.
W konferencji wzi ło udział 880 kobiet z całej Polski oraz
z Czech i Austrii. Była to ju druga Konferencja dla Kobiet organizowana na tak skal przez ChF iM w Hotelu Goł biewski.
Pierwsza Konferencja dla Kobiet „Kobieta wi cej ni pi kna
– od uleczenia zranie do spełnienia w yciu” trwała trzy dni.
Konferencja ta miała miejsce w listopadzie 2005, wzi ło w niej
udział 1300 kobiet. Tematem przewodnim konferencji z 7 marca
br. było wypełnianie Bo ego powołania i odkrywanie przeznaczenia, jakie Pan Bóg ma dla ka dej kobiety. Wykładowcami były:
Jackie Harland z Anglii, Estera Wieja i Alina Wieja. Miły akcent
stanowił upominek dla ka dej uczestniczki z okazji Dnia Kobiet,
który zasponsorowały irmy: Mieszko, Ziaja, Mokate, Skawa,
Remar oraz Nasze Inspiracje. Dwie z wielu pozytywnych opinii
w ankietach – Ka dy kolejny wykład wskazywał coraz mocniej,
jak w czasach kryzysu inansowego i zachwianego poczucia
bezpiecze stwa mo na stać si kobiet wpływu. Kobiet , która
mo e zmieniać wiat w oparciu o ródło siły, miło ci i m droci w Bogu – Ania M. Z niecierpliwo ci czekam na nast pne
konferencje. Lubi profesjonaln organizacj i wysoki poziom
wykładów – Katarzyna J. Tym Paniom, które nie mogły być na
Konferencji polecamy płyty DVD, CD i MP3, które ju ukazały
si w ChF iM (www.koinonia.org.pl).
* * *
Ci, którzy oD naS oDESzLi
El bieta Dawid
lat 71
ul. Bładnicka 9
Janina Por bska
lat 72
os. Manhatan 10/64
Kazimierz Hanzel
lat 48
ul. Papiernia 4/4
Leszek Brudny
lat 47
ul. Złocieni 24

6.0.009 r.
Interweniowano przy ul. Jelenica
w sprawie zanieczyszczenia drogi. Osobie za to odpowiedzialnej
nakazano zaprowadzenie porz dku.
9.0.009 r.
Interweniowano w sprawie padni tej sarny przy ul. 3 Maja.
Zwierz zabrane zostało do utylizacji.
9.0.009 r.
Interweniowano w jednym z bloków na os. Manhatan w sprawie
zakłócania porz dku publicznego
przez młodzie . Tym razem sko czyło si na pouczeniu.
0.0.009 r.
Interweniowano na nieczynnym
obecnie targowisku miejskim
przy ul. Brody, gdzie pomimo
prac budowlanych, niektóre osoby
nadal handlowały. Sko czyło si
na pouczeniu, a handlu na placu
budowy zaprzestano.

z samochodem daf kierowanym
przez mieszka ca Istebnej.
0.0.009 r.
O godz. 17.20 na ul. 3 Maja,
mieszkaniec Cieszyna kieruj cy
oplem astr nie dostosował
pr dko ci do istniej cych warunków, powoduj c kolizj z fordem focusem kierowanym przez
mieszka ca Zgierza.
.0.009 r.
O godz. 8.05 na skrzy owaniu
ul. Katowickiej z ul. Cieszy sk ,
mieszkaniec Ustronia kieruj cy renault lagun , wymuszał pierwsze stwo przejazdu na kieruj cym iatem
126 p mieszka cu Goleszowa. Kierowca iata 126 p był nietrze wy
- badanie wykazało 0,23 prom.
.0.009 r.
Interweniowano na ul. Akacjowej
w sprawie padni tej sarny. Zwierz
zostało zabrane do utylizacji. (aw)

20.30

co piątek muzyka na ywo

27.03
Debiutująca w Angel’s, młoda wokalistka oraz jej zespół zaprezentują
materiał jazzowy oraz około jazzowy.
Trzymamy kciuki za debiut Marysi!

03.04 - Kasia
Skiba Trio

Serdeczne podzi kowania za wyrazy współczucia,
zło one wie ce i kwiaty oraz liczny udział
w ostatnim po egnaniu

p. marty Głowackiej
i jej syna

p. romana Głowackiego

oraz szczególne podzi kowania rodzinie, delegacjom,
s siadom, przyjaciołom, znajomym
składa w smutku pogr ona

rodzina
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zaProSzEniE Do mUzEUm
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Dali Pokutt ,
historykiem i archeologiem, ustroniank , przebywaj c obecnie
w Wielkiej Brytanii, na temat „Kiedy sło ce było bogiem – archeologia, zabytki i folklor hrabstwa Wiltshire”, które odb dzie
si w pi tek 27 marca o godz. 17.00. Prelekcja poł czona b dzie
z prezentacj multimedialn fotograii.
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Autorzy tekstów.

Fot. W. Suchta

le ne Ko cioły

(dok. ze str. 1)
- W trudnych czasach kontrreformacji,
Ks. Jan Wacławek – „Prawdy nie mo na
kiedy ewangelikom zabierano ko cioły ukryć” – Ko ciółki (Dolna Łomna).
i kaplice, chc c dochować wierno ci sweWst pem pt. „Przetrwać kontrreformamu wyznaniu, zbierali si potajemnie cj – tajne nabo e stwa w górach” ksi k
w lasach w ró nych cz ciach Beskidu l - opatrzył ks. P. Wowry. Pisze on m.in:
skiego – mówił ks. P. Wowry. - Tworzyli
Ksi ka ta prezentuje le ne ko cioły,
wspólnot , trwali w modlitwie, budowali czyli miejsca, w których w XVII i XVIII
sw wiar w oparciu o usłyszane Bo e Sło- wieku w okresie kontrreformacji, odbywo, jak te posilali swe zatroskane dusze
moc sakramentu komunii wi tej. Dla
zachowania w pami ci tamtych wydarze ,
organizuje si w owych miejscach uroczyste nabo e stwa. Sakralny charakter tych
wszystkich miejsc wyra a si nie w przepychu obrazów i igur, lecz poprzez prosty drewniany krzy , kamie ołtarzowy,
drewniane ławki, jako miejsce spoczynku
dla wiernych. Brak tradycyjnych murów.
Otoczone s jedynie drzewami, sklepienie
stanowi nieboskłon, natomiast muzyk
tworzy piew ptaków.
Ksi ka „Le ne ko cioły” prezentuje
9 miejsc le nych nabo e stw. Opisuj je
przede wszystkim duchowni z paraii, na
terenie których le ne nabo e stwa były
i s odprawiane.
O poszczególnych miejscach napisali:
Ks. Stanisław Dorda - „Zzuj obuwie
twe” - Kamie na Równicy (Ustro ),
Henryk Pod orski - „Pod okazałymi
drzewami” - Kamie na Bukowej (Wisła),
Jan Kliber - „Na trzech ilarach” - Stół
ołtarzowy Jan (Bielsko-Biała),
Ks. Jan Sztwiertnia - „Schadzki nabo ne” - Spowiedzisko (Leszna Górna),
Jan Kilber - „Ko ciół na ł ce” - Amiteatr na stoku Wysokiego (Jaworze),
Jan Kilber – „Zapomniany kamie ”
– Polana „Do Wiary” (Lipowa),
Jan Kilber – „Krzy e na bukach” – Pomnik na Goduli (Ligotka Kameralna),
Ks. Roman Raszka – „Przy rycerskiej
cie ce” – Zakamie na Czantorii (Nydek),
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wały si potajemne nabo e stwa. Takich
miejsc było w Beskidzie laskim wiele.
Nie wszystkie zachowały si w ludzkiej
pami ci. Znamy ich dzi dziewi ć: sze ć na
terenie Polski, trzy na terenie Czech. Dot d
informacje o istnieniu poszczególnych
le nych ko ciołów ukazywały si głównie
na łamach ewangelickich czasopism. Dotychczas nie powstała jednak publikacja
przedstawiaj ca wszystkie te miejsca.
Inicjatorem powstanie ksi ki jest ustroniak Michał Pilch. Pocz tkowo dokumentował fotograiczne miejsca le nych
nabo e stw.
- Fotografowanie rozpocz łem oczywi cie od Równicy – mówił M. Pilch.
Z czasem zacz ły go interesować inne le ne
wi tynie. I tak zacz ł kiełkować pomysł
o zwartym wydawnictwie tak e opisuj cym te miejsca.
W Ustroniu znamy coroczne naboe stwa „Przy Kamieniu” na Równicy.
W ksi ce tych miejsc jest ju a 9. Jak
twierdzi M. Pilch, to nie wszystkie. Swymi prze yciami zwi zanymi z „le nymi
ko ciołami”, dzielili si obecni ksi a
biskupi. ks. bp P. Anweiler wspominał,
ja to katolik miejsce le nych nabo e stw
uporzadkował, a potem pytał, kiedy ewangelicy odprawi tam nabo e stwo.
Na zako czenie ks. bp. J. Jagucki udzielił zebranym błogosławie stwa.
Wydana obecnie ksi ka, to opis poszczególnych miejsc w czterech j zykach,
z mapkami, wieloma zdj ciami i opisem,
jak tam najłatwiej traić, s tak e dokładne
współrz dne GPS, pozwalaj ce odkryć
le ne ko cioły.
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o turnieju bezpiecze stwa w ruchu
drogowym mówi burmistrz ireneusz
Szarzec.

*

Podopieczni Tonn ch tnie pozuj do zdj ć.

Fot. W. Suchta

WALNE TONN
20 marca odbyło si walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa
Opieki nad Niepełnosprawnymi. Sprawozdanie z minionej kadencji przedstawiła prezes TONN Emilia Czembor. W tej
kadencji zweryikowano członkostwo, po
czym w Towarzystwie pozostały 22 osoby,
jednak ich liczba stale ro nie i obecnie
jest ich 31. Głównym zadaniem TONN
jest prowadzenie O rodka Edukacyjno
– Rehabilitacyjno – Wychowawczego
w Nierodzimiu. Jednym z wa niejszych
wydarze ostatniego roku było otwarcie
wietlicy dla dorosłych wychowanków
o rodka. Udało si na to zdobyć rodki
i obecnie ze wietlicy korzysta 13 osób.
wietlica działa dzi ki rodkom z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Sytuacja nieco si
skomplikowała, gdy obecnie PFRON
podobne zadania przekazał powiatom i by
wietlica mogła dalej funkcjonować, trzeba
w powiecie zdobyć rodki na nast pny
rok. O rodek w Nierodzimiu sw działalno ć rozpoczynał od dwóch pomieszcze ,
ale stale trwała rozbudowa dzi ki pomocy władz samorz dowych i sponsorów.
Niektóre pokoje udało si powi kszyć,
a powstały tak e nowe dzi ki zabudowie
tarasu. Fundusze pozyskiwane s tak e
dzi ki organizowanym zbiórkom i imprezom. Niestety w tym roku nie doszedł do
skutku Bal Charytatywny, gdy istniała
obawa, e nie przyniesie on dochodu. Jak
podkre liła E. Czembor pozyskiwane s
fundusze zewn trzne. Skuteczne składanie
wniosków i uczestniczenie w konkursach
na ró ne projekty, to głównie zasługa dyrektorki o rodka Doroty Kohut. Obecnie
o rodek w Nierodzimiu postrzegany jest
jako wzorcowy, a co za tym idzie, mo na
liczyć na przychylno ć władz samorz dowych.
Bardziej szczegółowo o działalno ci
o rodka mówiła jego dyrektorka Dorota
Kohut. W ubiegłym roku z koncertu „Dzieci Dzieciom - Dzieci Rodzicom” uzyskano
6.730 zł, z koncertu Adama Makowicza
12.000 zł, z kwesty 1 listopada 6.050 zł,
niestety nie odbył si Bal Charytatywny,
z którego dochód w 2007 r. wyniósł 28.000
26 marca 2009 r.

zł. W ostatnich latach składano wnioski do
PFRON i uzyskano ł cznie dotacji 471.571
zł, za co mo na było likwidować bariery
architektoniczne, urz dzić sal komputerow , kupiono samochód, kupiono sprz t
rehabilitacyjny, stworzono wietlic dla
dorosłych, kupowano pomoce dydaktyczne. W tym roku o rodek liczy na 195.000 zł
z PFRON. Prowadzona jest wymiana mi dzynarodowa, na co pozyskiwane s rodki
europejskie. W Nierodzimiu przebywali
wolontariusze m.in. z Francji, Hiszpanii,
Niemiec, uczyła si Ormianka, goszczono
młodzie z Hiszpanii i Armenii. Organizowane s turnusy rehabilitacyjne. Inna działalno ć to wczesne wspomaganie rozwoju
dla dzieci. Prowadzone s konsultacje,
w których uczestniczy 42 dzieci. W o rodku pracuj specjali ci - psycholog, logopeda, rehabilitant. Praca prowadzona jest
w sze ciu grupach. Najbli sze wyzwanie
inwestycyjne, to budowa zjazdu do piwnicy, gdzie te zaadoptowano pomieszczenia
i prowadzone s zaj cia rehabilitacyjne.
Sprawozdanie inansowe przedstawiła
ksi gowa stowarzyszenia Anna liwka,
a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Agata
Markiewicz. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło
jednogło nie absolutorium ust puj cemu
zarz dowi. Uchwalono jednogło nie, by
rodki zebrane w roku 2008, przeznaczyć
w cało ci na działalno ć statutow Towarzystwa.
W głosowaniu jawnym, dokonano wyboru nowego Zarz du TONN w składzie:
prezes – Emilia Czembor, zast pca prezesa
– Anna Hanus-Dyrda, sekretarz – Krystyna
Firla, skarbnik – Helena Odechnal, członek Zarz du – Ewa Rakowska. Wybrano
Komisj Rewizyjn TONN, w składzie:
przewodnicz ca – Agata Markiewicz,
członkowie: Bernadetta Błanik, Małgorzata Waszek, Magdalena Piechowiak.

*

*

*

TONN liczy na wpłaty mieszka ców
Ustronia z tzw. jednego procenta przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Podajemy
dane: Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi, 43-450 Ustro , ul. Szeroka 7,
KRS 0000099847.
(ws)

*

*

W ostatni sobot w Szkole Podstawowej nr 2 odbył si powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze stwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych
i gimnazjów. Od kilkunastu lat ten turniej i ta problematyka cieszy si sporym
zainteresowaniem uczniów ustro skich
szkół. Swe znaczenie ma równie fakt,
e od kilku lat na inały powiatowe BRD
wybierany jest Ustro . Sobotni turniej to
równie sukces dru yn ustro skich z SP-2
i G-2, jak równie w obu kategoriach indywidualnie całe podium zaj li ustroniacy.
Mamy w naszym mie cie kilka takich
dziedzin, w których prowadzone od lat
systematycznie zaj cia, pozwalaj osi gać
wysoki poziom, a to z kolei procentuje
wysokimi lokatami w ró nego rodzaju olimpiadach, konkursach, turniejach
i rozgrywkach. Skutkuje to te wysokim poziomem naszych absolwentów.
Zaj cia prowadzone sukcesywnie i bez
wielkiego zad cia, przynosz doskonałe
efekty. Trzeba tu wspomnieć o zaj ciach
w Miejskim Domu Kultury „Pra akówka”,
lekcjach muzyki w Ognisku Muzycznym
prowadzonym przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, klubach sportowych
i zespołach artystycznych. Na niezmiennie
wysokim poziomie od lat wyst puje Dzieci ca Estrada Regionalna „Równica”.
Turniej BRD ma jeszcze jedn zalet .
Poprzez zainteresowanie uczniów naszych
szkół, prowadzi do obni enia codziennych
zagro e na drogach z udziałem dzieci
i młodzie y. Tu mamy wymierny efekt
w postaci mniejszej liczby wypadków.
Wiedza wyniesiona ze szkoły procentuje
i w pó niejszym yciu.
Dzi ki współpracy z policj i Fundacj
BRD, udaje si te prowadzić ró nego
rodzaju akcje profilaktyczne. Ostatnia
dotyczy noszenia odblasków na odzie y
i tornistrach. Bardzo wa ne s odblaski
w przypadku poruszania si po drogach
dzieci i młodzie y na rowerach i motorowerach. Najmłodsze dzieci jesieni uczestniczyły w Pra akówce w specjalnym pokazie stosowania odblasków. Zreszt ta akcja
dotyczy nie tylko młodzie y. Wspólnie z
policj b dziemy rozdawać odblaski tak e
dorosłym podczas tradycyjnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Poprawa bezpiecze stwa, szeroko poj ta
proilaktyka, gdy chodzi o bezpiecze stwo
na drogach, to nie jednorazowa akcja, ale
systematyczne działanie proilaktyczne
i edukacyjne. W wielu innych dziedzinach
wła nie takie działania, mo e niewidoczne, nie zawsze efektowne, przynosz najlepsze efekty. Współpracuj c z wieloma
stowarzyszeniami zawsze mamy to na
uwadze.
Notował: (ws)
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WYBRANO
zArz d
20 marca odbyło si zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Osiedla w Nierodzimiu. W zebraniu uczestniczyło 36
mieszka ców Nierodzimia, czyli o jedna
wi cej ni wynosi wymagany próg trzyprocentowej frekwencji. Wszystkich witała
przewodnicz ca zarz du osiedla Halina
Kujawa. W zebraniu uczestniczyła radna z Nierodzimia Bogusława Ro nowicz
i przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław
Malina.
H. Kujawa zdała sprawozdanie z działalno ci zarz du. Mówiła te o tym, co
w ostatnim okresie zrobiono w dzielnicy.
M. in. poszerzono i o wietlono ul. Zabytkow , zrobiono chodnik na ul. Szerokiej, wybudowano sal gimnastyczn
przy Szkole Podstawowej nr 6, powstał
parking przy o rodku zdrowia, utwardzono
nawierzchni na ul. Czarny Las, wyremontowano trzy mostki. W minionej kadencji
odbyło si 8 zebra ogólnych mieszka ców
dzielnicy. Ostatnie zebranie odbyło si 13
listopada 2008 r. Zgłoszono wówczas kilka
wniosków, m.in. dotycz cych sygnalizacji
wietlnej na skrzy owaniu ulic Katowickiej
i Skoczowskiej, wycinki konarów, powstanie wiaty na przystanku przy remizie OSP.
H. Kujawa stwierdziła tak e, e na wniosek
mieszka ców miasto wynajmuje pomieszczenie w SKR, gdzie powinien dy urować
dzielnicowy policjant. Niestety nie zjawił
si ani razu i ludzie spod drzwi odchodz
z niczym, choć na drzwiach wywieszone s
godziny dy urów dzielnicowego.
Zebrani udzielili zarz dowi absolutorium.
Nast pnie dyskutowano nad aktualnymi
problemami dzielnicy. Jeden z mieszka ców stwierdził, e na przykładzie dy urów dzielnicowego widać, e Nierodzim
jest w mie cie dzielnic drugiej kategorii.
S. Malina odpowiadał, e działania policji
nie s kompetencj gminy.
- Ale jeste cie władz - odpowiadano.
H. Kujawa podkre liła dobr współprac
ze stra miejsk . S cz stsze patrole i na
ul. Skoczowskiej jest obecnie spokojniej.
Nie jest ta ulica wykorzystywana przez
piratów drogowych.

xx

Tajne głosowanie.

Fot. W. Suchta

W bardzo złym stanie jest ul. wirowa.
Trzy razy rozkopywano t ulic i obecnie
jest prawie nieprzejezdna. Kto dał zgod
na te roboty. Taki stan rzeczy trwa od 5 lat.
S. Malina przyznał, e droga jest w złym
stanie. W tym roku b dzie naprawiana
w ramach remontów cz stkowych.
Kilku mieszka ców poruszało temat
drzew i konarów do wycinki. S. Malina
informował, e wiosn b dzie przegl d
drzew w mie cie i zagra aj ce konary b d
wyci te. Na wycink drzew konieczna jest
zgoda starostwa powiatowego. Zreszt wycinanie drzew poci ga za sob konieczno ć
płacenia wysokich odszkodowa , których
jednak e nie trzeba płacić w przypadku
wycinek piel gnacyjnych.
Jeden z mieszkanców miał sporo zastrze e do prac remontowych na drogach.
Asfalt leje si w dziury z wod . Potem
przeje d a jeden samochód i to wszystko
wyrywa i znowu mamy dziur . Kto te prace nadzoruje? S. Malina mówił, e dziury
trzeba łatać bez wzgl du na warunki, gdy
droga nale y do gminy i w przypadku
urwanego zawieszenia czy koła, trzeba
ponosić tego koszty. A niektóre dziury po
zimie s do ć poka ne. Oczywi cie nie
wolno dopuszczać do złego wykonania
usługi, ale te trzeba rozumieć, e na razie

Tłoczno na skrzy owaniu ulic Katowickiej ze Skoczowsk .
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najwi ksze dziury w drogach trzeba załatać.
Oczywi cie, gdy mieszka cy widz , e
co robione jest le, powinni informować
o tym Urz d Miasta.
Dyskutowano te o czysto ci w dzielnicy i o wywo eniu mieci. Du o mieci
jest podrzucanych przy kontenerach na
parkingu nad Wisł . Mówi si , e to ludzie ze l ska, tymczasem zazwyczaj s
to mieszka cy okolicznych gmin, gdy
samochody maj rejestracj SCI. Niestety
w okolicznych gminach płaci si od kubła
i to powoduje, e mieci s podrzucane.
Inna sprawa to wła ciciele posesji nie płac cy za wywóz mieci. S. Malina wyja niał,
e Rada Miasta podj ła uchwał o opłatach
za wywóz mieci z kampingów, niestety
uchwał zakwestionował wojewoda.
Zwracano te uwag na rosn ce ceny za
wywóz mieci. S. Malina odpowiadał, e
jest to skutkiem wzrostu o 150% opłaty
marszałkowskiej na wysypiskach. Surowce
wtórne segregowane w Ustroniu odbierane
s za darmo. Niestety coraz trudniej znale ć
ch tnych do odbioru tych surowców. Generalnie jednak trzeba zauwa yć, e nie mamy
ju takiej skali, jak przed laty, problemu
dzikich wysypisk i podrzucania mieci.
Pytano tak e, co dalej ze skrzy owaniem
ulic Katowickiej i Skoczowskiej. Jakie rozwi zania s proponowane? Odpowiadała
B. Ro nowicz, która wraz z burmistrzem
o tej sprawie rozmawiała w Wojewódzkim
Zarz dzie Dróg. Ustro przygotował dwie
koncepcje organizacji ruchu na tym skrzyowaniu. W sumie udało si rozmówców
przekonać do koncepcji ze wiatłami na
tym skrzy owaniu. Obecnie miasto ogłosi
przetarg na wykonanie dokumentacji, na
co jest zgoda WZD. Jest wi c nadzieja na
wiatła.
Podczas zebrania w głosowaniu tajnym
wybrano przewodnicz c Zarz du Osiedla
w Nierodzimiu i została ni ponownie
Halina Kujawa. Wybrano te nowy Zarz d
Osiedla w składzie: Sylwester Chrapek, Zoia Hanzlik-Scharf, Robert Rymorz, Jerzy
Górniok.
Wojsław Suchta
26 marca 2009 r.

doSKonAłA PAmi ć

26 lutego odbył si w MDK „Pra akówka” Miejski Konkurs
Recytatorski szkół podstawowych. Startowało 20 dzieci w dwóch
kategoriach: klas I – III i klas IV – VI.
Dzieci przeszły ju eliminacje szkolne i ta najlepsza dwudziestka traiła przed oblicze jurorów: pa Krystyny Krysty i Danuty
Koenig oraz przewodnicz cego Karola Suszki.
Ka dy uczestnik prezentował 3 utwory – 2 wiersze i fragment
prozy. Dobrze przygotowane dzieciaki, recytowały jak z nut
przeró ne, na ogół ciekawe teksty. W pierwszej kategorii nagrody
otrzymali: I miejsce Agata Ciemała z SP nr 5, II miejsce Matylda
Majewska z SP nr 1, III miejsce Dominika Krakowczyk z SP nr
2. Wyró nienie przyznano Patrycji Wojciech z SP nr 6. W drugiej
kategorii na nagrody zasłu yło – wg jury - wi cej recytatorów:
I miejsca zaj ły Julia Kral z SP nr 5 i Aleksandra Malina z SP nr
2. II miejsca przyznano chłopakom – Filipowi Wałachowi z SP nr
2 i Krystianowi Mikołajczykowi z SP nr 1. III miejsce otrzymała
Karolina Wantulok z SP nr 5. Jury nagrodziło te wyró nieniami
Karolin Dyrd i Karolin Szl k z SP nr 1 oraz Ksymen Pawłowsk z SP nr 6. Pi ć nagrodzonych osób z drugiej kategorii
zakwaliikowano do Rejonowego Konkursu Recytatorskiego
w Bielsku Białej. Konkursy organizowane przez MDK ciesz si
du ym powodzeniem w rodowisku uczniowskim i to nie tylko ze
wzgl du na nagrody (na ogół ksi ki, dyplomy, statuetki, kwaliikacje do dalszych etapów ), ale i na panuj c przyjazn , rodzinn

atmosfer , Dzieci zawsze s podejmowane słodyczami i napojami,
wszystkie otrzymuj drobne upominki (w tym roku długopisy reklamowe MDK i kalendarzyki). Po prostu lubi go cić w progach „Praakówki, a placówka ta ch tnie otwiera przed nimi swe podwoje.
(bn )

zwyci zcy konkursu.

Na zdj ciu rozpoznano Helen Gabzdyl-Jurczok, Mari Misiorz-Johacy, Helen Kozok-Misiorz, El biet Kozok-Ferfeck i
Ann Gabzdyl, które spoczywaj na cmentarzu paraialnym przy
ko ciele w. Klemensa w Ustroniu. Dbajmy o to, aby wypełniać
gł bok tre ci t pi kn opraw , jak jest nasza bogata regionalna
tradycja.
Zdj cie dostarczyła Halina ferfecka-St powska

26 marca 2009 r.
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m. rembierz podczas wykładu.

Fot. W. Suchta

OBLICZA TOLERANCJI
Z takimi słowami, które s cz sto u ywane bywa, e s nadu ywane – rozpocz ł
swój wykład filozof Marek Rembierz,
który pojawił si w Muzeum Marii Skalickiej 4 marca. Była to ju kolejna wizyta
ustro skiego ilozofa w murach Muzeum,
a trzeba dodać, e ta jak i poprzednie ci gn ła tłumy zainteresowanych, równie
młodzie . Marcowy wykład M. Rembierza, pt. „Oblicza tolerancji” po wi cony
był wła nie zagadnieniu tolerancji. Filozof
starał si odkryć, przypomnieć pierwotne
znaczenie słowa „tolerancja”, pokazać
w jakich kontekstach jest ono u ywane
dzisiaj, a jak u ywano go kiedy . Zanim
jednak ilozof został dopuszczony do głosu, zebrani słuchacze obejrzeli przepi kne
zdj cia kwiatów opatrzone relaksuj c
muzyk . Ten nietypowy wst p miał być
prezentem szczególnie dla pa w zwi zku
z nadchodz cym Dniem Kobiet.
Zdaniem M. Rembierza „tolerancja” to
swoisty wynalazek nowo ytnej Europy
mimo, e słowo istniało ju wcze niej.
Współcze nie nabrało ono szczególnego znaczenia. Przypomniał, e samo
słowo „tolerancja” pochodzi z łaciny i
oznacza „znosić cierpliwie”, czyli znosić co , co jest w domy le dolegliwe.
Tolerujemy te zjawiska, które wywołuj
w nas jaki opór, których nie akceptujemy. wietnie zobrazował t sytuacj
na przykładzie leku, który kupujemy
w aptece. Zwrócił uwag , e do ka dego
leku doł czona jest ulotka zawieraj ca
informacje o tym, czy lek jest tolerowany
przez organizm. To, e lek jest tolerowany przez organizm oznacza, e jest przez
ten organizm znoszony, traktowany jako
pewna ingerencja, której lepiej eby nie
było, ale ze wzgl du na stan chorobowy
przyniesie ona wi cej po ytku, ni efektów negatywnych. Według ilozofa to jest
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podstawowy sposób rozumienia słowa
„tolerancja”. To znaczy, e tolerujemy
to, co trudno nam wprost zaakceptować,
znosimy to, aczkolwiek woleliby my,
eby nie było konieczno ci spotkania
z przedmiotem naszej tolerancji. M. Rembierz przypomniał tak e, sk d si wzi ło
nowo ytne poj cie słowa „tolerancja”.
Wymy lili to pragmatyczni Anglicy.
Sytuacja była prosta. Po Henyku VIII
w ramach ró nic wyznaniowych na Wyspach Brytyjskich byli anglikanie oraz
katolicy zwi zani z papie em nazywani
papistami. Jak to bywa z powodów religijnych zacz li si regularnie wy ynać.
Jak kto mieszka na wyspie i si wy yna,
to jest problem, poniewa si osłabia.
W tym czasie ju armada hiszpa ska była
przygotowana, by te wyspy zaj ć i Anglicy
jako ludzie pragmatyczni stwierdzili, e
trzeba si tolerować, czyli przynajmniej nie
wy ynać. Nic wi cej. Wychodzili z bardzo
prostego zało enia, zarówno jedna jak
i druga strona: ja nie rozumiem dlaczego
ty b d c katolikiem i Anglikiem chcesz być
papist i odwrotnie, dlaczego ty chcesz być
anglikaninem. Nie rozumiem twojej decyzji, nie akceptuj ci , ale ci nie wy ynam
– mówił M. Rembierz.
Jego zdaniem tolerancja to nic wi cej,
to brak zrozumienia i akceptacji, a jednocze nie powstrzymanie si od u ycia siły.
Tolerancj ogłasza władza pa stwowa,
a zwi zki religijne s jakby przymuszone
do uznania jej. Dotyczy ona sfery religii,
ale zwi zki wyznaniowe nie s jej inicjatorami, bo zale y im, aby wszyscy do nich
nale eli. Regulatorem jest tu pa stwo,
które mówi, e nie mo na wykorzystywać
go do szerzenia wiary religijnej, poniewa
prowadzi to do sytuacji zbrodniczych.
Dlatego wiek XVI i XVII to s batalie
o tolerancj . Filozof zwrócił te uwag na

fakt, e tolerancja zderza si z poj ciem
prawdy. St d te Ko cioły odrzucaj to
poj cie, jako blokuj ce ich rozwój. Tolerancja jest wi c w zwi zku z tym wietnym
mechanizmem nowo ytnej Europy, który
pozwala na budowanie neutralnego religijnie pa stwa, takiego, w którym nie ma
przymusu wyznawania okre lonej religii.
Je li porównamy to ze wiatem Islamu,
widzimy od razu zdecydowana ró nic
i to jest sukces kultury chrze cija skiej,
wbrew prawom wyznaniowym Ko ciołów chrze cija skich, poniewa kultura
chrze cija ska oparta, jakby nie było na
przykazaniu miło ci bli niego, skłania do
tolerancji [...] ale idea tolerancji mo e stać
si tez narz dziem władzy do manipulacji
Ko ciołami. Ten medal ma dwie strony.
Je li to władza wydaje edykty tolerancji,
to mo e zacz ć decydować o tym, co nazywa si prawdami wiary – przekonywał
ilozof.
M. Rembierz zaakcentował te problem
rozszerzenia poj cia tolerancji. Wtedy mówimy ju o ideologii tolerantyzmu, kiedy
z postawy cierpliwego znoszenia czego ,
czego nie rozumiem i nie akceptuj , przechodzimy do postawy oboj tno ci (jest
mi oboj tne jak jest, dla wi tego spokoju
wszystko zaakceptuj ). Wspomniał te
o modzie na tolerancj , która weszła tak e
do szkoły. Podał przykład druzgoc cego
zapisu w jednym z dokumentów promuj cych powstanie klas integracyjnych.
Zawierał on zwrot, e klasy te b d uczyć
tolerancji uczniów sprawnych, wobec
uczniów charakteryzuj cych si jakim
stopniem niepełnosprawno ci.
- Ja kiedy ten zapis przeczytałem. Stwierdziłem, e to pi kny zapis, który byłby na
miejscu w Hitlerjugend, którego celem
było przygotowanie do eksterminacji ludzi
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Tam promocja tolerancji byłaby pewnym przełomem. Natomiast, o ile si nie
myl , system edukacji zakłada akceptacj
i zrozumienie. Je eli kto mówi, e klasy
integracyjne maj promować tolerancj , to
on zarazem twierdzi, e nie ma si to odbywać na zasadzie akceptacji tych uczniów
i ich zrozumienia. Jedyne co da si osi gn ć, to tolerowanie siebie nawzajem. Jeeli kto u ywa w taki sposób tego poj cia,
to na mój gust u ywa go w sposób rasistowski, bo w sytuacji, kiedy musimy zdobyć si na tolerancj , to nie ma ju mowy
o akceptacji - twierdzi M. Rembierz.
Akceptacja i zrozumienie - jego zdaniem - to ju s kolejne, wy sze stadia
w zakresie postaw moralnych. Problemem
jest to, e współcze nie jakby zapominamy, e tolerancja to tylko element całego
spectrum postaw, nastawie psychicznych w relacjach mi dzyludzkich. Wynika
z tego, e postawa tolerancji jest postaw
bardzo słab moralnie, bo jest wymuszona
sytuacj .
Ta konkluzja, z pewno ci dla niektórych
słuchaczy zaskakuj ca, zaowocowała na
koniec spotkania yw dyskusj . My l , e
to wła nie dyskusja, rozwa anie, releksja,
była celem tej niezwykle ciekawej podró y
przez wieki w odkrywaniu wła ciwego
znaczenia słowa „tolerancja”.
anna rokosz
26 marca 2009 r.

WIEDZA
Po ArniczA

Maski z G-2.

Fot. W. Suchta

miejSKi Przegl d

W Cieszynie odbył si inał
powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej „Młodzie zapobiega
po arom”. Startowała w nim
młodzie z wszystkich gmin
powiatu cieszy skiego. Ustronianie uplasowali si poza czołow trójk . Sebastian Polok
był pi ty w grupie szkół podstawowych, Rafał Siemienik
równie pi ty po ród gimnazjalistów, a Krystian Melcer
siódmy w grupie szkół ponadgimnazjalnych.
(nik)

Scen w MDK „Pra akówka” mamy prawie profesjonaln ,
zatem z przyjemno ci organizujemy wszelkie przedsi wzi cia,
które na niej mo na zaprezentować. Do nich nale y wspomniany Przegl d (17 lutego), w którym pod czujnym okiem jurorów
– Danuty Koenig, Bogusława Słupczy skiego, Szymona Pilcha
oraz zgromadzonej dzieci cej i młodzie owej widowni – 4
zespoły aktorskie zmagały si o nagrody. Po półtoragodzinnej
cz ci konkursowej i 45 minutowym pokazie ta ca lamenco,
poł czonym z warsztatami i zabaw , obraduj ce w tym czasie
jury ogłosiło werdykt.
Wyró nienie II stopnia za spektakl „Halloween w szkole”
otrzymał zespół teatralny Maski z Gimnazjum nr 2 prowadzony
przez Monik Rzeszótko.
Wyró nienie I stopnia za przedstawienie „Ameryka ski pojedynek” przypadło grupie Kamakijo z Miejskiego Domu Kultury
„Pra akówka”, któr opiekuje si Magda Kołoczek. Grupa została
wytypowana do reprezentacji miasta na Bielskich Spotkaniach
Teatralnych w kwietniu tego roku oraz na przegl dzie rejonowym
w Cieszynie.
Grand Prix jednogło nie przyznano dzieci cemu teatrzykowi
Buratino ze Szkoły Podstawowej nr 2, który od lat prowadzi
Wiesława Herman. Uczniowie przepi knie przygotowali bajk
„Kopciuszek” – stroje, scenograia, charakteryzacja i gra aktorska,
podobały si wszystkim bardzo. Zespół pojedzie do Cieszyna na
zmagania rejonowe i ma te otwart drog do Bielskich Spotka
Teatralnych.
Po raz pierwszy w historii przegl du przyznano tak e nagrod
dla najlepszego aktora. Otrzymał j Bartek Korcz graj cy narratora w „Kopciuszku”.
Młodych aktorów czasem zjadała trema, ale mieli te du o przyjemno ci z wyst pów przed publiczno ci .
(Bn )

buratino z SP-2.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oRaz Wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œRodoWiskoWa W ustRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
muzeum ustRońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
oddział muzeum „zbioRy maRii skaliCkieJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „pod Jodłą”:

z cyklu panopticum Cieszyńskie - „ więte obrazki” z kolekcji Władysława Owczarzego
ekslibris zbigniewa kubeczki - wystawa galowa z okazji 50. lecia działalno ci artystycznej twórcy
Cieszyńska srebrna bi uteria kazimierza Wawrzyka
klub pRopozyCJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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 pn do pt 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.

FundaCJa œW. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
eWangeliCkie stoWaRzyszenie „maRia maRta”
ul. polańska 87a, adres kontaktowy: pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
mieJski oœRodek pomoCy spo£eCzneJ
ul. m. konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stoWaRzyszenia i zWiĄzki:
zw. kombatantów Rp i by³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
polskich si³ zbrojnych na zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 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”mo na inaCzeJ”W ustRoniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 roda12.30-15.00.
WietliCa RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzie y W HeRmaniCaCH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• roda (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą rodę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje mo liwo ć konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje mo liwo ć odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
mieJska inFoRmaCJa tuRystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stRa mieJska ustRoñ
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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 „pRa akóWka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeRobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; roda i piątek - 19.00 - 20.00.

toWaRzystWo kształCenia aRtystyCznego - ognisko muzyczne mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustRoñskie stoWaRzyszenie tRze WoœCi
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.
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Trwa remont targowiska.
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Witejcie ludeczkowie

Urz d miasta Ustro informuje,
e w dniu 11 marca 2009 r. na tablicy ogłosze
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do dzier awy, najmu na
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie zwi zanymi trwale z gruntem
a stanowi cych własno ć osób prawnych, izycznych i jednostek nie posiadaj cych osobowo ci
prawnej.
Poziomo: ) palna lub sieczna, ) ciecz r ca, 6) odmiana,
rodzaj, 8) polski port i wczasowisko, 9) odgłos z chlewika,
0) uporczywy go ć, ) zakichany kraj, ) meldunek
wojskowy, ) odcinkowy w telewizji, ) zaj czy sus,
) kusiciel z piekła, 6) taniec towarzyski, ) na kopercie, 8) herbata Anglika, 9) kawa zbo owa, 0) cz ć seta
w tenisie.
PionoWo: ) rumu ska metropolia, ) za rok w Vancouver, ) truposz, ) grupa je d ców, ) elementy wagi,
6) place odpraw celnych, ) tylna cz ć głowy, ) zaro la,
) placówka handlowa, ) zbrojne podziemie.

Wiosny jakosik nie widać, a zima fórt niegym posypuje, ale
jo sie zawziyła i zajechałach łoto do Skoczowa, choć fujało
jak sto diabłów i doista nielza było sie w tej niegowej zamieci
pod parazolym schować. Ale, e mój kuzyn mo na miano Jozef,
a dewatnostego było Jozefa, tó kupiłach w naszej cukierni taki
szwarny kyns kołocza ze syrym, a w chałupie uchowała mi sie
jeszcze łod łó skigo roku laszka miodónki, tó załopatrzóno
wsiadłach w autobus i wio! Ale tam jeszcze bardziyj niegym
prało ni u nas, na szczy ci Jozef ze swojóm paniczkóm miyszko niedaleko łod pekaesu i jakosikej ech sie tam dosmyczyła.
Widzymy sie roz za czas, tó my se radzi posiedzieli i fajnie
porzóndzili, ło wszelijakich choróbskach i ło przocielach. Zdegustowali my dorte z ajerkóniakym i rozmaite leguminy, nó i
ju na ćmiywku pojechałach naspadek. Po chodniku tak ech
se rozmy lała, czymu wła ciwie Jozef to w dzisiejszych czasach
taki niepopularne miano! Owszym downi w ka dej rodzinie był
aspó jedyn Jozef, a dzisio sóm jyno starzicy, co tak majóm na
miano. Nó znocie jakigo bajtla, co go tak nazwali? Podziwejcie
sie na ty noworodki łoto w baji w „Dziynniku Zachodnim”
– tam sóm Kamil, Jakub, Patryk, Kacper, ponikiedy aji Paweł
i Jónek, ale nigdy Jozef! Nie umiym se tego wytłumaczyć.
To przedwio nie je takim ciyn kim czasym, bo kaj kiery
nimocny, jako to prawióm „cieszył sie starzec, e prze ył
marzec”. Jo tam za starca sie jeszcze ni móm, ale te sie kurujym jak jyno mogym. Czoskym smerdzym na kilometer, ale
nie krzipałach calutkóm zime. Strasznie chce mi sie zielyniny,
tó ju łoto ze dwa tydnie tymu do dóniczek posadziłach se
korzynie pietruszki i sznytloku, nó i taki małe cebulki. I ju
móm co dać do wajecznicy, kiero wónio na całóm kuchy ..
Jak ech była u tych mojich przocieli w Skoczowie, to we
wekach hodowali jakigosi grziba. Zalywo sie go mlykym
i pije sie ka dy dziy takóm kiszke. Chcieli mie te na to namówić, ale ech sie nie dała, bo bych ju była strasznucnie zdrowo,
a chcym te ponikiedy kapke ponarzykać i polutować sie kamratkóm.
Hela

Krzy óWKA Krzy óWKA Krzy óWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 3 kwietnia.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 10

WioSEnny marzEC

Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: magda k dzior,
Ustro , ul. J. Cholewy 7. Zapraszamy do redakcji.
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W sympatycznej ksi eczce „Kulturalny atlas ptaków” jej autor
– Michał Kruszon – wymienia grupk gatunków, których nazwy
s prawdziwymi „zabytkami naszego j zyka”, wywodz cymi si
ze słownictwa ludowego. Czy yk, szczygieł, dzierzba, strzy yk,
trznadel – oto słowa, w których zag szczenie spółgłosek jest
spore nawet jak na nasz j zyk ojczysty. Prosz zreszt samemu spróbować, posmakować wszystkich chrz stów, zgrzytów,
szmerów i trza ni ć, jakie powstaj przy wypowiadaniu tych e
słów. Nic wi c dziwnego, e Michał Kruszon okre la nazwy tych
kilku gatunków istnym „poligonem d wi kona ladowczym”
w j zyku polskim.
Oprócz „chrz szcz cych” nazw, niewiele w sumie wspólnego
maj ptaki wymienionych gatunków. Jedne s bardziej kolorowo
upierzone, drugie mniej. Jedne preferuj pokarm ro linny, b d c
klasycznymi ziarnojadami, inne natomiast z
jaroszami nie maj nic
wspólnego i po ywiaj si wył cznie „mi skiem” ró nego pochodzenia. Z tej grupki gatunków miałem ostatnio
przyjemno ć spotkać si
z trznadlami.
Według ornitologów
trznadle to klasyczne
ptaki terenów rolnych
i wiejskich, raczej unikaj ce miast. Równie
moje tegoroczne spotkanie z trznadlami miało miejsce w siedlisku
dla nich jak najbardziej
typowym. Korzystaj c
ze słonecznej pogody
i lekkiego mrozu, wybrałem si niedawno
na krótki spacer w ród
ledwo co przyprószonych niegiem pól.
Id c miedz poro ni t z rzadka krzewami i
niewielkimi drzewkami
głogów, przez dłu sz
chwile miałem okazj
obserwować grupk kilkunastu trznadli, przelatuj cych z głogu na głóg
i pilnie wypatruj cych
czego do zjedzenia na
co mniej za nie onych
płatach ornego pola.
Trznadle s ptakami
niewielkich rozmiarów,
wi kszymi jednak od wróbli. Dorastaj do 17-19 cm długo ci ciała,
przy rozpi to ci skrzydeł dochodz cej do 27-29 cm i wadze nieprzekraczaj cej 28-30 gramów. Gatunek ten zamieszkuje kontynent europejski oraz zachodni Azj . Na ogół trznadle wiod osiadły tryb
ycia, trzymaj c si raz wybranego obszaru. Zim ptaki zamieszkuj ce tereny poło one na dalekiej północy przelatuj na południe
w poszukiwaniu cieplejszych zimowisk, natomiast trznadle yj ce
w naszych szeroko ciach geograicznych na okres zimy skupiaj
si w niewielkie stadka i przenosz nieco bli ej ludzkich osad, ale
w zasadzie nigdy nie spoufalaj si z lud mi na tyle, by po ywienia szukać w miejskich karmnikach czy w mietnikach.
Efektownie i barwnie wygl daj samce trznadli w okresie
l gowym, o czym w nieco metaforyczny sposób informuje ich
łaci ska nazwa gatunkowa. Citrinella oznacza zarówno drzewo
cytrynowe, jak i cytryn lub cytrynow barw i tego koloru s
pióra porastaj ce głow i brzuch samców, z br zowawymi i szarobr zowymi podłu nymi kresami lub „łezkami”. Pier samców
ma barw kasztanowat , a wierzch ciała jest rdzawobr zowy
z ciemniejszymi plamkami. Samiczki s natomiast oliwkowobr zowe, o barwach stonowanych i z wyra niejszym kreskowaniem
na głowie i spodzie ciała. W okresie spoczynkowym upierzenie

samców i samic upodobnia si , staj c si wówczas ciemniejsze
i mniej kontrastowe. ółte ubarwienie samca decyduje o jego tzw.
sukcesie rozrodczym, mierzonym ilo ci potomków, jakich zdoła
spłodzić i wychować. Działa tu prosta zale no ć, polegaj ca na
tym, e im bardziej ółty jest samiec, tym bardziej podoba si
samiczkom, przy czym bynajmniej nie o wra enie estetyczne
samicom w tym wypadku chodzi. Po prostu ółta barwa piór
jest zale na od ilo ci i jako ci pokarmu. Intensywna ółć samca
oznacza, e jest to ptak zdrowy i zaradny, mo na by rzec – wypasiony, a wi c doskonale radz cy sobie w yciu, daj cy gwarancj
wychowania licznego i silnego potomstwa.
Trznadle s ptakami typowymi dla terenów rolniczych, unikaj jednak terenów zupełnie otwartych, z ogromnymi połaciami pól uprawnych jednego typu, czyli typowych monokultur
rolnych. Trzymaj si
przede wszystkim obszarów, które s mozaik zadrzewie i ł k, pól
czy sadów i ogrodów.
W takim zró nicowanym krajobrazie zakładaj gniazda i szukaj
po ywienia.
Z gniazdami trznadli
jest o tyle ciekawie, e
niekoniecznie mo na
znale ć je na drzewach
i krzewach. Równie
ch tnie swe gniazda
trznadle wij w niewielkich zagł bieniach
bezpo rednio na ziemi,
ale zawsze wybieraj
przy tym miejsca dobrze nasłonecznione
i zamaskowane przez
zwisaj ce gał zki drzew
i krzewów lub k py
wy szych traw. Je li
trznadle zało gniazdo
na drzewie lub krzewie,
to tak e raczej nisko.
Ot, takie to „przyziemne” ptaszki.
Pokarmem trznadli
w lecie s głównie owady, natomiast jesieni
podstaw ich menu staj si nasiona traw czy
ziarna zbó , wyszukiwane pilnie na cierniskach. Dawniej trznadle
bywały zim licznymi
i cz stymi go ćmi wiejskich gospodarstw, gdzie po ywiały si , a to ziarnem sypanym
kurom, a to niestrawionym owsem znajdowanym w ko skich
odchodach. Zachodz ce w rolnictwie zmiany – z gospodarstw
znikaj konie, zmniejszeniu ulega liczba stadek kur trzymanych
w przydomowych obej ciach – nie pozostaj niestety bez wpływu nie tylko na zwyczaje trznadli, ale przede wszystkim na ich
liczebno ć.
piew samców trznadli – krótki motyw z szybko powtarzanych
tonów z wysokim zako czeniem, brzmi cy jak didididididieh
– jest zapowiedzi rychłego nadej cia wiosny. Ponoć dawniej
ludowa m dro ć głosiła, e trznadlowe wieszczenie wiosny
mo na przetłumaczyć na „nasze” jako zawołanie brzmi ce „Nie
b dzie suchej kobyle nic”. Oczywi cie zapis ten ma oddawać
rytm i ogólne wra enie, jaki sprawia piew trznadli i bynajmniej
nie nale y doszukiwać si w ich piosnkach d wi ków, choćby tylko nieco podobnych do przytoczonych powy ej słów.
piew trznadli jest dono ny, gdy samce maj zwyczaj piewać
w miejscach eksponowanych, chocia by na czubkach drzew. Poza
tym trznadle wabi d wi kami brzmi cymi jak zirr, cis lub cik,
a wzbijaj c si do lotu nawołuj : srit lub cik-cik.
Tekst i zdj cie: aleksander Dorda

trznaDEL
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Przejazd pod czujnym okiem s dziów.

Fot. W. Suchta

dWójKi gór

W sobot 21 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, odbyły sie eliminacje powiatowe Turnieju Bezpiecze stwa
w Ruchu Drogowym. Z tej okazji do SP-2
przybyli: prezes Fundacji BRD Alina Puszy ska, starosta Czesław Gluza, burmistrz
Ireneusz Szarzec, naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego cieszy skiej policji Stanisław
Cebulak, jego zast pca Ireneusz Korzonek, przewodnicz cy Rady Rodziców
SP-2 Marcin Janik, wizytator Kuratorium
O wiaty Janusz Janota. S dzi głównym
turnieju był I. Korzonek, a pomagali mu
policjanci sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie:
Maria Pliszczy ska, Jerzy Górny i Mariusz
Tomica.
Na pocz tku rozdano nagrody za konkurs plastyczny. W poszczególnych grupach wytypowano najlepsze prace: klasy
I-III szkół podstawowych – temat: „Bezpieczna droga do i ze szkoły”: 1. Patrycja
Kozłowska (SP-2 Ustro ), 2. Justyna Gre
(SP-1 Brenna), 3. Małgorzata Szwieczek
(SP-2 Ustro ), klasy IV-VI – temat: „B d
widoczny na drodze”: 1. Gabriela Jurecka
(B ków), 2. Estera B czek ( SP-6 Nierodzim), 3. Klaudia Heller (SP-1 Brenna),
gimnazja – temat: „Stop piratom drogowym”: 1. Jakub Kraus (G-3 Pier ciec),
2. Kacper Morcinek (G-3 Cieszyn), 3.
Magdalena Bujok (G-4 Ochaby), szkoły
specjalne: wyró nienia: Jakub Rogala,
Jakub Pszczółka, Mateusz Kołder, Aleksandra Sadlok, Monika Staiej (wszyscy
ZSS w Skoczowie).
W rywalizacji w Turnieju BRD ustro skie „dwójki” nie miały sobie równych.
Zacz to od pisemnego testu. W ród dru yn
szkół podstawowych najlepiej test napisali
uczniowie z Wisły Gł biec, ale na drugim
miejscu byli ustroniacy z SP-2. Sw wy szo ć udowodnili na rowerowym torze
przeszkód poł czonym z miasteczkiem
ruchu drogowego i zaj li zdecydowanie
26 marca 2009 r.

pierwsze miejsce, indywidualnie te plasuj c si na trzech pierwszych miejscach.
Dalsze miejsca zaj ły dru yny szkół podstawowych: 2. Wisła Gł bce, 3. Mnich,
4. Skoczów, 5. Zebrzydowice, 6. Ko czyce Wielkie. Indywidualnie: 1. Łukasz
Stoszek, 2. Radosław Wojdyła, 3. Robert
Troszok (wszyscy SP-2 Ustro ). Opiekunkami dru yny s Agnieszka Adamiec
i Ewa Gruszczyk.
- Poziom wy szy, pytania trudniejsze,
a młodzie lepiej przygotowana – mówi
s dzia główny I. Korzonek. – Pytania
naprawd bardzo trudne, a były testowane nawet na policjantach z drogówki.
A okazuje si , e młodzie czyta kodeks
w poprzek. Ju nie kartka po kartce. Znaj
deinicje ruchu drogowego. To zasługa nauczycieli i naszego proilaktyka, sp dzaj cego kilka godzin dziennie w szkołach.

zwyci skie dru yny „dwójek” z opiekunami.

Robimy wszystko, by zapewnić maksimum bezpiecze stwa. W tym roku testy
zostały rozwi zane wr cz rewelacyjnie,
a decydowało przygotowanie praktyczne
na torze przeszkód. W tym turnieju trzeba
ł czyć teori z praktyk . A nie zawsze ten
co lubi ksi ki dobrze je dzi.
Dru yna ustro skiego Gimnazjum nr
2 wygrywała pewnie ju po te cie, a potwierdziła dominacj na torze przeszkód
i w miasteczku ruchu drogowego. Po
testach prowadził Daniel Długi, przed
Markiem Jaworskim i Jakubem Robleskim – wszyscy G-2 Ustro . Kolejno ć
nie zmieniła si po je dzie rowerem na
torze. Kolejne miejsca zaj ły dru yny: 2.
Drogomy l, 3. Zebrzydowice, 4. Wisła, 5.
Ko czyce Wielkie, 6. Skoczów. Dru yn z
G-2 opiekuj si Dorota Werszner-Krzywo
i Sławomir Krakowczyk.
- Nasza Fundacja działa 16 lat i jest jednym
z głównych organizatorów tego turnieju
– mówi A. Pruszy ska. – Je eli chodzi
o efekty to mo na zapytać policj . Obecnie najmniejszy udział w wypadkach jest
uczniów do lat 14. Takie s statystki. Nam
chodzi głównie o prewencj , o kształtowanie wiadomo ci. Nie wszystkie szkoły
anga uj si w równym stopniu, bo wiele
zale y od nauczycieli. My staramy si
pomagać, ale my nikogo nie mo emy
zmusić, a jest to dodatkowa praca. Staramy
si organizować spotkania z nauczycielami, wydajemy ksi ki, kodeksy młodego
rowerzysty. Ale z powiatem cieszy skim
współpracuje si znakomicie. Tu widzimy
przychylno ć władz samorz dowych, policji, w szkołach. Z przyjemno ci si tu
przyje d a. My l , e tak b dzie dalej.
Jak zwykle w turniejach BRD s atrakcyjne nagrody. W tym roku turniej sponsorowali: Fundacja na Rzecz Bezpiecze stwa
w Ruchu Drogowym w Bielsku-Białej,
Wojewódzki O rodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej, urz dy miast w Cieszynie, Wi le, Skoczowie i Ustroniu, urz dy
gminne w Brennej i Strumieniu, Przedsi biorstwo Transportowe „Gomola”, Ustronianka, Mokate, Smakosz.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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kULtUra
27.3
31.3
3.4

godz. 10.00 miejski Przegl d zespołów artystycznych
i Solistów, MDK „Pra akówka”.
godz. 9.00 miejski konkurs ortograiczny, MDK
- 11.00
„Pra akówka”, (trzy grupy wiekowe).
godz. 9.00 audycja muzyczna filharmonii l skiej
dla uczniów drugich klas gimnazjów, pt.
„klasycy wiede scy”, MDK „Pra akówka”.

kino

20-26.3 godz. 19.00 iDEaLny faCEt DLa moJEJ DziEWCzyny, komedia, 15 lat, Polska.
27.3-2.4 godz. 18.15 JaGoDoWa miŁo Ć, dramat obyczajowy, 15 lat, Francja/USA.
27.3-2.4 godz. 19.45 oByWatEL miLk, obyczajowy, 15 lat,
USA.
Kocie! marzec! marzec! marzec!

Fot. W. Suchta
Dywanoczyszczenie, (33) 854-3839, 0602-704-384.

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Kupi radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupi antyki, starocie, itp. 790467-020.
W giel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50 zł, transport. 0518-201-189.
KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl.
Sprzedam drewno kominkowe
- opałowe, tel. 507-054-163.
Pokój do wynaj cia. 033-85471-37.
Poszukuj M-3 do wynaj cia
w Ustroniu, niedrogo. Dzwonić od
9-16, tel. 500-231-259.

26-27.3
28-29.3
30-31.3
1-2.4

-

na zawodziu
elba
„111”
centrum

Mieszkanie komfortowe do wynaj cia, (33)85-28-112.
Warsztat w dliniarski do wynaj cia, (33) 85-28-112.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli, 887-594-752.
Zatrudni sprzedawc do sklepu
odzie owego w Ustroniu. Mile
widziane do wiadczenie w handlu
i j zyk obcy. Tel. 502-654-727.
Gr plowanie wełny. Szycie
i przeróbki kołder z wełny, puchu
i pierza. Czyszczenie pierza. Genowefa Gali ska. 033 851-29-87.
601-325-664.
Ustro Centrum - lokal do wynaj cia, pierwsze pi tro około 70m2.
691-708-278, 691-708-245.
PIT-y za 2008 r. rozliczamy.
Agencja Pocztowa, Ustro -Poniwiec, ul. Ba antów 4, tel. 507385-375.
Wynajm lokal 20m2 na działalno ć usługow przy ul. Gra y skiego. 502-442-958.

ul. Sanatoryjna 7
ul. cieszy ska 2
ul. Skoczowska 111
ul. daszy skiego 8

tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89
tel. 854-57-76

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

dziesi ć lat temu
Po raz pierwszy rozegrano Powiatowy Turniej Bezpiecze stwa
w Ruchu Drogowym. Do tej pory turnieje BRD na tym szczeblu
miały rang rejonowych. Uczestników inałów powiatowych gociła Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu.(…)Ustro zdobywa
305 pkt., Drogomy l 302pkt.Kolejne miejsca zaj ły dru yny z
Pogórza, D bowca i Zebrzydowic.(…) – Cieszymy si , e po praz
pierwszy udało si nam wygrać – mów opiekunka ustro skiej
dru yny Ewa Gruszczyk.
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Z inicjatywy Wydziału Ochrony rodowiska Urz du Miejskiego,wykonano tabliczki z opisem ciekawszych drzew i krzewów
rosn cych w ustro skich parkach. Podano na nich polsk i łaci sk nazw ro liny, a tak e informacj o jej charakterystycznych
cechach, okresie kwitnienia i rodzaju owoców. Tabliczki maj
jednolit szat graiczn , na wszystkich widnieje herb miasta.
Przymocowane s do solidnych drewnianych palików, ale istnieje
obawa, czy nie stan si obiektem zainteresowania wandali.
Stra Miejska: 12.03.1999 r. Jedna z osób handluj cych na
targowisku lekcewa c znak zakazu ruchu zaparkowała swój
samochód na trawniku obok „Sezamu”. Funkcjonariusze SM
zało yli blokad na koła. Gdy wła ciciel pojazdu j zobaczył
wpadł w w ciekło ć, próbował j zerwać, kopał w ni . W tym
czasie wykonano kilka zdj ć tej sceny.
14.03.1999 r. Wystawiono mandat taksówkarzowi za złe parkowanie na os. Manhatan. (...) Taksówkarz nie był tym zachwycony
i stwierdził, e podczas gdy słu by miejskie karz spokojnych obywateli, w bloku obok odbywa si zebranie maii pruszkowskiej
Ukazał si drugi tom niezwykle cennej dla historii naszej miejscowo ci publikacji pt. „Wybór ródeł do dziejów Ustronia”.
11 marca odbył si w hotelu Mulon odczyt dra hab. Joachima
Liszki pod tytułem „Główne instytucje Unii Europejskiej”.
Od 6 – 10 marca miasto Uzdrowisko Ustro było uczestnikiem
najwi kszych wiatowych targów turystycznych ITB w Berlinie.
Prezes KS Ku nia Zbigniew Hołubowicz: - Nie ukrywam, e
jak w latach ubiegłych, wiosn sytuacja inansowa jest do ć ci ka.
(aw)
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FELIETON
tak sobie my l

Liczby i pami ć
Mamy znajomego, który przez lata całe
zadziwiał swoj fenomenaln pami ci .
Znany był z tego, e przy ka dej zmianie rozkładu poci gów czy autobusów
uczył ich si na pami ć. Zapytany niemal
natychmiast odpowiadał jak mo na dojechać do wyznaczonej stacji, gdzie nale y
przesiadać, o której godzinie odchodz
kolejne poci gi. Zreszt nie tylko w tej
sprawie był znakomitym i nieomylnym
ródłem informacji. W swej pami ci gromadził i przechowywał tak e wiele innych.
Kiedy w kr gu znajomych szokował nas
znajomo ci dat urodzenia, i to nie tylko
naszych, ale tak e naszych on i dzieci.
Musz przyznać, e gdy chodziło o daty
urodzenia moich dzieci, potraił je nawet
szybciej wymienić ode mnie. Ja potrzebowałem troch czasu do namysłu…

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji (8)
1. Z Czytelnikami „Gazety Ustro skiej”
chc si podzielić releksjami dotycz cymi
sztuki Ernesta Zawady, artysty zwi zanego
sw twórczo ci z naszym regionem.
2. Sztuka Zawady stanowi manifestacj
prostoty. To jest je podstawowa i najbardziej warto ciowa cecha. Dzi ki przebijaniu si przez zasłon pozornej zło ono ci
i dostrzeganiu prostoty człowiek mo e
rozumieć nie tylko otaczaj cy go wiat,
ale i lepiej rozumieć samego siebie. Obcowanie z manifestuj cymi prostot dziełami
Zawady pozwala lepiej rozumieć ziemski
los człowieka.
2.1. Sztuka Zawady wyst puje w kontek cie cywilizacyjnym, który zdecydowanie nie sprzyja prostocie. Ta sztuka odwa nie idzie pod pr d cywilizacji niszcz cej
warto ć prostoty i ró ne jej przejawy.
Prostota nie jest znamieniem wi kszo ci
współczesnej produkcji artystycznej,
zespolonej z dzisiejsz „nieprzejrzyst
cywilizacj wzrastaj cych komplikacji”. Pozorna prostota wyst puje jedynie
w instrukcjach obsługi urz dze technicznych, gdy ich masowy odbiorca musi
mieć proste polecenia, aby nie pogubił si
w zło ono ci rodków technicznych, którymi si posługuje z „małpi zr czno ci ”,
od których jest zale ny.
2.2. Zawada d y do wydobycia prostych elementów czystego kosmosu
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Wygl da na to, e taka dobra, pojemna i niezawodna pami ć przydałaby si
ka demu. Wszak trudno zliczyć ile liczb
powinni my zapami tać. A wi c najpierw
daty dotycz ce najwa niejszych faktów
z naszego własnego ycia, czyli urodze ,
lubu, rozpocz cia i zako czenia nauki
szkolnej, podj cia pracy zawodowej itp.
Potem daty zwi zane z bliskimi nam osobami. Wszak nie wypada nie pami tać daty
urodzin czy imienin, dat imprez, na które
zostali my zaproszeni i w których chcemy
wzi ć udział, dat spotka i narad, wa nych
rocznic i jubileuszów…
A przecie do tego, trzeba zapami tać
jeszcze wiele cyfr zwi zanych z adresami czy telefonami osób czy instytucji,
z którymi mamy kontakt. Przydałaby si tu
pami ć znajomej sekretarki szkolnej, która
pami tała wszystkie potrzebne w szkole
numery telefonów. Dla swojej dyrektorki
była jak podr czna ksi ka telefoniczna.
W wielu sytuacjach yciowych okazuje
si , e powinni my dobrze znać swój
Pesel, czyli swój osobisty numer. Co
prawda numery okre laj ce ludzi le nam
si , przynajmniej niektórym, kojarz , bo
z numerami wi niów obozów koncentracyjnych. Ale przecie i obywatele naszego
kraju s ponumerowani. A nasz osobisty

numer to wła nie Pesel. Przy okre leniu
to samo ci ka dego obywatela naszego
pa stwa, pomocne s tak e numery dowodów osobistych czy paszportów.
Kolejne serie wielocyfrowych oznacze
niesie ze sob korzystanie z banków. Długie s numery kont, a do tego dochodz
jeszcze czterocyfrowe kody umo liwiaj ce
korzystanie z kart płatniczych. I to PIN-y
do tych kont powinny być zapami tane,
a ich zapis zniszczony. Po to, eby nikt
inny nie mógł si posłu yć nasz kart .
Równie korzystanie z telefonów komórkowych staje si niemo liwe bez
zapami tania PIN-ów potrzebnych do ich
uaktywnienia…
Obawiam si , e jeszcze długo trzeba by
mi było wymieniać liczby, które s nam
potrzebne i które powinni my zapami tać.
A wci przybywaj nowe… Mo e si okazać, e ludzka pami ć jest za mało pojemna,
aby je wszystkie zachować. Na szcz cie
wraz ze wzrostem liczby owych cyfr do zapami tania, ro nie te liczba sposobów ich
zapami tywania. Naszej pami ci pomagaj
ju nie tylko kalendarze i notesy, ale tak e
zapisy zamieszczane w komputerach, komórkach, itp. A swoj drog zapami tanie
wielu cyfr dobrze słu y ćwiczeniu i rozwoJerzy Bór
jowi pami ci.

i prostych kształtów natury. Jego uwaga
skupia si na archetypicznych elementach
przejrzystych i prostych krajobrazów,
i te wła nie elementy – w artystycznie
interesuj cej formie – przekłada na malarskie rodki wyrazu, na pobudzaj c
wyobra ni czysto malarsk gr napi ć
linii i koloru.
2.3. W zdehumanizowanej cywilizacji
twórczo ć Zawady stanowi epifani prostoty, której człowiek – ze wzgl du na swe
podstawowe ludzkie potrzeby – po da.
3. „Przynosz – prostot trzciny / rosn cej na okraju / zielonego stawu […]
Przyjmij to / jako bardzo wiele” (Maria
Z. Pulinowa). W swych dziełach Zawada ukazuje prostot wła ciw dla ludzi, których ukształtowały góry: trudne
w uprawie górskie pola i skromne góralskie domostwa, a zarazem wra liwo ć na
proste acz misterne elementy ujawniaj ce
si w góralskim rzemio le i góralskiej
sztuce. Zawada zespala archaiczn prostot góralskiego do wiadczenia z j zykiem
sztuki, ukształtowanym w tyglu artystycznych do wiadcze XX wieku. Posługuje
si on rodkami wyrazu współczesnej
sztuki. Dzi ki nim – na malarskim płótnie,
na płaszczy nie graiki, w rze biarskiej
instalacji – potrai uchwycić istotne rysy
dostrze onej prostoty.
3.1. Obcuj c z obrazami Zawady na
nowo odkrywa si graiczne i kolorystyczne walory prostych elementów krajobrazu.
Odkrywa si mistern faktur i subtelny
koloryt ziemi ornej poło onej na górskim
stoku. W kolorystycznych kompozycjach
Zawady odkrywa si na nowo walor malarsko utraionych czerwieni i bł kitów, które
jawi si w swej pierwotnej czysto ci.
W graikach dostrzega si podstawowe
linie i plamy, które dopełniaj c si z sob ,

buduj nasz wiat materii i wiat ducha.
3.2. Dzi ki twórczo ci Zawady doznaje
si rado ci jakby uczestnictwa w pierwszym dniu stworzenia, rado ci postrzegania zjawisk powoływanych do istnienia
z prostych elementów! wiat ujawnia
pi kno gł bokiej struktury, struktury porz dkuj cej jego istnienie.
3.3. Artystycznie przetworzony przez
Zawad krajobraz górskich pól i połaci
to tak e przestrze , z któr konsekwentnie
i w trudach zmaga si dło prowadz cego
ork górala. Człowiek w sztuce Zawady,
choć przetwarza natur , to wpisuje si
w jej charakter i podporz dkowuje jej
prawom. Człowiek jest integraln cz ci
kosmosu ukazanego w dziełach Zawady
i mimo niedogodno ci odnajduje wła ciwe
sobie miejsce.
4. S jednak okre lone wymagania stawiane odbiorcy dzieł Zawady. „Je li zachwycisz si / małym kiełkiem / nie miało
wychylonym / z brzemiennego ziarna – nie
wahaj si ” (Maria Z. Pulinowa). Moc
tworzenia wyst puje dzi ki subtelnemu
do wiadczeniu prostoty oraz umiej tno ci
przebijania si przez nieprzejrzyste zasłony pozornej komplikacji. Dostrzegaj c
to, co proste wyzwala si ludzk moc
tworzenia. Sztuka Zawady wzywa jej
odbiorc , aby nie wahał si wyj ć poza
wiat skomplikowanych złudze oraz
rozbudowanych atrap i protez, maj cych
zapewnić ponoć łatwo dost pne poczucie
sensu ludzkiej egzystencji.
5. Stanowi c manifestacj prostoty,
sztuka Zawady nie tylko daje satysfakcj
estetyczn i rado ć obcowania z ukrytym
pi knem, ale pozwala na chwil odkrywczej zadumy człowieka nad samym sob
i kształtuje jego duchow wra liwo ć.
marek rembierz
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NAGRODZENI

nie powiodło si dru ynom siatkówki z SP 2 w mistrzostwach powiatu. dziewczynki zaj ły
drugie miejsce, chłopcy trzecie.
Fot. W. Suchta

TERMINARZ ROZGRYWEK
WioSna 009
Liga okr gowa

28 marca
 kwietnia
11kwietnia
8 kwietnia
 kwietnia
2 maja
9 maja
17 maja
 maja
30 maja
6 czerwca
11 czerwca
 czerwca
20 czerwca

godz. 15.00
godz. 6.00
godz. 14.00
godz. 6.00
godz. 6.00
godz. 16.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. .00
godz. 17.00
godz. .00
godz. 17.00

TS Czarni-Góral ywiec - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - mrkS Czechowice-Dziedzice
LKS Sokół Zabrzeg - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - rkS Cukrownik Chybie
kS ku nia Ustro - LkS Pasjonat Dankowice
GKS Morcinek Kaczyce - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - LkS Drzewiarz Jasienica
TS Podbeskidzie II BB - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - tS mieszko-Piast Cieszyn
KS Wisła Ustronianka - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - LkS Spójnia Landek
LKS Radziechowy - KS Ku nia Ustro
kS ku nia Ustro - LkS Błyskawica Drogomy l
LKS wit Ci cina - KS Ku nia Ustro

klasa a
 kwietnia
11kwietnia
9 kwietnia
26 kwietnia
 maja
10 maja
 maja
 maja
31 maja
 czerwca
11czerwca
 czerwca
21czerwca

godz. .00
godz. 15.00
godz. .00
godz. 11.30
godz. .00
godz. 11.30
godz. .00
godz. .00
godz. 11.00
godz. .00
godz. 11.00
godz. .00
godz. 17.00

kS nierodzim - LkS 99 Pruchna
LKS Błyskawica Ko czyce Wlk. - KS Nierodzim
kS nierodzim - LkS ochaby 96
LKS Tempo Pu ców - KS Nierodzim
kS nierodzim - LkS Spójnia Górki Wielkie
LKS Wisła Strumie - KS Nierodzim
kS nierodzim - LkS Victoria Ha lach
kS nierodzim - LkS ko czyce małe
LKS Lutnia Zamarski - KS Nierodzim
kS nierodzim - kkS Spójnia zebrzydowice
LKS Beskid Brenna - KS Nierodzim
kS nierodzim - LkS orzeł zabłocie
LKS Rudnik - KS Nierodzim

Odbyły si eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej
„Młodzie zapobiega po arom”. Eliminacje
przeprowadzono w remizie OSP w Polanie.
Po pracach pisemnych i rozgrywce inałowej najlepszymi okazali si : grupa 10-13
lat: 1. Sebastian Polok (SP-6), 2. Aneta
Pieszka (SP-6), 3. Daniel Siemienik (SP5), 4. Robert Troszok (SP-2), 5. Katarzyna
Glajc (SP-5), grupa 14-16 lat: 1. Rafał
Siemienik, 2. Natalia Glajc, 3. Sylwester
Glajc, 4. Sebastian Płonka, 5. Marcn Nowak (wszyscy G-2), grupa 17-19 lat: 1.
Krystian Melcer (ZSP Ustro ), 2. Bartłomiej liwka (LO Wisła), 3. Mateusz Pilch
(ZSP), 4. Mateusz Fober (ZSP), 5. Sławomir Konecki (ZSP). Nagrody ufundował
Urz d Miasta. Najlepsi w poszczególnych
grupach reprezentowali Ustro na szczeblu
powiatowym.
Odbyły si równie eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dzieci i młodzie y pod hasłem: „Kl ska
– powód czy huragan – stra po arna ci
pomaga”. Nadesłano 59 prac. Jury pod
przewodnictwem Karola Kubali wyłoniło
prace w posczególnych grupach: 6-8 lat:
1. Natalia Szkaradnik (P-1), 2. Joanna
Grzesiok (SP-2), 3. Wojciech Roman (SP5), 4. Nikola Wróbel (P-1), 5. Magdalena
Grudzie (P-6), wyró nienia: Martyna
Sztwiertnia, Karolina Górniok, Aleksandra
Heller, 9-12 lat: 1. Miłosz Dyka (SP-1),
2. Sandra K dzior (SP-1), 3. Martyna
Szafranek (SP-2), 4. Krystian Mikołajczyk (SP-1), 5. Filip Dzidowski (SP-1),
wyró nienie: Kornelia Rusin, 13-16 lat: 1.
Sabina Gutman (SP-6), 2. Piotr Cholewa
(G-2), 3. Justyna Szela (G-2), uczniowie
niepełnosprawni: 1. aneta Kocot, 2. Jacek
Hanzel, 3. Stanisław Pietrzyk (wszyscy
z O rodka Edukacyjno-RehabilitacyjnoWychowawczego w Nierodzimiu). Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło si
w remizie OSP w Nierodzimiu. Nagrody
i dyplomy wr czali: zast pca burmistrza
Jolanta Krajewska-Gojny, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Alicja
yła i K. Kubala.

nagrody najlepszym wr czj K. Kubala
i A. yła.
Fot. W. Suchta
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