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KLUCZOWE  FUNDUSZE 
Rozmowa  z  Rafałem  Chybiorzem 

i Mateuszem  Werpachowskim, 
prezesami  Stowarzyszenia  Delta  Partner 

Jaki  jest  udział  waszej   firm y w  przebudowie  rynku ? 
R.Ch.:   Po pierwsze jesteśmy  stowarzyszeniem,  a po drugie  na 
zlecenie Urzędu Miasta opracowaliśmy  wniosek o dofinansowa
nie rewitalizacji ustrońskiego  rynku. Jednym z załączników  było 
obszerne  studium  wykonalności  projektu.  Rozpatrywanie  wnio
sku  trwało  pół  roku,  po  czym  okazało  się,  że  pieniędzy  nie  ma. 
W połowie 2006  r. pojawiły się oszczędności  i projekt został  za
kwalifikowany do dofinansowania. 
W jakiej   wysokości? 
R.Ch.:    Na  dzień  dzisiejszy  3,8  min  zł,  ale  ta  kwota  może  się 
zwiększyć,  gdyż  nie jest  to pełne  dofinansowanie  w  wysokości 
75%. Gdy pojawiąsię kolejne oszczędności dofinansowanie może 
wzrosnąć do 4,5 min  zł. 
Dyskusja  o  kształcie  rynk u  w  Ustroniu  trw a  nadal.  Czy  są 
możliwości  zmiany  projektu ? 
R.Ch.:  Jest to sztywny projekt  i raczej nie ma możliwości  grub
szych  zmian.  Przebudowa  rynku jest  realizowana  zgodnie  z  za
twierdzonym projektem  technicznym. 
Dlaczego  miasto zleciło wam  pisanie  wniosku? 
R.Ch.:  Już  wcześniej  dla  Ustronia  napisaliśmy  wniosek  o dofi
nansowanie  remontu  sceny  i zaplecza  na  Prażakówce,  a  oprócz 
tego opracowaliśmy strategię rozwoju Ustronia. Nie wybrano więc 
nas w  ciemno. 
Stowarzyszenie  kojarzy  się  zazwyczaj   z  organizacjami  non 
profit . Czym  wy  się  zajmujecie? 
M.W. :   Jest  to stowarzyszenie  non  profit. Nie jesteśmy  organi
zacją nastawioną  na zysk,  choć  prowadzimy  działalność  gospo
darczą, by zarobione  pieniądze  przeznaczać  na  realizację  celów 
statutowych. Oprócz działań doradczych, jak przygotowanie  do
kumentacji przy pozyskiwaniu europejskich pieniędzy, jednocze
śnie  prowadzimy  projekty  edukacyjne  dla  młodzieży,  uczymy 
przedsiębiorczości,  udzielamy  bezpłatnych  konsultacji.  Nasze 
biuro  posiada  cała  gamę  usług  nieodpłatnych,  najbardziej  pod
stawowych konsultacji. U nas można się dowiedzieć, czy ktoś ma 
w ogóle  szansę  ubiegać  się o dofinansowanie.  Ostatnio  realizo
waliśmy  projekt  „Młodzież  o  Parlamencie  Europejskim".  Naj
lepsi  pojechali  do  Brukseli.  Od  2006  r. organizujemy  w  Cieszy
nie transgraniczne  targi przedsiębiorczości,  na które  zapraszamy 
przedsiębiorców,  twórców. 
Wszystkich  jednak  najbardziej   interesują  pieniądze  płynące 
z Unii  Europejskiej.  Kt o się  może o nie  ubiegać? 
M.W.:  Fundusze europejskie skierowane są do konkretnych  grup 
i  na  konkretne  cele.  Na  pewno  do  przedsiębiorców,  przy  czym 
trzeba być ostrożnym  i sprawdzić, czy to co planujemy mieści  się 
w  programie,  który  ma  ściśle  określone  reguły.  Dla  ustrońskich 
przedsiębiorców  interesujące mogą  być  uruchamiane  na  przeło
mie 2007  i 2008 r. programy skierowane  do branży  turystycznej, 
a  polegające na  modernizacji  bazy  hotelowej,  gastronomicznej, 
okołoturystycznej. Tego typu projekty będą szczególnie  wspiera
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Wiosenny  zachód  słońca  nad  Wisłą.  Fot. W.  Suchta 
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Uroczystość  EkumenicznoPatrioty
czna    msza  św.  w  kościele  rzymsko
katolickim św. Klemensa w  Ustroniu, 
 kazanie ks. Marka Twardzika  wika
rego parafii ewangelickoaugsburskiej 
w  Ustroniu. 
Koncert orkiestry dętej „Jablunkovan
ka",  amfiteatr. 

Biesiada  z estradą  ludową  „Czantor ia" 
 wspólne śpiewanie, góra  Czantoria. 

Dzień Godności Osób Niepełnospraw
nych,  amfiteatr. 

Koncert  Charytatywny    wystąpią 
„Równica"  i  zespół  Gang  Marcela, 
amfiteatr. 



KLUCZOWE  FUNDUSZE 
(dok.  ze  str.  1) 

ne w województwie śląskim. Na pewno fundusze europejskie skie
rowane są do samorządów  i tu Ustroń  na tle  innych gmin  wypada 
bardzo dobrze.  Dzieje się tak dlatego, że jeszcze  przed  wejściem 
do Unii, Ustroń  przygotował  kompleksową  strategię, gdzie  ściśle 
określono  zadania  na  kolejne  lata.  Mając  taki  dokument  można 
było spokojnie przygotowywać  się do pozyskiwania  środków  eu
ropejskich. 
Jak  ze środków  unijnych  może  korzystać  gmina? 
M.W.:   Na  lata  20072013  w  województwie  śląskim  dla  takich 
samorządów jak  w Ustroniu, możliwe są trzy ścieżki  pozyskiwa
nia  środków.  Pierwsza  to projekty  kluczowe.  Jest  ich  jedenaście 
w  województwie  i jeden  z  ustrońskich  projektów,  a  konkretnie 
dokończenie  modernizacji  amfiteatru  i  parku,  znalazł  się  jako 
podprojekt  w  rozwoju  infrastruktury  turystycznej.  Być  może  re
alizacja nastąpi od 2008 r. a dofinansowanie może wynosić  85%. 
Druga  możliwość  to  subregionalne  programy  rozwoju. Tu  środ
ków  nie jest  zbyt  wiele,  choć  Ustroń  będąc  dobrze  przygotowa
ny, ma szansę na jeden  projekt związany z rewitalizacją  i drugi  na 
modernizację ul. Dominikańskiej.  Procedura nie przewiduje kon
kursu,  więc  nie  ma  obawy,  że jakaś  komisja  będzie  decydować 
o  wyborze  projektów. Trzecia,  bardzo  obiecująca możliwość,  to 
udział  w  konkursach.  Przykładowo  w drodze  konkursu  do  reali
zacji wybrano  rynek w Ustroniu, scenę w Prażakówce.  Konkuro
wało  po kilkadziesiąt, a nawet  po  kilkaset  projektów. 
Jakie  przedsięwzięcia  w  Ustroniu  mogą  ubiegać  się  o  dofi
nansowanie? 
R.Ch.:  Sala gimnastyczna  przy SP1, droga  pod skarpą,  rewita
lizacja wielkich  domów,  stadion,  który  może  sprawić,  że  Ustroń 
stanie  się  zapleczem  Euro  2012.  Dodatkowo  rewitalizacja  bul
warów  nad  Wisłą, wiele  można  zrobić  na  Czantorii. 

R. Chybiorz  i M.  Werpachowski.  Fot. W.  Suchta 

Jakiego  dofinansowania  można  oczekiwać? 
R.Ch.:    Dla  samorządów  jest  to  85%  kosztów  inwestycji, 
a w przypadku projektów miękkich, czyli nieinwestycyjnych, może 
sięgać  nawet  100%. 
Czy  z  innymi  miastami  też  współpracujecie? 
R.Ch.:   Współpracujemy  z  Istebną,  a ostatnio  stałą  współpracę 
zaproponowała  Wisła, widząc jakie  są efekty w  Istebnej  i Ustro
niu. Niedawno  też pisaliśmy projekt dla Cieszyna.  Ponadto  reali
zujemy projekty w wielu  innych  miejscowościach,  np. w  Pozna
niu,  Warszawie. 
Czy  wasze  stowarzyszenie  utrzymuj e  się z pisania  wniosków 
o  dofinansowanie  z  funduszy  europejskich? 
R.Ch.:   To  50%  dochodów.  Pozostałe  pieniądze  mamy  z  dota
cji ,  czyli  sami  dla  naszego  stowarzyszenie  piszemy  wnioski  na 
własne zadania  statutowe. 
Czyli  pomoc  europejska  jest  pożerana  przez  tych,  którzy  są 
blisko  tych  funduszy. 
R.Ch.:   Po części  można  tak  powiedzieć.  My  prowadzimy  pro
gramy  niedochodowe,  realizujemy  programy  społeczne.  Nawet 
jeśli  organizujemy jakiś  projekt, np. dla młodzieży,  to aby  otrzy
mać  dofinansowanie  musimy  mieć  także  wkład  własny,  a  są  to 
pieniądze z pisania  wniosków.  Oczywiście  musimy  mieć  fundu
sze  na  wynagrodzenia  dla  siedmiu  pracowników,  jednak  więk
szość  dochodów  przeznaczana jest  na wkład  własny. 
Jak  stowarzyszenia  mogą  korzystać  z  pomocy  europejskiej? 
M.W. :  Fundacje, towarzystwa, stowarzyszenia mają otwartą furt
kę  do  korzystania  z  pomocy.  Faktem  jest,  że  trzeba  przebić  się 
przez  procedury.  Rzadko  piszemy  wnioski  dla  organizacji  poza
rządowych,  bo  nie  mają  pieniędzy,  by  zapłacić  za  taką  usługę. 
Natomiast jesteśmy chętni do pomocy, konsultacji, co nic nie kosz
tuje.  Niestety  organizacje  pozarządowe  w  Polsce  o  pomoc  wy
stępują  bardzo  niechętnie,  albo  nie  robią  tego  wcale,  a  jest  to 
szansa  na  rozwój. 

Czy  duża  jest  konkurencj a  w  waszej   branży? 
R.Ch.:    Firm  piszących  wnioski  jest  sporo,  choć  znacznie  wię
cej było  ich w 2005  r., gdy pojawiły się pieniądze z Unii  Europej
skiej dla przedsiębiorców. Ci którzy nie mieli szczęścia  i ich wnio
ski były odrzucane, siłą rzeczy zniknęli  z rynku. Pozostali  ci, któ
rzy  mają większą  skuteczność  i po mału  rynek  się  krystalizuje. 
Jak  oceniacie  współpracę  z  Ustroniem? 
M.W. :  Współpracujemy z samorządami  w całym  kraju i Ustroń 
wyróżnia  się jako gmina  nastawiona  na  rozwój. Ustroński  samo
rząd  działa  skutecznie,  co  może  się  wydawać  dla  mieszkańców 
Ustronia  dziwne. Al e porównując z  innymi  można  stwierdzić,  że 
w  Ustroniu  samorząd jest  elastyczny,  szybki  w  działaniu. 
R.Ch.:  Z drugiej strony  Ustroń jest bogaty  i łatwiej mu z  pomo
cy korzystać.  Jeżeli  mamy  gminę  z małym  budżetem,  to  realizu
jąc  większy  projekt  musi  mieć  wkład  własny  i często  taki  jeden 
projekt  realizuje  się  kilka  lat.  W  przypadku  Ustronia,  gdzie  bu
dżet  sięga 40 min  zł można  więcej przeznaczać  na wkład  własny 
w  projekty  europejskie.  To  korzystne  tym  bardziej,  że  trzeba 
maksymalnie  wykorzystać  fundusze z  lat  20072013,  bo  potem 
może  się okazać,  że jest już  za  późno. 

Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

okolic y 
Straż Graniczna walczy nie tyl
ko z przemytem  towarów  akcy
zowych  i przedmiotów  zabytko
wych,  ale  też  z  przemytem  lu
dzi.  Ostatnio  ujęto  kilka  grup 
organizatorów tych  „wycieczek 
turystycznych". Przestępcy brali 
„od  łebka" po 5 tys.  euro. 

  *  » 

Gminy  Goleszów  i  Wędrynia 
wspólnie  real izują  projekt 
transgraniczny,  którego  celem 
jest  współpraca  w  dziedzinie 

sportu.  Odbył  się  już  turniej 
piłkarski uczniów szkół  podsta
wowych  i  sportowy  piknik 
gmin  partnerskich  oraz  piłkar
skie  mistrzostwa  drużyn  ama
torskich. 

»  »  * 
PKP w Katowicach  postanowi
ły zlikwidować  przystanki  ko
lejowe w  Bażanowicach  i Go
leszowie. Obiekty  te miały  być 
rozebrane  w  drugiej  połowie 
ubiegłego roku. Strasząjednak 
dalej  swoim  stanem  technicz
nym  i  sanitarnym,  bo  kolej... 
nie ma pieniędzy  na  rozbiórkę. 

  * 

Blisko  rok  temu  w  Parku  Po
koju przy  Muzeum  Śląska Cie
szyńskiego  odsłonięty  został 

pomnik  ks.  Leopolda  Jana 
Szersznika, cieszyńskiego jezu
ity,  założyciela  muzeum  nad 
Olzą. Pomnik ma 3,5 metra  wy
sokości. 

*  *  # 

Pierwszą  koronkarką,  spośród 
licznego grona mistrzyń  heklo
wania,  która  otrzymała  za
szczytna  Nagrodę  im.  Oskara 
Kolberga  była Jadwiga  Legier
ska  z  Koniakowa  Kadłubów. 
Jej  warsztat  pracy  pokazano 
w  fi lmi e  etnograficznym  pt. 
„Tańce  Beskidu  Śląskiego". 

*   *  * 

Gmina  Istebna  może  pochwa
li ć  się  największą  skuteczno
ścią  w  cieszyńskim  regionie, 
gdy chodzi o pozyskiwanie fun

duszy  unijnych.  Przeznaczane 
są one głównie na poprawę  in
frastruktury  drogowej  i  budo
wę  sieci  kanalizacyjnej  i  wo
dociągowej. 

*  *  * 

Kościół  ewangelicki  Świętej 
Trójcy w Bażanowicach  budo
wany był w latach  1978   1981. 
Tutejsza  wspólnota  wiernych 
liczy  600  osób. 

•  •  • 
Skoczów  i Cieszyn szykują się 
do  obchodów  swoich  dorocz
nych  świąt.  W  „trytonowym 
grodzie"  odbędą  się  Dni  Sko
czowa, natomiast w  nadolziań
skim  grodzie  Święto  Trzech 
Braci.  Obie  imprezy  zaplano
wano  na  czerwiec.  (nik ) 

Gazeta  Ustrońska  2  2  maja 2007  r. 



KRONIKA  MIEJSKA 
KARTK A  DL A  MAM Y 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  zaprasza  dzieci  i  młodzież  do 
udziału w konkursie plastycznym  pt. „Kartka dla mamy".  Techni
ka  wykonania  i format  prac  dowolne,  termin  składania  20  maja 
w  Oddziale  dla  Dzieci  MBP.  Szczegółowe  informacje  pod  nr 
tel.  8542340.  *  *  * 

NA  ŚLUBNYM  KOBIERC U  STANĘLI : 
Michalin a  Argalska  z  Ustronia  i Piotr   Pecka  z  Sanoka 

  #  * 

24.04.2007r. 
Na  skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej 
II z ul. Akacjową kierujący samo
chodem  opel  calibra  mieszkaniec 
Kóz wykonał nieprawidłowy  skręt 
i doprowadził  do  zderzenia  z  po
jazdami  skoda  fabia  oraz  merce
des  kierowanymi  prze  mieszkań
ców  Ustronia. 

25/26.04.2007r. 
Przy ul. Wczasowej dokonano kra
dzieży...  skrzynki  telekomunika
cyjnej. 
27.04.2007r. 
Na skrzyżowaniu  ulic Katowickiej 
i Cieszyńskiej zatrzymano  miesz
kańca  Ustronia,  który  kierując 
w  stanie  nietrzeźwym  samocho
dem  volkswagen  oczekując  na 
zmianę  świateł  zasnął za  kierow
nicą.  Badanie wykazało  1.31  pro
mila alkoholu.  (kn) 

STRAŻ  MIEJSKA 
23.04.2007  r. 
Interweniowano w sprawie  potrą
cenia  psa  na  skrzyżowaniu  ulic 
Drozdów  i Katowickiej.  Padnięte 
zwierzę zabrano do  utylizacji. 
23.04.2007  r. 
W  okolicach  jednego  z  domów 
wczasowych na Zawodzi u wałęsał 
się  bezpański  pies  rasy  husky. 
Zwierzę odwieziono do schroniska 
w  Cieszynie. 
23.04.2007  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Brody 
gdzie porządek zakłócał  nietrzeź
wy mieszkaniec naszego  miasta. 

24.04.2007  r. 
Odwieziono  do  schroniska  bez
pańskiego psa  z ul. Cieszyńskiej. 
25.04.2007  r. 
Potrąconego psa z ul. Skczowskiej 
odwieziono  do  schroniska. 
25.04.2007  r. 
Po zanieczyszczeniu  klińcem dro
gi od ul. Fabrycznej do ronda przy 
ul. Cieszyńskiej ustalono  sprawcę 
bałaganu  i nakazano  posprzątanie 
drogi  co zostało  wykonane. 
27.04.2007  r. 
Nakazano zaprowadzenie porząd
ku przy  ul.  Fabrycznej. 
28.04.2007  r. 
Uczestniczono w  gaszeniu  poża
ru na Równicy.  (kn) 

Nowa  karczma,  stare  budki.  Fot. W.  Suchta 
*  #  * 

NABOŻEŃSTW O  EKUMENICZN E 
Z  okazji  16.  rocznicy  powołania  formacji  Straży  Granicznej, 

Ewangelicki  Dziekanat  Straży Granicznej  11 maja o godz.  16.00 
w kościele ewangelickim  Ap. Jakuba  w  Ustroniu, organizuje  na
bożeństwo  ekumeniczne  w  intencji  pracowników,  funkcjonariu
szy  i ich rodzin. Nabożeństwo odbędzie się pod  przewodnictwem 
biskupa  wojskowego ks. gen. bryg.  Ryszarda  Borskiego z  udzia
łem Orkiestry  Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego  Są
cza.  Po  nabożeństwie  będzie  miał  miejsce  uroczysty  przemarsz 
orkiestry  do  amfiteatru,  a  o  godz.  18  orkiestra  zagra  uroczysty 
koncert.  ks.  kpt .  SG  Kornel  Undas 

  *

KONCER T  CHARYTATYWN Y 
Fundacja św. Antoniego zaprasza na koncert  charytatywny  pod 

patronatem  Burmistrza  Ustronia,  który  odbędzie  się  6.05.2007r. 
(niedziela)  w  ustrońskim  amfi teatrze;  początek  imprezy 
godz. 15.00.  W programie  koncertu  znajdują się: występ  Estrady 
Dziecięcej „Równica",  loteria fantowa oraz  występ zespołu  „Gang 
Marcela".  Po koncercie odbędzie  się kwesta  na cele  charytatyw
ne. Wstęp wolny.  *  *  *  ^  ) 

WOLONTARIUSZ E  POSZUKIWAN I 
W  związku  z  organizowanym  Festiwalem  Folk  &  Country 

Ustroń  2007,  który  odbędzie  się 2930  czerwca  i  1 lipca,  poszu
kuje  się  wolontariuszy  do  współpracy  organizacyjnej.  Mil e  wi
dziana  znajomość języków  obcych  i prawo  jazdy. 

Chętnych  zaprasza  się  do  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Turystyki  Urzędu  Miasta  Ustroń    piętro,  pok.  16. 

*  *  * 

ul Katowicka 116,43450 Ustroń 
lei. 0338541745,0512117004 

Oferuje: 
 piasek  ostry,  piasek  budowlony, 

 piasek  podsypkowy, 
• żwir  drenarski,   żwir  budowlany, 

 kruszywa  na podbudowę, 
  tłuczeń kliniec,   flot,   cement,   wapno. 
Wogo eWctroriczrn, czynne pon   sob w godz i 00   18 00 

POMOC  DROGOWA 
Ustroń  Hermanice 

2 4  h 

tel. 0507601902 
0502143690 

1(—Yrow ^Kówwlf i * wiow. | OWMl f .V . J.U 

w  Beskidach 

K.i rczma  Biesiadna,  M r  I l amburger .  V i l la  Jeleń ̌ ca 
45450 UntroiY, ul  Równica  20.  l«?l, (033) 85<>4K4# 
k o n t a k t @ r o w n i c a . p l ,  w w w . r o w n i c a . p l 

CI  KTÓRZ Y  OD  NAS  ODESZLI : 
Krystyn a  Naczas  lat  60  ul.  Bażantów  5 
Romuald  Halski  lat  53  ul. J.  Wantuły  78a 
Zofi a  Chrapek  lat  73  ul. Łączna  56 
Emili a  Rapacz  lat  86  ul. J. Wantuły  53 
Zygmunt  Głodniok  lat  64  ul.  Przetnica  11 
Bożena  Buczek  lat  85  ul. Wiśniowa  2 

2  maja 2007  r. 

Motocykliści  rozjeżdżają  góry.  Fot.  W.  Suchta 
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I X  sesja  Rady  Miasta 

TAKSÓWKOWE 
STREFY 

26  kwietnia  odbyła  się  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  prowadził 
przewodniczący  RM  Stanisław  Malina . 

WSPÓŁPRACA 
Radnym  przedstawiono  informację  dotyczącą  współpracy 

z  miastami  partnerskimi.  (Więcej o tej  informacji  napiszemy 
w jednym  z najbliższch numerów  GU) 

NIERUCHOMOŚC I 
Pierwszych  pięć uchwał dotyczyło  nieruchomości. 
Postanowiono ogłosić przetarg na sprzedaż nieruchomości  nie

zabudowanej o powierzchni  1436 m2 przy  ul. Folwarcznej. War
tość oszacowano na  101.200 zł. W planie zagospodarowania  dział
ka ta przeznaczona  może zostać  pod  zabudowę  jednorodzinną. 

Podjęto  uchwałę o nabyciu  działki o powierzchni  0,0312  ha 
przy ul. Polańskiej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Dział
ka zostaje kupiona, gdyż została tam zaprojektowana  kanalizacja 
sanitarna. Właściciel  wyraża zgodę na położenie  kanalizacji  pod 
warunkiem zakupu  przez miasto  działki. 

Zamieniono miejski teren o powierzchni  68 m2 na teren o takiej 
samej  powierzchni.  Obie  nieruchomości  położone  są  przy  ul. 
Wczasowej. Zamiany  dokonano na wniosek  mieszkańca. 

Przejęto  nieodpłatnie  działkę o powierzchni  0,0485  ha  przy 
ul. Myśliwskiej, stanowiącą drogę  dojazdową. 

Wyrażono  zgodę  na  sprzedaż  nieruchomości  przy  ul.  3  Maja 
na rzecz użytkownika  wieczystego. Na działce o powierzchni  78 
m2 stoi pawilon  handlowy   dawna  Cepelia. 

ZACISZ E  UWŁASZCZON E 
Radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgodny na udzielenie  przez 

burmistrza  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa  użyt
kowania  wieczystego  w  prawo  własności  na  rzecz  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze". Burmistrz Ireneusz Szarzeć wyjaśniał, 
że jest to wniosek SM „Zacisze", która porządkuje swe nierucho
mości.  Uchwała  podyktowana jest  również  spodziewanym  wej
ściem w życie nowego prawa spółdzielczego, wedle którego spół
dzielcy  będą po wykupie mieszkań  na własność  również  właści
cielami  terenów  osiedli  należących do spółdzielni.  I. Szarzeć  in
formował równocześnie, że spółdzielcy posiadająjeszcze w wie
czystym  użytkowaniu  tereny  między  ulicami  Cieszyńską  i  Sta
wową, gdzie przed  laty planowano budować osiedle domów  wie
lorodzinnych.  Sytuacja się zmieniła  po uchwaleniu  nowego  pla
nu zagospodarowania, gdy wobec braku realizacji przez spółdziel
nię  inwestycji,  teren  ten  zapisano jako  ekologiczny.  Jak  stwier
dzili  eksperci jest  to ponadto  teren zalewowy,  na którym  nie  po
winno się budować domów. Tym samym  działki  między  ul. Cie
szyńską  i ul. Stawową  straciły  na wartości.  Jak  obliczono  w  SM 
„Zacisze"  na  zmianie  planu  wartość  gruntu  spadło  o  około  1,4 
min  zł.  Takiego  też  odszkodowania  zamierzano  się  domagać. 
Burmistrz  wyjaśniał,  że  prawo  wieczystego  użytkowania  SM 
Zacisze" uzyskała pod warunkiem  budowy  osiedla. 
 Istotąprawa wieczystego użytkowania jest ulgowe  przekazanie 
gruntów  inwestorowi  z warunkiem  zrealizowania  budownictwa 
mieszkaniowego   mówił  burmistrz.   Cała  operacja  odbywała 
się w drodze decyzji administracyjnej, a preferencje polegały  na 
naliczeniu  pierwszej opłaty  i rozłożeniu  na 99  lat rocznych  płat
ności za wieczyste użytkowanie. Ustawa o gospodarce  nierucho
mościami  przewiduje  rozwiązanie  wieczystego  użytkowania 
w  sytuacji,  gdy  inwestor  nie  zrealizował  inwestycji  w  określo
nym terminie, ze zwrotem zwaloryzowanej opłaty wniesionej przy 
jego ustanawianiu. W tym przypadku jest to kwota 20.450 zł. Wie
czyste użytkowanie  ogranicza  możliwość  handlowania  gruntem 
właśnie z uwagi  na preferencje przy jego  otrzymaniu  oraz  okre
ślone cele, na które został on przekazany  inwestorowi. 

Niestety nie określono ani terminu  rozpoczęcia budowy ani jej 
zakończenia, co w takich wypadkach zazwyczaj ma miejsce. Nie 
dotrzymanie terminów powoduje utratę prawa wieczystego  użyt
kowania.  Spółdzielnia  przez  kilkanaście  lat  nie  podjęła  działań 
zmierzających  do  rozpoczęcia  budowy.  Ostatnio  SM  „Zacisze" 
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rozpoczęła  budowę budynków wielorodzinnych, ale przy ul. Ko
nopnickiej. Teren przy ul Stawowej uzyskała za kwotę  niewspół
miernie  niższą  od  obliczonej  rekompensaty.  Burmistrz  wyraził 
przypuszczenie, że trudno byłoby spółdzielcom  liczyć na  rekom
pensatę,  nawet  gdyby  sprawę  skierowali  na drogę sądową.  Mia
sto  kilkakrotnie  proponowało  Spółdzielni  rozwiązanie  wieczy
stego użytkowania wobec nie realizowania celu, na który zostało 
ustanowione.  Rozwiązanie wieczystego użytkowania  pociągało
by za sobą zwrot zwaloryzowanych  kosztów, które poniosła  Spół
dzielnia.  Dlatego najrozsądniejszym wydaje się dochodzenie  do 
kompromisu  między miastem a SM „Zacisze". Elementem  kom
promisu jest  uchwała  o bonifikacie  w wysokości  do  70%. 

Piotr   Markuzel  w  imieniu  Komisji Architektury  wyraził  po
zytywną  opinię  o  uchwale,  przy  zastrzeżeniu,  że  burmistrz  po
dejmie działania  prowadzące  do  rozwiązania problemu  terenów 
przy  ulicach  Cieszyńskiej i Stawowej.  Natomiast  Olga  Kisiała 
w  imieniu  Komisji  Budżetu  wnioskowała  o  obniżenie  dopusz
czalnej bonifikaty z 70% do 50%. Natomiast przewodniczący Za
rządu Osiedla  Ustroń Górny Arkadiusz Gawlik  wyraził  obawę, 
że  uzyskując prawo  własności  SM  „Zacisze"  może  zacząć  han
dlować  działkami.  Obawy  te  rozwiewał  S. Malina  twierdząc,  że 
do takiej sytuacji nie dopuszczą  sami właściciele, czyli  członko
wie  SM  „Zacisze".  Burmistrz  dodawał,  że  wytyczenie  jakiejś 
działki budowlanej na terenach spółdzielczych byłoby bardzo trud
ne. 

W głosowaniu  radni podjęli stosowną  uchwałę, przy  zaakcep
towaniu wniosku  O. Kisiały o bonifikacie nie większej niż  50%. 

TAKSÓWK I 
Dyskutowano  nad  uchwałą  o przepisach  porządkowych  doty

czących taksówek.  I Szarzeć mówił, że uregulowania  te wynikają 
z  innych przepisów, jednocześnie wydaje się zasadne, by zostały 
w Ustroniu określone w jednolitym dokumencie. Brak takich ure
gulowań  sprawia, że miasto nie może egzekwować  prawidłowe
go  wykonywania  usług  taksówkami.  Przepisy  pozwalają  nakła
dać  kary,  do  cofnięcia  koncesji  włącznie.  Nie jest  to prawo  na
rzucane taksówkarzom, gdyż konsultowano się z ich przedstawi
cielami,  którzy  zaakceptowali  przepisy  w  takiej  formie jak  za
proponowano  w uchwale. 

Tomasz Dyrda zastanawiał się, czy w warunkach wolnego ryn
ku  takie  przepisy  są  konieczne.  Jeden  z  zapisów  mówi,  że  kie
rowcę  taksówki  powinna  cechować grzeczność,  solidność  i czy
stość  osobista.  Tymczasem  komuś  może  nie  przeszkadzać,  że 
podróżuje z brudnym  chamem.  Takie  sprawy  najlepiej reguluje 
rynek, gdyż jest prawie pewne, że w brudnej taksówce z chamską 
obsługą  nikt nie będzie  chciał  podróżować.  Ujmowanie  wszyst
kiego w ramy prawne jest błędem. Radni  podjęli jednak  uchwałę 
o przepisach  porządkowych  dotyczących  taksówkarzy. 

Druga  uchwała  związana z przewozami  taksówkami  określała 
strefy taksówkowe na terenie miasta. Ustroń podzielono na dwie 
strefy.  Pierwsza,  ta  tańsza,  blisko  centrum  i druga,  droższa, 
w  większej  odległości.  Radni  Bogumił  Suchy  i  Przemysław 
Korc z wyrażali wątpliwości dla właśnie takiego podziału  miasta. 
Niektóre  tereny  zakwalifikowano  do  drugiej  strefy, mimo  że  są 
blisko centrum. Poza tym jest to działanie przeciw  mieszkańcom 
spoza centrum. S. Malina wyjaśniał, że te strefy obecnie obowią
zują, a podjęcie  uchwały  ma  ten  stan  zalegalizować.  T.  Dyrda 
natomiast  stwierdził,  że  Ustroń  nie jest  wielką  metropolią  i wy
znaczanie  stref  nie jest  konieczne.  Od  centrum  do  najodleglej
szych zakątków jest zaledwie kilka kilometrów  i dlatego  ustana
wianie  stref jest  niewłaściwe.  Burmistrz  I. Szarzeć  odpowiadał, 
że skoro nie będzie stref to  i uchwała  staje się  bezprzedmiotowa. 
Trudno  też przyjmować takie  rozwiązanie bez konsultacji z  tak
sówkarzami. Tu przecież chodzi o ich pieniądze, a nie o dochody 
miasta.  W związku  z  tym  T. Dyrda  wnioskował  o  przeniesienie 
tej uchwały  na następną  sesję, co  radni  poparli  większością  gło
sów. 

NAUCZYCIELSK A  PODWYŻK A 
Burmistrz  poinformował  radnych,  że  zgodnie z rozporządze

niem  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  nauczyciele  otrzymują 
od  1  stycznia 2007 r. podwyżkę o 5%. O wynagrodzeniu  nauczy
cieli  RM podjęła uchwałę w ubiegłym  roku. Zastosowane  stawki 
w  większości  przypadków  pozostają aktualne  nawet  przy  takiej 
podwyżce. Nie dotyczy do jedynie dwóch kategorii   nauczycieli 
stażystów  i nauczycieli kontraktowych.  Stąd konieczna  ponowna 
uchwała  RM.  Radni  nie kwestionowali  samej podwyżki,  a jedy

2  maja 2007  r. 



nie  wysokość  najniższej  płacy,  która  według  słów  A.  Gawlika, 
jest  niższa  od  ustawowej  najniższej płacy.  Burmistrz  wyjaśniał, 
że takie jest  rozporządzenie  MEN. Zresztą  w przypadku  nauczy
cieli  przy  ustalaniu  płacy  bierze  się  pod  uwagę  wiele  różnych 
czynników, co w efekcie daje płacę wyższą niż najniższa  ustawo
wa.  S.  Malina  natomiast  stwierdził,  że  podwyżka  niestety  nie 
została uwzględniona  w subwencji oświatowej.  Mundurki  praw
dopodobnie  też  będą  kupowane  dla  najuboższych  z  gminnego 
funduszu  stypendialnego. 

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  Bogusława  Rożnowicz 
stwierdziła,  że  komisja  pozytywnie  opiniuje  uchwałę,  tym  bar
dziej ona jest  za jej podjęciem, zważywszy  niskie  płace  nauczy
cieli. 

ZAKU P  OŚRODKA  ZDROWI A 
Burmistrz poinformował  RM o propozycji  Starostwa  Powiato

wego,  by  miasto  kupiło  po  cenie  preferencyjnej budynek  przy
chodni  zdrowia  na  ul.  Mickiewicza.  W  tej  sprawie  pojawia  się 
wiele  plotek,  dlatego  wypada  wyjaśnić,  że  nawet  gdyby  miasto 
zakupiło  ten  budynek,  to  będzie  go  wynajmować  po  cenach  ko
mercyjnych.  Nie  może  być  podejrzenia,  że  jest  to  działanie 
w  interesie wąskiej grupy  lekarzy. Gmina  na kupnie  tego  budyn
ku  nie  powinna  tracić.  Z  drugiej  strony  kupno  przez  gminę  za
pewni  utrzymanie  poradni  specjalistycznych.  Tu,  gmina  będzie 
mogła  występować  z  inicjatywą, a jej atutem jest  posiadanie  bu
dynku. Nabycie  tego  budynku  nie powinno  też  uszczuplić  usług 
medycznych.  Starostwo  zaproponowało  sprzedaż  za  775.000  zł 
z rozbiciem  na raty.  I. Szarzeć zaproponował,  by stosowne  decy
zje zapadły  na sesji  RM  za miesiąc, a do tego czasu  sprawę  nale
ży  dogłębnie  przemyśleć  i podjąć decyzję  najkorzystniejszą  dla 
mieszkańców.  Wojsław  Suchta  Handlowe  stoiska  na ul. Grażyńskiego.  Fot. W.  Suchta 
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i listy pochwalne zasłużonym  pracownikom  Kuźni  Ustroń.  Przed
stawiamy  zdjęcie z  lat 60., na którym  dyrektor  techniczny  zakła
du Antoni  Pieczka  wręcza  dyplom  uznania  Pawłowi  Cienciale  
brygadziście  Wydziału  Energetycznego.  Za  nimi:  przedstawiciel 
Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego  Metalowców,  prze
wodniczący  Rady  Zakładowej    Jan  Chmiel,  tokarz  Jan  Kolar
czyk, kowal Niemczyk,  rymarz  Dytko, szlifierz Leon Madzia, fre
zer  Józef  Podżorski,  kierownik  Magazynu  Odzieżowego  Bole
sław  Mikesz  i kowal  Józef Stec.  Fotografię opisał długoletni  pra
cownik  Kuźni  Jan  Jakubiec. 

W  Zakładowym  Domu  Kultury  „Kuźnik"  organizowano  też 
akademie  pierwszomajowe,  na  których  wręczano  odznaczenia 
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Pogorzelisko.  Fot. W.  Suchta 

PŁONĘŁA RÓWNICA 
Hipotetycznie  można  sobie  wyobrazić 

podobny  dialog  w jednym  z mieszkań  na 
Górnym  Śląsku wieczorem  28  kwietnia: 
 Tatusiu! Kiedy znowu  podpalimy  grilem 
las? 
 Mi Icz  smarkaczu!!! 

Prawdopodobnie  właśnie  od  grila  wy
buchł pożar  lasu na  Równicy  w sobotę  28 
kwietnia. 
  Szczęśliwie  nie  było  dużego  ruchu  
mówi  parkingowy. 

Wszystko  zaczęło  się  około  godz.  15, 
gdy  to Renata  Kiecko  prowadząca  na 
Równicy  kiosk  z pamiątkami,  sama  nie 
mogąc się dodzwonić  do straży  pożarnej, 
zadzwoniła  do Zbójnickiej Chaty  do  Pio
tra Skiby. On z kolei błyskawiczne  powia
domił  straż  pożarną  i z  trzema  pracowni
kami  ruszył gasić  ogień. 
  Udaliśmy  się  samochodem  terenowym 
na  szczyt  zabierając gaśnicę,  piasek  i ty
siąc  litrów  wody   mówi  P. Skiba.  Gdy 
dotarliśmy  na  miejsce  wyglądało  to  dość 
strasznie,  momentami  ogień  dostawał  się 
na drzewa  i słup ognia  był wysoki  na  kil 
kanaście  metrów.  Wszystko  spowite  si
wym  dymem, choć podobno z dołu  nawet 
nie rzucało  się w oczy. Trudno  było  okre
ślić  na jakim  obszarze  pożar  się  rozprze
strzenił.  Przed  sobą  widzieliśmy  jedynie 
płonący obszar o szerokości  około 50  me
trów.  Ogień  rozprzestrzeniał  się  szybko 
gdyż  ściółka  była  bardzo  wysuszona.  Za
raz  po  nas  zjawili  się  pracownicy  leśni 
sadzący  drzewka  od  strony  Brennej.  Le
śniczy  polecił  im  skontrolować  szczyt 
Równicy, ponieważ zauważył z dołu  dym. 
My  ze  swej  strony  próbowaliśmy  gasić, 
pracownicy  leśni wycinali drzewa.  Myśmy 
im pomagali j e odciągać. Następnie  przy
jechała  straż  pożarna. 

  Piotrek  zabrał szybko samochód  z  wodą 
i to dużo pomogło   mówi Tomasz  Zwier
niok  również  uczestniczący  od  początku 
w akcji gaszenia ognia. Gasili  również  Ro
man  Pasterny,  Marcin  Fiedor,  Tadeusz 
Podżorski.  To  właśnie  dzięki  mieszkają
cym na Równicy akcja gaszenia mogła  być 

Gazeta  Ustrońska  6 

tak sprawna.  Dowozili  strażaków,  wskazy
wali  drogi  dojazdu  dla  ciężkich  wozów 
strażackich. 

Prowadzący  parkingi  na  Równicy  szyb
ko opróżnia  plac przed  schroniskiem  i tam 
mogą  manewrować  wozy  strażackie.  Nie 
wpuszcza  się też na Równicę  samochodów 
z turystami.  Drogę odcina  policja.  Wszyst
ko  sprawnie  i szybko.Gdy  przybywają  na 
miejsce  strażacy  wskazywana  jest  im  do
godna  droga  dojazdu  na  miejsce  pożaru. 
  Przewoziłem  czterokołowym  quadem 
strażaków  do  pożaru  z łopatami  i całym 
osprzętem. Wywoziłem  po trzech  mówi T. 
Zwierniok.    Straż  pożarna  przyjechała 
bardzo szybko.  Potem wyprowadzałem  do 
miejsca  pożaru  wozy  strażackie. 

Turyści  nie  przeszkadzali,  stali z boku. 
Na  samym  miejscu  pożaru  nie  było  tury
stów. Zjawiły  się ekipy  telewizyjne  i były 

bardzo  zawiedzione,  że  to  tylko  kawałek 
lasu  spłonął. 

Dość szybko pojawia się problem  braku 
wody.  W zbiorniku jej  nie  ma  i dowożą  ją 
wozy  strażackie  po  czym  przed  schroni
skiem jest  przepompowywana  i  wywożo
na  na  płonące zbocze  pod  szczytem. 
  Było  bardzo  niebezpiecznie    mówi P. 
Skiba.   W  lini i  prostej  od  rogu  naszego 
budynku  las płonął w odległości około  150 
m.  Już  po  akcji  strażacy  powiedzieli  mi, 
że przy suchej ściółce i wietrze ogień  może 
się  przemieszczać z prędkością  60  km  na 
godzinę.  Czyli  150  m  to parę  sekund. 
Szczęśliwie akcja strażaków  rozpoczęła  się 
bardzo  szybko.  Zdążyliśmy  wozem  wyje
chać do góry,  tam  działaliśmy  kolejne  kil 
ka  minut,  a już  się  pojawiła  pierwsza  jed
nostka strażaków. Wyznaczyliśmy  taką  tra
sę,  że wozy  strażackie  praktycznie  mogły 
dojechać  do  samego  pożaru. 

Cała  akcja  trwała  ponad  dwie  godziny. 
Potem  dogaszanie  oględziny  miejsca  po
żaru.  Jeszcze  następnego  dnia  na  prośbę 
strażaków  P. Skiba z pracownikami  spraw
dzał  pogorzelisko.  Szczęśliwie  nikt  pod
czas  pożaru  nie  ucierpiał. 
  Był  to  sprawdzian  możliwości,  po  któ
rym zobaczyliśmy, że odpowiednie  służby 
są  przygotowane  do  działania   mówi  P. 
Skiba.  Sami  też jesteśmy  przygotowani. 
Przez cały czas mam na samochodzie  UAZ 
tysiąc  litrów  wody,  piasek,  gaśnice. 
Wszystko  by móc szybko  reagować.  Jeże
li jest mały pożar mogę go zdusić w  zarod
ku.  Wiąże  się  to z naszym  bezpieczeń
stwem. Znamy  las  i wiemy jak gdzie doje
chać, gdy tylko pojawi się pierwszy  dymek. 

O  przyczynach  trudno  wyrokować.  Był 
piękny  dzień,  wysoka  temperatura,  sucha 
ściółka. Poprzedni  większy  pożar na  Rów
nicy wybuchł w tym  samym  miejscu. Tam 
są naturalne  osłonięte  polanki,  doskonałe, 
do  grilowania.  Tumczasem  spłonęło  pra
wie 2  ha. 

W  gaszeniu  pożaru  uczestniczyły  jed
nostki z całego powiatu.  Wojsław  Suchta 

Spłonęło  prawie  2  ha.  Fot. W.  Suchta 
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JAK  TO  SIĘ  PISZE? 
„Znowu  dyktando!  To już  piąty z kolei  konkurs, a więc  jubile

uszowy!  (...) Dotychczas uczniowie  (...) poznali  eksżonę  ekscen
trycznego  lidera  chrzanowskiego  zespołu  rockowego  » C h a ł t u
r zys ta«,  która zdradziła, że jej mąż był hochsztaplerem.  (...)  Do
wiadywali  się,  że  bez  obaw  można  się  położyć  na  świeżutkiej 
trawie  i posłuchać  śpiewu  beskidzkich  ptaków:  raniuszka,  strzy
żyka, kwiczoła, pokrzewki  czarnołbistej, mysikrólika,  muchołów
ki, dzierzby, czyżyka  i jemiołuszki  (...).  Poznali  rośliny  o tak  eg
zotycznie  brzmiących  nazwach jak:  wywłócznik  kłosowy,  prze
siąkra okółkowa,  grążel  żółty  i grzybienie  białe.  (...)  Mamy  na
dzieję,  że  także  tegoroczne  zmagania  z  ortografią  zakończą  się 
happy  endem". 

Owszem,  przeprowadzony  29 marca w MDK  Miejski  Konkurs 
Ortograficzny,  wyłonił  garstkę  młodych  znawców  polszczyzny. 
Finał w „Prażakówce" poprzedziły  eliminacje klasowe  i szkolne. 
Wyżej  przytoczono  urywki  dyktanda,  nad  którym  łamali  sobie 
głowy  gimnazjaliści, ale w swoich  grupach  rywalizowały  też  kl. 
IIII V oraz VVI podstawówek. Na werdykt  musiano jednak  cze
kać do 23 kwietnia, m.in. ze względu  na jednoosobowe jury.  Gra
żyna  Kośmider,  polonistka  o  długim  stażu, już  trzeci  raz  dykto
wała  i lustrowała najeżone ortograficznymi zagwozdkami  teksty. 
W  tym  roku  sprawdziła  56  kodowanych  prac  reprezentantów 
wszystkich  szkół  Ustronia.  Ci, którzy  najsprawniej poradzili  so
bie  z  dyktandami  (autorstwa  polonistów  M.  i  W.  Krzyśków  ze 
Strumienia),  uzyskali  tytuł  Mistrza  Ortografii. Są  to:  KL .  IIIIV : 
Sebastian Warzecha  (SP3); KL . VVI : Korneli a  Kokolu s  (SP
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1); GIMNAZJUM:  Anna  Niemiec  (G1). Na dalszych  miejscach 
podium znaleźli się: KL .  IIIIV : 2. Aneta  Pieszka  (ŚP6), 3. Prze
mysław  Stupak  (SP5);  KL .  VVI :  2.  Diana  Sikora  (SP6),  3. 
Justyna Szalbot (SP6) i Klaudi a  Kisiała (SP5);  GIMNAZJUM: 
2. Pamela  Rudnik  (G2), 3. Agnieszka  Suchy  (Gl).  Niektórzy 
po raz kolejny zgarnęli  laury w tym konkursie. Wszelako  nikomu 
nie  udało  się napisać  dyktanda  bezbłędnie. 

Obwieszczenie  wyników  w  sali  widowiskowej  MDK  miało 
sporą  widownię,  nastąpiło  bowiem  przed  audycją  Filharmonii 
Śląskiej  dla  gimnazjalistów.  Zwycięzców  uhonorowano  dyplo
mami  i książkami.  Jakże  mogłoby  stać  się  inaczej  w  takim  dniu 
jak  23.04.? Niecodzienną  wagę  owej  daty  dla  dziejów  literatury 
oraz  ludzi  dbających  o  czystość  i  bogactwo  języka  wyjaśniała 
G.  Kośmider: 
  Obchodzimy  dziś  m.in.  imieniny  Jerzego.  Legenda  mówi,  że 
kiedy  walczył  ze  smokiem,  z  kropel  jego  krwi  wyrosły  róże.  Tę 
historię  wykorzystali  w  średniowieczu  prowansalscy  poeci 
i w  tym  dniu obdarowywali  swoje wybranki  wierszem,  a one  ich 
  różą.  Dlatego  też 23.04. został nazwany  Dniem  Książki  i Róży. 
Al e jest on dalej magiczny, bo 23.04.1616  r. zmarł William  Szek
spir, który notabene urodził  się 23.04.1564  r. W tym  samym  dniu 
i  roku  umarł  genialny  pisarz  Cervantes.  W  2005  r.  świętowano 
400  lat od  wydania jego  dzieła  „Don  Kichot".  Sto  lat  wcześniej, 
w  1505  r.  urodził  się  Mikołaj  Rej.  Znamy  go  z  powiedzenia: 
„ A niechaj narodowie wżdy postronni  znają, iż Polacy nie gęsi,  iż 
swój język  mają". Tak doszliśmy  do połączenia  legendy,  biogra
fii ,  literatury  i języka.  Właśnie  23.04.  z  okazji  splotu  tych  róż
nych zdarzeń  został w  1995 r. uznany  przez UNESCO za  Świato
wy  Dzień  Książki  i Praw Autorskich.  Myśl  ludzka,  literatura,  ję
zyk są ogniwami, które się bardzo ściśle łączą. Żeby wyrazić swoją 
myśl,  trzeba jej nadać piękną  formę, a narzędzie  do tego  stanowi 
właśnie język.  Jak  mówi  najstarsza  i najmądrzejsza księga  świa
ta, od  słowa  się wszystko  zaczęło.  (ksz) 

CZWARTKOWY  OBIAD 
W czwartek  dnia 5.04.2007 w Ustrońskim  Miejskim  Domu  Spo

kojnej Starości odbył się uroczysty obiad. Na stole pojawiły się róż
ne pyszności, niczym w słynne obiady czwartkowe u króla Stasia. 

Al e  ten obiad  wydany  był z  innej okazji. To był Wielki  Czwar
tek, poprzedzający Święta  Wielkanocne.  W ten  sposób  nawiąza
no też do Czwartkowej Ostatniej Wieczerzy   ostatniego  posiłku, 
jaki  Jezus  Chrystus  spożył  wspólnie  ze  swymi  uczniami  przed 
ukrzyżowaniem. 

W obiedzie  oprócz  pensjonariuszy  Domu  uczestniczyli  zapro
szeni goście: zca bumistrza  Jolanta  KrajewskaGojny,  kierow
nik Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej Zdzisław  Dziendziel, 
proboszcz  parafii ewangelicko  augsburskiej  ksiądz Piotr  Wow
ry,  z  parafii  rzymskokatolickiej  p.w.  św.  Klemensa  ksiądz  An
drzej  Filapek  oraz  prezes  Fundacji  św. Antoniego  Tadeusz  Bro
wiński. 

Obiad  upłynął w miłej, świątecznej atmosferze.  Podczas  obia
du pensjonariusze zostali obdarowani  skromnymi  paczkami  świą
tecznymi  ze  środków  Domu,  a  także  czekoladami  od  Fundacji 
św.Antoniego.  Julianna  Fusek 

Seniorzy  przy  stole. 
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urante", ale w  istocie chodzi  o płochliwego  nielota  uderzającego 
dziobem  niczym  muzyk w ten sam  klawisz.  Epokę baroku  podsu
mowano Arią  na  strunie G,  nietaneczną  częścią  Suity  Ddur  Ba
cha  (jeśli  znamy  liryczny  a  skrzypcowy  jego  utwór,  to  pewnie 
ten).  W  romantyzmie  suita  przybrała  postać  łączonych  w  cykle 
miniatur; choćby Schumanna  „Sceny dziecięce" na fortepian (jak
że odmienne  „Marzenie"  i szaleńcza  „Ciuciubabka").  Gimnazja
liści wysłuchali  też „Obrazków z wystawy" Mussorgskiego z  1874 
r.  Były  to  „Promenada"  (łącznik  całości)  i...  „Taniec  kurcząt  w 
skorupkach",  doprawdy  brzmiący  zgodnie  ze  skojarzeniami. 
Współczesne  „Divertimento"  Benjamina  mogło  budzić  uznanie 
dla  oboisty,  łapiącego  zręcznie  oddech  przy  zabójczym  tempie. 
A  na  koniec  marsz  „Montecchi  i  Capuletti"  (skrzypce  +  forte
pian)    suita  symfoniczna  z  baletu  „Romeo  i Julia"  Prokofieva, 
wyraz  nienawiści  rodów, przepleciony  subtelnym  wątkiem  Julii. 

Dla  porównania  cofnijmy się  do  12 grudnia,  kiedy  to  audycję 
poświęcono klasycznemu  zespołowi  kameralnemu, czyli  kwarte
towi  smyczkowemu.  Przeznaczona  dlań  forma muzyczna,  złożo
na z allegra sonatowego  (gdzie spierają się skontrastowane  tema
ty),  części  wolnej,  części  tanecznej   menueta  lub  scherza,  oraz 
ronda  lub  wariacji,  znakomicie  poświadczała  zdolności  twórcy 
i wykonawców  w salonach  nowożytnych  pałaców. A że  również 
dzisiaj  bez  smyka  nic  niewarta  muzyka,  przekonywali  uczniów 
młodzi  filharmonicy: S. Malon  (I skrzypce), Adrian a  Goławska 
(II  skrzypce), Joanna  Botor   (altówka), Joanna  Franczyk  (wio
lonczela). 

Żeby  nie  zniechęcić  nienawykłych  słuchaczy,  wybrano  dzieła 
krótkie, pojedyncze człony większych  całości. Ze strun  wydoby
ły się więc najpierw dźwięki  cz.  1. przesławnego  kwartetu  „Eine 
kleine Nachtmusik"  Mozarta. Ta serenada  umilała  czas  przecha
dzającym się ogrodami gościom cesarskim,  lecz nadal brzmi  rów
nie  figlarnie  i kapryśnie.  Skontrastowano  z niącz. 2. „Zimy " Vi
valdiego,  senną jak  zima  na wsi,  iskrzące w  słońcu  płatki  zmro
żonego  śniegu.  Menuet  Haydna  oddaje dostojeństwo  dworskich 
tańców. W znanym  Kanonie  Ddur Pachelbela zdawałoby  się pro
sta  melodia  wij e  się  tęsknymi  i zalotnymi  wariacjami.  Zagrano 
też cz. 2. współczesnego  Kwartetu  Fdur  Ra vela, gdzie  smyczek 
w dużej mierze zastąpiło kojarzące się to ze Wschodem, to z Hisz
panią szarpanie strun palcami.  Efekt? Brzmienie egzotyczne,  wi
rujące, niespokojne, ale  i śpiewne.  Igranie z dźwiękami.  Finałem 
była cz. 4. „Nachtmusik", żartobliwa, brawurowa, w której  łagod
nemu  głosowi  na  próżno  przeszkadza  niepokojący.  Uczniowie 
poznali  możliwości  instrumentów  smyczkowych,  ich skale  i róż
nice.  Chyba  nie  wszyscy  byli  jeszcze  rano  rozbudzeni,  lecz  za
chowywali  się poprawnie.  Zaraz  potem  tej samej audycji  wysłu
chały dzieci z podstawówki. Widząc jednak, że nie mogą się skon
centrować,  J. Schmidt  zaprosiła  część  na scenę  i  poprowadziła... 
śpiewanie  kolęd. 

Koncerty  w ramach cyklu są ogromnie  urozmaicone  tematycz
nie,  epokowo,  nastrojowo,  instrumentalnie.  Oto  ich  plan:  „Od 
pomysłu do dzieła muzycznego" (wrzesień), „Przeboje  mistrzów" 
(październik),  „Urok  tanecznych  stylizacji" (listopad),  „Kwartet 
smyczkowy"  (grudzień),  „Blues"  (styczeń),  „Muzyczne  roczni
ce" (luty), „Kolory brzmienia   harfa" (marzec), „Formy  muzyczne 
  suita"  (kwiecień),  „Dźwiękowy  teatr  przyrody"  (maj),  „Kon
cert  pożegnalny  lub  quiz  muzyczny"  (czerwiec).  Miejmy  za  or
ganizatorami  nadzieję,  że  coś  z  tych  słuchowisk  młodym  pozo
stanie.  Jeśli  nie w głowie,  to przynajmniej w  sercu. 

Katarzyn a  Szkaradnik 

SKUTERY 
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Gra  Grzegorz  Stec.  Fot. W.  Suchta 

TANIEC  K U R C Z Ą T 
I  SMYCZKI 

„Muzyka  to  chińska  łamigłówka,  którą  każdy  rozwiązuje  po 
swojemu  i zawsze dobrze, bojest bez rozwiązania" (W.  Reymont) 

Od  wielu  lat Filharmonia  Śląska w  Katowicach  organizuje  dla 
młodych  ludzi z całego województwa comiesięczne audycje szkol
ne   koncerty  solistycznokameralne  w  instytucjach oświaty  albo 
kultury. W sezonie 2006/2007 zawitały one do MDK  „Prażaków
ka", gdzie z najznakomitszymi kompozytorami  i utworami w dzie
jach  muzyki,  ale  też  zawodowymi  instrumentalistami  śląskimi 
zapoznają się uczniowie  II klas  gimnazjum. 

Jedno  z  45minutowych  spotkań,  23  kwietnia,  zogniskowano 
wokół  suity.  Forma  ta  wyklarowała  się  w  baroku  z  odmiennych 
tempem  i duchem  tańców  ludowych,  przerobionych  na  potrzeby 
salonów: allemande  (niemiecki), courante  (francuski), sarabanda 
(hiszpański)  oraz  gigue  (angielski).  Cóż  dziś  pociągającego 
w szablonowych  dawnych  tańcach? Troje muzyków    Grzegorz 
Stec  (obój),  Hanna  Holeksa  (fortepian),  Sebastian  Malon 
(skrzypce)   udowadniało, że dopiero na kanwie jakiegoś  wzorca 
można  się wykazać  fantazją czy  wirtuozerią,  twórczo go  spożyt
kowując. Specyficzną  lekcję jak  zawsze prowadziła,  snując opo
wieści  o utworach  i dziejach  kompozytorstwa,  Jolanta  Schmidt 
  konferansjer muzyczny  i koordynator  cyklu. 

Rozpoczęto  chronologicznie  od  preludium  oraz  skocznego, 
obfitującego w koloraturę gigue'a z suity skrzypcowej  Corellego 
przerobionej  na  obój  z  orkiestrą.  Ponieważ  prototyp  fortepianu, 
klawesyn,  dawał  niezmienną  głośność,  stawiano  ongiś  na  „bły 
skotki". Czasem naśladowano odgłosy przyrody, np. we  fragmen
cie utworu  Rameau  pn.  „Kura".  Brzmi  prawie jak  wymowa  „co

  „Na  Kępie" 
/były Alians/ 

Ustroń, ul. Katowicka  11/50 

Posiadamy pokoje dwuosobowe z łazienkami w regionalnym domku. 
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G O R A  W A L T E R A 
20  marca  1968  r.  doszło  do  największej  tragedii  w  polskich 

górach.  W Białym  Jarze  w  Karkonoszach  zeszła  lawina,  której 
czoło  miało  15  metrów  wysokości.  Zginęło  wówczas  19  osób, 
głównie turystów z NRD i ZSRR. Ten fakt jest dość powszechnie 
znany.  Nieco  mniej  wiadomo  o  kulisach  wycieczki  turystów 
z krajów demokracji  ludowej w Karkonosze. Tak się złożyło,  że 
goście  z bratnich  krajów  socjalistycznych  znaleźli  się  we  Wro
cławiu  podczas wydarzeń  marcowych.  Gdy  milicja pałowała  na 
wrocławskim  rynku studentów, znaleźli się tam również wyciecz
kowicze  z NRD  i ZSRR.  Ich  również  spałowano.  Powstała  nie
zręczne sytuacja  i w ramach  rekompensaty  postanowiono zafun
dować  im wycieczkę w Karkonosze. Nieszczęśliwie  znaleźli  się 
w Białym Jarze w momencie zejścia  lawiny. 

O  fakcie  tym  zasłyszanym  od  karkonoskich  przewodników 
opowiadał autor książki „Góry Polski" Tomasz Rzeczycki,  który 
18 kwietnia  wystąpił  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  z  pre
lekcją. Zafrapowany ta opowieścią  o kulisach  tragedii w  Białym 
Jarze  zerknąłem  do  Internetu,  gdzie  znalazłem  wpis  do  książki 
gości w jednym z domów wczasowych  Karpacza, co dość dobrze 
oddaje atmosferę wczasów w PRL, gdzie Pan Kierownik był pra
wie bogiem.  Jakie  to wrażenia  wywożą  goście  będący  w  czasie 
tragedii  Karpaczu? Takie jak  poniżej: 

Byłyśmy poruszone  i wstrząśnięte  do głębi.  Tylu młodych,  zdro
wych  ludzi  zginęło  jakże  tragicznie  i niepotrzebnie!  Nie  zdawali 
sobie sprawy, że góry zawsze  są groźne...  Ogółem zginęło  19 osób. 
Dobrze  zorganizowane  przez  Kierownictwo  D W „Leśny  Zamek  " 
wczasy  oraz przyjemna  atmosfera  i opieka jaką  otoczył  nas  Pan 
Kierownik  pozwoliła,  mimo  tak  tragicznych  przeżyć,  otrząsnąć 
się z przygnębienia  i nabrać  sił  do dalszej  pracy. 

W  Bibliotece  T.  Rzeczycki  opowiadał  ze  szczególną  pasją 
o  pasmach  górskich  w  Sudetach.  Jego  książka  to  opis  29  pasm 
górskich w Polsce łącznie z Bieszczadami  i Górami  Świętokrzy
skimi. Wracając do Śudetów, to inna ciekawostka, o której młod
sze pokolenie zapewne nie wie. Trzeba przypomnieć, że komuni
ści  w  strachu  przed  chociażby  szczątkiem  prawdy,  postanowili 
zagłuszać w eterze wszystko, czego sami nie emitowali. Tak po
wstały  stacje zagłuszania,  które można  określić  ideologicznymi 
filarami funkcjonowania PRL. Pouczające jest wykorzystanie wie
rzy  widokowej  na  Chełmcu  w  Górach  Wałbrzyskich.  Niemcy 
postawili  tam  murowaną  wierzę  widokową.  W  swej  książce 
T. Rzeczycki  pisze: 

Obiekt  niedługo  służył  turystom,  gdyż  niebawem  znalazł  się 
w posiadaniu  poczty,  a  następnie  Centralnego  Zarządu  Radio
stacji  i Telewizji.  Wtedy  to krótko  w latach  1952   1956  funkcjo
nowała  tu stacja  zagłuszająca  polskojęzyczne  rozgłośnie  radio
we z Europy  Zachodniej.  Szczyt  był ogrodzony  a wejście  na  górę 
możliwe  było  tylko  za zgodą  władz  telekomunikacyjnych.  Na  po
trzeby  zagłuszarki  wybudowano  w  latach  1952    1954  osobny 
piętrowy  budynek kilkadziesiąt  metrów  od wieży. Wierzchołka  góry 
otoczonego  płotem  z  drutem  kolczastym  strzegli  żołnierze  Kor
pusu  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego. 

Było wiele więcej opowieści, np. o tym, jak  to ludzie związani 
z górami ostro protestowali, gdy jeden ze szczytów nazwano  imie
niem  Jana  Pawła  II . Ci  sami  ludzie  gór  nie  widzieli  nic  niesto
sownego w PRL, gdy to imieniem komunisty gen. Karola  Świer
czewskiego „Waltera", który zginął w Bieszczadach, nazwano je
den z tamtejszych  szczytów. Zresztą  sam prelegent w  Bibliotece 
stwierdził,  że  było  to  bardzo  dobre  pociągnięcie  marketingo
we. Wszak przez cały okres PRL zganiano tam wszystkie wycieczki 
szkolne, wycieczki zakładowe, rajdy, zloty,  itp. Swą opowieść T. 
Rzeczycki  ilustrował przeźroczami.  Wojsław  Suchta 

RADA  ZBÓJNICKA 
12 kwietnia w karczmie  Rzym odbyło się zebranie  założyciel

skie Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustro
niu. Jak zapisano w statucie  stowarzyszenie posiada pieczęć,  logo 
i odznakę. W statucie zapisano również wiele szczytnych  celów, 
którym stowarzyszenie ma się poświęcić. To np. zainteresowanie 
górami,  organizowanie  imprez  góralskich,  inspirowanie  badań, 
ochrona  środowiska,  wycieczki   jednym  słowem  cele takie, jak 
w każdym  przyzwoitym  stowarzyszeniu. Wiele się jednak  rozja
śnia, gdy w tymże statucie  przeczytamy sobie o władzach  stowa
rzyszenia, gdzie zarząd zwany jest Radą Zbójnicką, prezes Wiel
kim Zbójnikiem, członkowie Zbójnikami. 
 Nie chcemy być zwykłymi prezesami. Zauważyłem, że nadawa
ne  tytuły  gazdów  i górali  mobilizuje  ludzi  do  pracy.  Poza  tym 
konsultowaliśmy  się z  ludźmi  mającymi wpływ  na  myślenie  na 
temat góralszczyzny  i byli zachwyceni.Chcemy  działać  niestere
otypowo   dość pokrętnie wyjaśnia J. Sztefek. 

Czyżby  to  niestereotypowe  działanie  znaczyło,  że już  w  nie
długim czasie w zaułkach  Ustronia  pojawią się osobnicy  rabują
cy bogatych, by rozdawać biednym, tak jak czynili klasyczni zbój
nicy. Raczej nie, zważywszy że we władzach jest dwóch  prawni
ków. W tej sytuacji  należy  raczej przypuszczać,  że  łupieni  będą 
biedni, z tym że wymyślniejszymi  metodami,  niż to miało miej
sce w czasach  Ondraszka. 
  Nowa  organizacja  będzie  moim  zdaniem  skuteczniejsza 
w działaniu   stawia  kropkę nad  i J. Sztefek. 

Wcześniej zbójnicy byli w większości członkami Związku Pod
halan, lecz jak twierdzi J. Sztefek, wszystkie pieniądze trzeba było 
kierować  do  centrali,  co  nie  było  korzystne. A Gromada  Górali 
skupiająca  zbójników  zamierza  łupić  turystów  i  mieszkańców 
i liczy przy tym na pokaźne dochody. Pierwszą okazją do groma
dzenia  łupów  będzie  ogólnopolski  konkurs  przygotowania  po
traw z baraniny, mający się odbyć w sierpniu w karczmie za Wisłą. 
Przy  takiej  okazji  gromadzenie  łupów  faktycznie  nie  powinno 
być trudne. Wystarczy spojrzeć na ceny baraniny w sklepach. Ta 
impreza  miała być pierwotnie organizowana  pod egidą Związku 
Podhalan, ale z wiadomych  względów  nie będzie. 
 Byliśmy  i jesteśmy nadal w Związku Podhalan, przy czym Ogni
sko się skurczy. Mieliśmy około czterdziestu członków.  Przypusz
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czam, że w Ognisku  pozostanie pięciusześciu  członków, by na
dal  mieć  łączność  z  Podhalanami.  Powstaje zupełnie  nowe  sto
warzyszenie, a Ognisko Górali w Ustroniu  pozostaje, bo są oso
by chcące nadal  do niego należeć,  np. urodzeni  na Podhalu.  Za
rząd  w Ognisku  pozostaje bez zmian   mówi  o kontaktach  z ZP 
J. Śztefek.  Do nowego stowarzyszenia  trafiło większość  człon
ków z Ogniska  Górali. Wróciliśmy  do starych  określeń.  Wielkie 
gromady odbywały się na zamku cieszyńskim, potem w poszcze
gólnych  miejscowościach, gdzie wojewodowie wałascy  składali 
urzędnikom  informacje  o  wypasie,  o  gruntach,  o  ilości  owiec. 
Zabrakło terminów na nazwanie po naszemu komisji rewizyjnej. 
I wymyśliliśmy  Wielką  Rewizornię z Wielkim  Rewizorem. 

Zapytałem jeszcze J. Śztefka, kogo zbójnicy chcą przede wszyst
kim  łupić,  na co odpowiedział  zdecydowanie  i bez  zastanowie
nia: Najchętniej fundusze Unii Europejskiej. 

Wybrano władze: Wielki ZbójnikJan  Sztefek, Rada Zbójnic
ka    Korneliusz  Kapołka,  Marek  Rembierz,  Zbigniew  Drózd, 
Zbigniew  Niemiec,  Wielki  Pisorz   Bogusław  Perlega,  Strażnik 
Skarbu    Agata  Tomiczek,  Wielki  Rewizor    Andrzej  Georg, 
członkinie Wielkiej Rewizorni   Ewa Bytomska, Urszula  Kopel. 

Wojsław  Suchta 

Statut przedstawił K. Kapołka.  Fot. W. Suchta 
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USTROŃSKI  PRL 
Jak  każda  miejscowość  w Polsce,  takie  i  Ustroń  ma  swoją 
własną  historię  czasów  PRL.  Niniejszy  cykl  jest  próbą 
przybliżenia  mniej  dotąd  znanych  lub  nieznanych  faktów 
i opinii  z tej minionej  już    i oby  bezpowrotnie    epoki. 

W latach  19641970 istniał wspólny, ustrońskowiślański  komi
tet  PZPR.  Dokumenty  partyjne z  tego okresu  (podobnie jak  z  lat 
19481964)  niestety  się  nie zachowały,  co dotyczy  wielu  innych 
komunistycznych  komitetów na Śląsku Cieszyńskim. Podczas de
kady  Gierka,  I sekretarzami  KM  PZPR byli: Paweł  Jurzykowski 
(19701973); Jan Rymorz (19731979); Benedykt Siekierka (1979
1980). Od  1976 r. działała w Ustronia fili a Wieczorowego  Uniwer
sytetu MarksistowskoLeninowskiego.  W 1978 ZSMP, w opiniach 
partii mało aktywny, zrzeszał w mieście 400 członków. 

W koncesjonowanym przez PZPR życiu politycznym  Ustronia 
obok  ZSL  pojawiło  się  Stronnictwo  Demokratyczne,  którego 
członkowie również zaczęli zasiadać w MRN. Do  1989 r. do naj
aktywniejszych działaczy ustrońskiego Miejskiego Komitetu  SD 
należeli:  Zbigniew  Gburek,  Eugeniusz  Zielonka,  Michał  Pilch, 
Henrietta  Skora. Wśród  działaczy  ZSL można  z kolei  wymienić 
Wincentego  Kędzierskiego,  Jana  Cieślara,  Jana  Kubienia. 
W Ustroniu  powstał  także oddział  PAX. 

POWOLNY  SPADEK 
478  bezrobotnych  mieszkańców  Ustronia  było  zarejestrowa

nych w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w Cieszynie  końcem  mar
ca,  w  tym  238  kobiet.  Z  prawa  do  zasiłku  korzystało  66  osób, 
w tym 28 kobiet. W porównaniu  do miesiąca poprzedniego  licz
ba  osób  zarejestrowanych  zmniejszyła  się  o  42  osoby,  a  liczba 
osób pobierających zasiłek zmniejszyła  się o  12 osób. 

Statystyki  PUP dla powiatu cieszyńskiego kształtują się nastę
pująco:  liczba  osób  bezrobotnych  wyniosła  7204,  w  tym  4205 
kobiet.  Zasiłek  pobierały  944  osoby,  w  tym  452  kobiety.  Dane 
dla wybranych  gmin  wynoszą:  Brenna   437 bezrobotnych  (259 
kobiet);  Wisła    492  (213);  Goleszów    505  (297);  Skoczów  
1077 (665); Cieszyn    1566 (918). Stopa bezrobocia dla powiatu 
na koniec marca wyniosła  11,5 %. 

680 osób zarejestrowało się w PUP w marcu  to jest o  189 osób 
mniej niż w lutym. W marcu 984 osoby zostały wykreślone z ewi
dencji,  są  to  osoby:  które  podjęły  pracę    471  osób;  216    nie 
potwierdziło gotowości  do pracy;  106  rozpoczęło szkolenia; 96 
 rozpoczęło staż, 3  zaczęły przygotowanie zawodowe; 30  zre
zygnowało dobrowolnie;  10  nabyło różnego  rodzaju  świadcze
nia; 52  wyłączono z innych  przyczyn. 

Ofert pracy  pojawiło się 256, co jest  więcej o  114 w  stosunku 
do miesiąca poprzedniego.Sytuacja na rynku ofert pracy pokaza
ła, że jest  zapotrzebowanie  na pojedynczych  pracowników.  Fir
ma  „Elkomex"  z Cieszyna  zgłosiła  zapotrzebowanie  na  14 pra
cowników. Firma Bogl&Krysl spółka z o.o. z Cieszyna  potrzebo
wała  6 robotników  drogowomostowych.  Maszyny  Elektryczne 
„Celma" S. A. z Cieszyna złożyła oferty pracy na 5 pracowników. 
Także  5  pracowników  było  potrzebnych  do  pracy  w  Zakładzie 
Produkcyjnym „Sobik" spółka Z O.O. ze Skoczowa, a 4 robotni
ków drogowych chciała zatrudnić  firma „Bruk" z Cieszyna.  PUP 
nie otrzymał natomiast żadnych  informacji o planowanych  zwol
nieniach  grupowych. 

W  ewidencji  bezrobotnych  znalazło  się  319  osób  niepełno
sprawnych, w tym  170 kobiet. Zasiłek  pobierało 29 osób, w  tym 
16 kobiet. W marcu złożonych zostało 6 ofert pracy dla niepełno
sprawnych osób, to jest o 8 mniej niż wpłynęło przed  miesiącem, 
w tym  żadna z ofert nie wpłynęła  z zakładów  pracy  chronionej. 
W  marcu  pracę  podjęło  18 osób  bezrobotnych  w  tym  9  kobiet, 
o 3 osoby więcej w porównaniu z lutym oraz 2 osoby poszukują
ce pracy.  Lechosław  Maziarczuk 

Według danych KM PZPR, w latach  1975 1976 do partii nale
żało  około  20%  ustrońskich  robotników,  co  uznawano  za  stan 
zbyt  niski.  Najbardziej  „upartyjniony"  był  Urząd  Miejski,  naj
mniej  Szpital  Reumatologiczny    6%,  potem  WSS  „Społem"  
7%. Najliczniejszą  POP  56 osób  posiadało Nadleśnictwo.  KZ 
PZPR  w  kuźni  podlegał  wówczas  pod  organizację  partyjną 
w skoczowskiej  FSM. 

Swoje  200  lecie  w  1972  r.  ustrońska  kuźnia  obchodziła  już 
w strukturach  Wytwórni  Sprzętu  Mechanicznego  „Polmo",  póź
niejszej Fabryki  Samochodów  Małolitrażowych.  W chwili  włą
czenia kuźni do „Polmo"  I sekretarzem  KZ PZPR był nadal Cze
sław  Kaczmarczyk, przewodniczącym Rady Zakładowej Rudolf 
Chraścina,  przewodniczącym  Rady  Robotniczej  Rudolf  Lipow
czan,  przewodniczącym  ZMS Andrzej  Rygiel.  Lata  70.  kierow
nictwu zakładu  i kadrze  technicznej kojarzą z epoką  naczelnego 
dyrektora w BielskuBiałej  Ryszarda  Dziopaka  i organizowany
mi przez niego cotygodniowymi  czwartkowymi  „gigantycznymi 
naradami  produkcyjnymi",  zwanymi przez ich uczestników,, ko
brami",  co było aluzją do popularnych  wówczas,  także  czwart
kowych, kryminalnych  spektakli  telewizyjnych, w których  „trup 
padał  gęsto  " a więc  nie  można  było  być  pewnym,  czy  z  takiej 
narady  wróci  się jeszcze  na  swoje  stanowisko.  W sumie,  okres 
ten  wielu  członkom  załogi  kojarzy  się  dość  niejednoznacznie. 
Jedni zwracają uwagę na zwiększające się marnotrawstwo,  likwi 
dację akordów, obniżenie  kontroli jakości,  demoralizację  młod
szych pracowników, niemożliwe do wykonania plany produkcyj
ne.  Niektórzy  rodowici  ustroniacy  czuli  się  pokrzywdzeni,  gdy 
w  latach  dynamicznej  rozbudowy  uzdrowiska  faworyzowano  
ich zdaniem przybyłych z zewnątrz „werbusów" przy  przydziale 
spółdzielczych  mieszkań  i  talonów  na  samochody.  Tę  ostatnią 
grupę  ludzi, obwiniano też o obniżanie dyscypliny pracy. Dla  in
nych  lata  70.  to przede  wszystkim  wyraźnie  odczuwalne,  w  po
równaniu z okresem gomułkowskim, polepszenie poziomu życia, 
dzięki  takim  inicjatywom jak  choćby  założenie  w  1973  r.  przy 
kuźni  komitetu  budowy  domków jednorodzinnych.  Niezależnie 
jednak  od tych negatywnych  czy pozytywnych skojarzeń, wśród 
wielu  pracowonków  kuźni,  zwłaszcza  pochodzenia  miejscowe
go,  funkcjonował nadal  specyficzny zakładowy  patriotyzm,  któ
ry przetrwał  lata 80.  i pozostaje w pamięci  do dzisiaj.cdn 

Krzysztof  Nowak 

ˇjętromankg 

Wiodący  w  regionie  producent  Wód  Mineralnych  i  Napoi 
„  USTR0NIANKA"  przyjmie  do pracy 

w  nowoczesnym  zakładzie  w  Ustroniu 

pracowników  na stanowiska: 
  elektryków 
  elektromechaników 
  elektroników 
  mechaników 
  pracowników  do obsługi  nowoczesnych  linii  technologicznych 
uczniów  praktycznej  nauki zawodu 
  elektryka 
  mechanika warsztatowego  i  samochodowego 
operatora  maszyn 

Wszystkim chętnym przed rozpoczęciem nauki proponujemy podjęcie 
pracy w okresie wakacyjnym. 

osoby  niepełnosprawne,  rencistów  i emerytów 

Gwarantujemy  bardzo  dobre  warunki  pracy  w  nowoczesnej  dyna
micznie ro zwijającej się firm ie. 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie naogólnie przyjętych zasadach. 

Prosimy o przesyłanie ofert  zawierających:  CV i  list  motywacyjny 
na adres: 

„Ustronianka"  Sp. zo.o, 43   450  Ustroń, ul. 3   go Maja  48 
lub mail:  rekrutacja@ustronianka.com.pl 
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FELIETON 
Tak sobie  myślę 

Progra m 
i jego  realizacj a 

Równica  widziana  z  Tułu.  Fot. W.  Suchta 

MIESZKAM  W  BESKIDACH 
14 marca w Gminnym  Ośrodku  Kultury 

w  Świnnej  koło  Żywca  odbyła  się  XIV 
edycja Transgranicznego  Interdyscyplinar
nego  Konkursu  Plastycznego  pt.  „Miesz
kam  w  Beskidach".  Ideą  przyświecającą 
organizatorom  konkursu  jest  dokumento
wanie  poprzez  różne  formy  zmian  w  be
skidzkim  krajobrazie. 

W  1993  roku  zorganizowano  pierwszą 
edycję  tego  konkursu.  Wówczaswzięło 
udział  688  uczniów  z 28  szkół  podstawo
wych. Dzięki pomocy nauczycieli,  opieku
nów  kolejne  edycje  konkursu  obejmowa
ły coraz większy  zasięg  terytorialny  obej
mujący  tereny  byłego  województwa  biel
skiego, część nowosądeckiego. Na  konkurs 
zaczęły  również  przychodzić  prace  z  są
siedniej Słowacji  i Czech. Nieustanny  roz
wój  konkursu  zaowocował  dofinansowa
niem  przez  Polską  Fundację  Kultury  z 
Warszawy. Na przełomie 2002  i 2003  roku 
odbyła się X jubileuszowa  edycja  konkur
su „Mieszkam  w Beskidach",  na którą  na
desłano  najwięcej  prac    3000.  Konkurs 
obejmuje  nie  tylko  formy  plastyczne,  ar
tystyczne,  ale  również  biorą  się  w  nim 
udział młodzi  literaci. Jubileuszowa X edy
cja zgromadziła  5000  uczestników.  Orga
nizator  tej  imprezy  GOK  w  Świnnej  zo
stał  wyróżniony  w  konkursie  „Złotej  Su
peraty",  który  jest  organizowany  przez 
Regionalny  Ośrodek  Kultury  w  Bielsku
Białej  za  wybitne  osiągnięcia  w  dziedzi
nie kultury  i sztuki. 

W tegorocznej edycji  do konkursu  przy
stąpiło  ponad  300  placówek.  Do  GOK 
w  Świnnej  trafiło  ponad  5000  prac  pla
stycznych  i literackich. Napłynęły one z te
renów od Cieszyna po Nowy Sącz, jak  rów
nież z Czech  i Słowacji.  Ustroń  reprezen
towali  uczniowie  szkół  podstawowych  nr 
1, 2, 3, 5 oraz  ich  opiekunowie. 

Grupą  z  SP  1 opiekował  się  Dariusz 
Gierdal ,  w jej  składzie  znaleźli  się:  Kry 
stian Mikołajczy k   wyróżnienie  IV  stop
nia  w  kategorii  Rysunek  II ;  Justyna  To
mica   wyróżnienie  IV stopnia w  kategorii 
Rysunek  II ; Karin a Gazurek    wyróżnie
nie II stopnia w kategorii  Rysunek  III ; Pola 
Bubik   wyróżnienie  III stopnia w  katego
rii  Rysunek  III ;  Inga  Hłąd    wyróżnienie 

II I  stopnia  w  kategorii  Rysunek  III ;  Da
wid  Herda    wyróżnienie  II I  stopnia 
w  kategorii  Rysunek  III ; Martyn a  Borek 
  wyróżnienie  III  stopnia  w  kategorii  Ry
sunek  III ; Paulina  Heczko    wyróżnienie 
I stopnia w kategorii Wyklejanka III ; Anna 
Sliż   wyróżnienie  III  stopnia  w  kategorii 
Albumy; Patrycja Gluza   wyróżnienie  III 
stopnia  w kategorii  Albumy. 

Uczniami  z SP 2 kierowała  Aleksandra 
Szczurek,  która  wzięła  udział  w  konkur
sie  i  otrzymała  wyróżnienie  I  stopnia 
w kategorii  Rysunek  IV. Pod jej okiem  za
prezentowali  się: Karolin a  Pytel   wyróż
nienie I stopnia w kategorii  Poezja II ; Anna 
Kowala    wyróżnienie  II  stopnia  w  kate
gorii  Malowanie  na  Szkle  II ,  II  stopnia 
w  kategorii  Poezja  II  i  IV  stopnia  w  kate
gorii  Masy  Plastyczne;  Adam  Kubok  
wyróżnienie  I stopnia  w  kategorii  Poezja 
II ;  Karolin a  Brzózka    wyróżnienie  II 
stopnia  w  kategorii  Poezja  II ;  Krzysztof 
Kubiciu s   wyróżnienie  II stopnia w  kate
gorii Poezja  II ; Korneli a  Z iemianinwy
różnienie  III stopnia w kategorii  Poezja  II , 
wyróżnienie  IV stopnia  w kategorii  Masy 
Plastyczne;  Marcela  Starzykwyróżnie
nie  IV stopnia w kategorii  Poezja II ;  Wik 
tori a  Ciemała    wyróżnienie  IV  stopnia 
w  kategorii  Poezja  II ;  Klaudi a  Nocoń  
wyróżnienie  IV stopnia w kategorii  Poezja 
II ; Alicj a  Malin a    wyróżnienie  II I  stop
nia  w  kategorii  Masy  Plastyczne;  Wikto 
ri a  Cienciała    wyróżnienie  IV  stopnia 
w kategorii  Masy Plastyczne;  Aleksandra 
Kawecka    wyróżnienie  II  stopnia  w  ka
tegorii  Rysunek  II ,  wyróżnienie  IV  stop
nia w kategorii  Masy  Plastyczne. 

Szkołę  Podstawową  nr 3 z  Ustronia  re
prezentowała  Aleksandra  Drózdwyróż
nienie  IV stopnia  w kategorii  Rysunek  III , 
pod  opieką  Dariusza  Gierdala. 

Natomiast  SP 5 reprezentowały:  Domi
nik a  Stec    wyróżnienie  III  stopnia  w  ka
tegorii  Rysunek  II ; Magdalena  Gonska  
wyróżnienie  III stopnia  w kategorii  Rysu
nek  II , uczennice  prowadziła  Małgorzata 
Heller.  Dyplomy,  nagrody  i  wyróżnienia 
dla  uczestników  z  powiatu  cieszyńskiego 
zostały  wręczone  w  Domu  Narodowym 
w Cieszynie  21  kwietnia.  (Im) 

Zostałem  zaproszony  na  uroczystość 
z  okazji  10lecia  Domu  Spokojnej  Staro
ści  w  Ustroniu.  Do  tej  uroczystości  jesz
cze  dość  daleko,  bo  odbędzie  się  ona  do
piero za kilka  tygodni. Jeszcze daleko,  ale 
już  całkiem  blisko...  Jak  ten  czas  szybko 
leci.  Zdaje  mi  się,  że  to  było  niedawno, 
kiedy  w  roku  1990  pisaliśmy  program 
przedwyborczy  przed  pierwszymi  wolny
mi  wyborami  samorządowymi.  Zastana
wialiśmy  się  nad  różnymi  potrzebami 
mieszkańców  naszego Miasta. Nad tym, co 
chcielibyśmy  mieć w Mieście  i nad tym jak 
powinno  wyglądać  to  miejsce,  w  którym 
przyszło  nam  żyć  i pracować.  Co  zrobić, 
abyśmy  czuli  się  tu  dobrze  i u  siebie.  I  to 
zarówno  ci,  którzy  mieszkają  tu od  poko
leń, jak  i ci, którzy przywędrowali  tu z róż
nych  stron  Polski,  a może  i świata. 

Okazało  się  przy  tym,  że  mimo  wszel
kich  dzielących  nas  różnic,  zgadzamy  się 
przy  określaniu  ogólnych  potrzeb  miesz
kańców  Miasta, w wyliczaniu  rzeczy,  któ
re  należałoby  zmienić,  w  zapisie  zadań, 
które należało  wykonać. Tak  powstał  pro
gram  utworzonego  wtedy  Komitetu  Wy
borczego,  utworzonej  na  potrzeby  wybo
rów,  koalicji.  Jak  się  okazało  przy  wybo
rach, koalicji  zwycięskiej... 

Potem  przyszedł  czas  kolejnych  wybo
rów, kolejnych koalicji  i kolejnych  progra
mów.. . Ciekawe, co się stało z tymi  kolej
nymi  wyborczymi  programami?  Choćby 
z tym tworzonym na początku nowych  cza
sów w naszym  kraju? Czy też stał się zapi
sem  programu  realizowanego  w ciągu  na
stępnych  lat,  z  mniejszym  czy  większym 
powodzeniem? 

Od  czasu  do  czasu  dobrze  byłoby  zaj
rzeć  do  dawnych  programów  i  planów, 
skonfrontować  zamierzenia  i  plany  z  ich 
realizacją.  I  to  niekoniecznie  w  gorącym 
okresie przedwyborczym.  Może nawet  le
piej uczynić  to w czasie, kiedy nie czekają 
nas w najbliższej przyszłości  żadne  wybo
ry.  Po  to,  aby  na  spokojnie  przyjrzeć  się 
temu, co kiedyś chcieliśmy mieć w  naszym 
Mieście  i  sprawdzić,  co  z  tego  udało  się 
zrealizować. 

Chcieliśmy  wtedy przed  laty m.in.  mieć 
średnią  szkołę  ogólnokształcącą,  dom 
opieki  dla osób starszych, przedszkole  dla 
niepełnosprawnych  dzieci,  ale  także  wo
dociągi, kanalizację, porządne drogi  i mia
sto  przyjazne  dla  mieszkańców  i  przyby
szów. .. Mam nadzieję, że choć dawny  pro
gram  został  odłożony  ad  acta,  to  jednak 
jego  założenia  nie  zostały  zapomniane, 
lecz zostały  zrealizowane,  czy  są  realizo
wane.  A  może  pozostały  jeszcze  takie 
punkty  tego  programu,  które  należałoby 
przypomnieć  i je  zacząć  realizować? 

Jerzy  Bór 

2  maja 2007  r.  Gazeta  Ustrońska  11 



W sumie nie aż tak wiele  lat upłynęło od 
ostatnich  masowych  pochodów  i manife
stacji pierwszomajowych, w których  obo
wiązkowo musiało uczestniczyć spore gro
no  osób  (od  biedy  można  by  te  lata  poli
czyć  na  palcach  rąk  i  nóg  jednego  czło
wieka).  Kiedy  jednak  od  czasu  do  czasu 
rozmawiam na ten temat z uczniami  i przy
najmniej o pokolenie młodszymi ode mnie 
studentami,  odnoszę  wrażenie,  że  to  już 
zamierzchła  przeszłość.  Dla nich  opowie
ści  o  uczniowskich  przepychankach,  co 
będzie się niosłojakiego koloru  flagę lub 
jakiej  treści  transparent    żeby  nie  było 
„obciachu",  brzmią  jak 
wspomnienia  stetryczałego 
dziadka z nieźle  rozwiniętą 
sklerozą. Cóż, było minęło. 
Niektórzy stwierdzą„I  bar
dzo  dobrze!",  inni  być 
może westchną  z  nostalgią 
„ I  komu  to  przeszkadza
ło?".  Pozostawiając  innym 
spory  o  słuszność  poglą
dów,  jakie  można  streści 
powyższymi  słowami, 
chciałbym  tylko  starszym 
Czytelnikom  przypomnieć 
wycięte  z dykty  lub  tektu
ry, białe sylwetki gołąbków 
pokoju,  jakie  zdarzało  się 
nieść  uczestnikom  pocho
dów. Czy  ktoś  zastanawiał 
się kiedyś, jakiż to gatunek 
gołębia stał się pierwowzo
rem  symbolu  pokoju?  Oto 
temat do rozważań  i poszu
kiwań! 

Zdarzyło  mi  się  na  tych 
łamach  pisać  już  o  gołę
biach,  a  konkretnie  o  tur
kawkach. Ptak to dość rzad
ki podczas,  gdy  większość 
z nas gołębie kojarzy z pta
kami  stale  zamieszkujący
mi nasze miasta  i miastecz
ka, z upodobaniem  przesia
dującymi zwłaszcza na ryn
kach,  placach  oraz  pomni
kach,  pozostawiając  przy 
tym  wyraźne  ślady  swej 
obecności.  Są  to  przedsta
wiciele odrębnego gatunku   gołębia miej
skiego,  który powstał  niejako na  życzenie 
człowieka. Na  tle gołębi  miejskich, o  bar
dzo zmiennym  i różnorodnym  ubarwieniu, 
uwagę zwracają elegancko upierzone sier
pówki. Te beżowopopielate  ptaki, z czar
nym „kołnierzykiem" na szyi, przynajmniej 
dla mnie są zdecydowanie  sympatyczniej
sze i budzą bardziej przyjazne uczucia,  niż 
ich trzymający się w dużych grupach miej
scy  kuzyni.  Nie  mam  pojęcia  czy  to  wła
śnie sierpówki są przysłowiowymi  „gołąb
kami pokoju", z racji jednak  swej historii i 
obyczajów, ptaki  te warte są bliższego  po
znania. 

Sierpówka dzięki wydłużonemu  ogono
wi,  sprawia  wrażenie  ptaka  smuklejszego 
od gołębia miejskiego, o jakby delikatniej
szej budowie ciała. Charakterystyczny  jest 
jej głos, składający się z trzech sylab  „huu
huuuhuu",  co  zdarza  się  nam  interpreto
wać jako zawołanie „cukruuuu" i nazywać 
sierpówki  cukrówkami.  Zaniepokojony 

ptak wydaje ostrzejsze w brzmieniu  „khiy
yr", podobny odgłos można także usłyszeć 
kiedy sierpówka  ląduje. 

Sierpówka  jest  gatunkiem  obcym,  nie
rodzimym  zarówno  dla  Polski, jak  i całe
go kontynentu europejskiego. Dawniej pta
ki  te  występowały  w  południowej  Azji 
(m.in.  w  Indiach  i  Pakistanie),  ale  z  nie
znanych  do końca przyczyn  w XIX  wieku 
rozpoczęły  migrację  na  północ  i  zachód, 
nieco  wcześnicj  opanowu jąc  wschodnią 
część Azji . Wędrując głównie wzdłuż  ko
ryt  rzecznych,  poprzez  Turcję  (stąd  daw
na polska  nazwa  tego gatunku    synogar

sierpówki  znajdują  dla  siebie  najdogod
niejsze warunki bytowania   klimat tu nie
co łagodniejszy  i cieplejszy, co dla  gatun
ku o południowym  rodowodzie nie jest bez 
znaczenia,  mnóstwo  pokarmu  i miejsc  do 
budowy  gniazda  na  drzewach,  krzewach 
czy w załomach  budynków. 

Sierpówki  nie  należą  do  mistrzów  bu
downictwa „gniazdowego".  Ich gniazdo to 
ledwie  1020  gałązek  poskładanych  byle 
j ak  w  płaską  plat formę.  Z  braku  gałązek 
ptaki wykorzystują  także różne odpadki  
druciki,  kawałki  foli i czy  papieru.  Pierw
szy  lęg odbywa się zazwyczaj w gnieździe 

schowanym  w  koronie 
iglastego drzewa  lub krze
wu,  a  kolejne    w  gniaz
dach  budowanych  często 
gdzieś  w  zakamarkach 
ludzkich  budowli,  nawet 
w...  karmnikach. Mimo iż 
blisko  80%  młodych  pta
ków  opuszcza  rodziciel
skie  gniazdo,  to  ledwie 
1/4 z nich  dożywa  pierw
szego roku życia. Straty te 
rekompensowane  są  licz
bą  lęgów  w  ciągu  roku, 
których może być nawet 4 
lub  5.  Obrączkując  ptaki 
zaobserwowano,  że  mło
de gołębie osiedlają się w 
promieniu  do  100  km  od 
gniazda rodziców, ale zda
rzają się także  wędrowni
cy  budujący  gniazda  na
wet w odległości  400500 
km.  To  tłumaczy  szybki 
„pochód" sierpówek  i ich 
sukcesy w zasiedlaniu no
wych  terytoriów.  Od  lat 
80. ubiegłego wieku odno
towuje  się  w  Polsce  spa
dek liczebności  sierpówek 
w  miastach.  To  najpraw
dopodobniej  skutek 
ostrych  zim  we  wschod
niej części kraju i pojawie
nie  się  w  miastach  coraz 
liczniejszych  drapieżni
ków,  do  których  należą 
sroki,  wrony,  kuny,  ja

strzębie  i krogulce, niszczące głównie  lęgi 
gołębi.  Coraz  liczniej  ptaki  tego  gatunku 
pojawiają  się  natomiast  na  obszarach  ty
powo  rolniczych. 

W sierpówkach sympatyczna wydaje mi 
się  nie  tylko  ich  uroda,  ale  fakt,  iż  są  to 
ptaki nie trzymające się w tak dużych  gru
pach, jak gołębie miejskie. Tylko zimą pta
ki gromadzą  się czasem  w większe  stadła, 
których  liczebność  może  być  znacząca  
w  Przemyślu  doliczono  się  pewnej  zimy 
1.500  sierpówek! 

Z okien swego domu widzę liczne masz
ty anten  telewizyjnych. To ulubione miej
sce przesiadywania  kilku sierpówek, jakie 
zimą  goszczę  w  karmniku.  Siedzące  na 
antenach  i  gruchające  po  swojemu  sier
pówki  często  przywodzą  mi  na  myśl  syl
wetki gołąbków pokoju, jakimi  wymachi
wało  się  kiedyś  podczas  pierwszomajo
wych  pochodów.  Ot,  i z  tychże  skojarzeń 
wziął się ten „długoweekendowy"  artykuł. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

BLIŻEJ NATURY 
Sierpówka, 

czyli synogarlica  turecka 

lica  turecka),  początkiem  ubiegłego  wie
ku  gatunek  ten  wkroczył  na obszar  Euro
py. Znamy prawie co do roku termin pierw
szego pojawienia się sierpówek w poszcze
gólnych  regionach naszego kontynentu. W 
Polsce sierpówkę po raz pierwszy  zauwa
żono  w  1940  r. w  Oleśnicy  i w  1942  r. w 
Tarnowie. Pierwsze  informacje o gniazdo
waniu  i lęgach  pochodzą  z  1943 r. także  z 
Tarnowa  oraz z Lublina. Natomiast już  w 
latach  50.  i 60. ten gatunek  gołębia  skolo
nizował  całą  Europę  oraz  Wyspy  Brytyj
skie.  Dziś sierpówek  nie spotyka  się jedy
nie na Islandii oraz w głębi Półwyspu  Skan
dynawskiego.  Sierpówka jest  ptakiem  ty
powo miejskim, trzymającym się  zabudo
wań, lubiącym zwłaszcza zabudowę o cha
rakterze willowym, czyli domki  z ogroda
mi.  Gołębie  te  raczej  omijają  kompleksy 
leśne  i  wnętrza  dużych  parków,  chociaż 
coraz częściej odnotowuje się występowa
nie sierpówek  w zadrzewieniach  śródpol
nych czy na obrzeżach  lasów. W miastach 
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ustrońskie  galerie,  muzea  placówki  kultury, 
fundacje,  stowarzyszenia, 

policja,  straż  miejska 
MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  im.  J.  Wantuły 
Rynek  4,  tel.  854 23 40 . 

WYPOŻYCZALNIA  DLA  DOROSŁYCH 
poniedziałek:  8 .0018 .00 ,  wtorek:  8 .00 15 .00 ,  środa:  12 .0018.00 , 
czwartek    nieczynne,  piqtek: 8 .00 18 .00 ,  sobota:  8 .00 12 .00 . 

CZYTELNIA  OGÓLNA  ORAZ  WYPOŻYCZALNIA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00 • 15.00; środa: 12.00 18.00; piqtek: 8.00 18.00. 

BIBLIOTEKA  SZKOLNOŚRODOWISKOWA  W  USTRONIU    POLANIE 
poniedziałek: 8.45  16.00; wtorek: 8.45 • 12.00; środa: 8.45 • 12.45; czwartek: 8.00 • 12.45 piątek: 8.00 12.45. 

MUZEUM  USTROŃSKIE  im.  J.  Jarockiego 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8 5 4  2 9  9 6 . 
www.muzeumustronskie.republika.pl,  email:  muzeumustronskie@op.pl 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym 
—Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum 
—  Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heako 
—  Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele" 

Muzeum  czynne:  w  poniedziałki 9  1 4 ,  we wtorki 9  •  17, od środy do piątku  9  1 4 
w  soboty,  niedziele  9 . 3 0  1 3 . 

ODDZIAŁ  MUZEUM  „ZBIORY  MARII  SKALICKIEJ" 
ul.  3  Maja  68,  tel.  854 29 96 .  www.muzeumustronskie.republika.pl 
wystawy  stałe: 

ekspozycja prac wybitnych twórców polskich 
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie  i  unikatowe 
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej 
porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny 
wystawny strój cieszyński i  filigran  cieszyński 
cenny zbiór ksiqżek  "Cieszyniana" 
Ustroń w starej  fotografii, 
walka o niepodległość w czasie II wojny światowej  (19391945) 
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia  mieszkańców  Ustronia) 

wystawy  czasowe: 
  Grafika  Franciszka Niecia  ASP Katowice 

KLUB PROPOZYCJI:    klub tysiqca inicjatyw i spotkań z ciekawymi  ludźmi 
ODDZIAŁ  CZYNNY:  codziennie  w  godz.  1116. 

GALERIA  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ  „ N A  GOJACH" 
B&K Heczkowie   ul. Błaszczyka  19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

GALERIA  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE" 
ul. Sanatoryjna  7,  tel.  8 5 4  3 5  3 4  wew.  488 . 
Galería  czynna:  od poniedziałku do piqtku 9 16, w soboty  9  1 3 . 

BIURO  P R O M O G I I  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek  3A,  tel. 8545458 ,  email  bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria  czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSKA  FUNDACJA  „ŻYCIE  I  MISJA" 

ul.  3  M a j a  14 ,  tel .  8 5 4  4 5  2 2 ,  f a x  8 5 4  1 8 1 4 szkolenia, wykłady, konferencje, edukacyjne imprezy 

dla dzieci i młodzieży „Strefa Wolności", Wydawnictwo „Koinonia", czasopismo „Nasze Inspiracje". 

WYSTAWA  MOTOCYKLI  ZABYTKOWYCH    RDZAWE  DIAMENTY 
ul.  Partyzantów  1 
Od wtorku do niedzieli   godz.  10.00    18.00. 

CZYTELNIA  KATOLICKA 
Dziedziniec  przy  kościele  p.w.Św.  Klemensa, 
— od poniedziałku do soboty: 8.00 12 .00  i  17.00   1 9 . 0 0 ; 
niedziele: 7 . 0 0  1 3 . 0 0  i  17.00    19.00. 

MIEJSKI  DOM  KULTURY  „PRAŻAKÓWKA" 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8 5 4  2 9  0 6 .  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży: komputerowe, szaáowe, plastyczne, wokalnoinstrumentalne, taniec 

nowoczesny, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka • zajęcia odbywajq się po południu. 

TOWARZYSTWO  KSZTAŁCENIA  ARTYSTYCZNEGO    Ognisko Muzyczne  MDK  „Prażokówka" 
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu,  gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego. 

USTROŃSKIE  STOWARZYSZENIE  TRZEŹWOŚCI 
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4  (byłe liceum koło  ZUS) 
MITYNG AA  czwartek od 17.30  MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30 i niedziela 
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od 17.00 
Telefon:  854 19 84 ,  tel.  kontaktowy:  0  601  516  854 . 

FUNDACJA  ŚW.  ANTONIEGO 
ul.  Kościelna  21,  tel.  8 5 4  17  72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależnień 

wtorek  9.00  10.00;   czwartek  16.00  17.00 
Psycholog   każdy ostatni piqtek  miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00  14.00. 

MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
ul. M .  Konopnickiej 4 0   od poniedziałku do piqtku 7.30  15.30 
Telefon:  0 3 3  8 5 4  2 6  3 4 ,  033  8 5 4  2 1  6 3 . 

STOWARZYSZENIA  I  ZWIĄZKI: 
Zw.  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych 

poniedziałek  10.0012.00 sala nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie 

I  i  III wtorek  miesiąca   10.0012.00  sala nr  2 
Z w i ą z e k  Inwal idów  Wojennych  RP  i  Z w i ą z e k  Byłych  Więźn iów  Politycznych 
Hitlerowskich  Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych   czwartek  10.0012.00 s. nr  2 
Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Koło  nr  2 w  Ustroniu    środa  10.00
12.00 sala nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK   piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń"   wtorek  18.0020.00. 

STOWARZYSZENIE  POMOCY  DZIECIOM  I RODZINIE„MOŻNA  INACZEJ"W  USTRONIU 
  Ośrodek  Pracy  z  Dziećmi  i Młodzieżą  „Można  Inaczej",  ul.  Rynek  4 , 

od poniedziałku do piątku  10.0018.00 
  dyżur  biura  Stowarzyszenia:  poniedziałek  17.0018.00 
  Centrum  Wolontariatu:  wtotek  8.0012.00,  czwartek  14.3018.30 
  Psychoterapeuta:  poniedziałek  15.0019.00 
oraz  kluby działające w szkołach:  SP  1  (kl.  I  I I I )  pn.  godz.  12.0015.00 
SP  2  (kl.  I  I I I ) wt.   godz.  13.0016.00,  (kl.  IVVI )  pt.   godz.  13.0016.00 
SP  3  (kl.  I  I I I )  pt.   godz.  12.3015.30,  (kl.  IVVI )  wt.   godz.  13.3016.30 
GIM  1 (kl.  I  I I I ) wt.   godz.  13.3016.30,  G IM  2  (kl.  I  I I I )  pt.   godz.  13.0016.00. 

MIEJSKA  INFORMACJA  TURYSTYCZNA 
Rynek  2,  tel. 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30 17.00 

sobota  8.3013.00 

uL Sanatoryjna  7 , 8 5 4  2 0  2 5   od poniedziałku do piątku 8.45 16.00 

sobota  8.4513.00. 

KOMISARIAT  POLICJI  USTROŃ 

ul.  3  Maja  21 ,  (tel.  alarm.  997) ,  tel.  8 5 4  2 4  1 3 ;  8 5 4  3 4  1 3 . 

STRAŻ  MIEJSKA  USTROŃ 
Rynek  4 ,  tel.  8 5 4  3 4  8 3 ;  kom.  604 55 83 21 ,  z ERY:  darmowy  986 . 

Brak  linii  oddzielającej  pas  dla  rowerzystów  utrudnia  życie  space
rowiczom  i cyklistom.  Fot.  W.  Suchta 
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Z takim  przeciwnikiem  to każdy  potrafi!  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Ustroń Zawodzie  dom do wyna
jęcia. 0609971711. 

Firma  Tomart  wykonuje  usługi: 
instalacje (sanitarne, CO, gazowe), 
doradztwo, wycena. 033 85236
52, 0694487647. 

Zatrudnię sprzątaczkę  chętnie z 
orzeczeniem  o  niepełnosprawno
ści. Tel. 0605175851. 

Przyjmę  do  pracy  hydraulika, 
tel.  509940503. 

Promocja okien PCV F.H. „Besta" 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033
8545398. 

Sprzedam karpie, karasie koloro
we do oczek wodnych. 0509940
503. 

Usługi koparką ATLAS i spycha
czem. Tel. 603117552 

DYŻUR Y  APTEK 
35.5  Centrum  ul. Daszyńskiego 8  tel.  8545776 
68.5  Pod  Najadą  ul. 3 Maja  13  tel.  8542459 
911.5  Na  Szlaku  ul. 3 Maja 46  tel.  8541473 
Wieczorem  dyżur  rozpoczyna  się z  chwilą  zamknięcia  ostatniej 
apteki. 

C O  N A S  a i K A 
w w w . u s t r o r t . p l 

25.5  godz.  20.00 
10.5  godz.  17.00 

11.5  godz.  18.00 

23.5  godz.  17.15 

23.5  godz.  19.00 

3.5  godz.  11.00 

3.5  godz.  16.00 

Miejski e  imprezy  majowe  str. 1 
Festiwal New Dimensions  Club  FP 
W ł a d y s ł aw  Oszc ldn    O jc iec  idei 

Klubó w  Propozycji    wspomnienie 
w  100.  rocznicę  urodzin,  Oddział 
Muzeum  „Zbiory  Marii   Skalickiej". 
Koncert  Orkiestr y  Reprezentacyj
nej   Straży  Granicznej   z  Nowego 
Sącza,  amfiteatr. 

Damskomęska  rzecz   komedia  ro
mantyczna,  W. Brytania,  12 lat. 
Ryś  komedia,  Pol,  15 lat. 

Mecz  piłk i  nożnej   KS  Nierodzim  
Piast  Cieszyn    stadion  KS  Niero
dzim. 
Mecz  piłk i  nożnej   KS  Kuźnia 
Ustroń  Czarni Góral Żywiec  sta
dion  KS  Kuźnia. 

I S T R D ^ M 

No...,  prawie  każdy.  Fot. W.  Suchta 

Wojewoda  Marek  Trombski  i burmistrz  Kazimierz  Hanus  uro
czyście  przecięli  wstęgę  i tym  samym  otwarli  Miejski  Dom  Spo
kojnej  Starości  w  Ustroniu.  Odkupiony  od prywatnych  właści
cieli  budynek  wyremontowało  miasto,  przy  czym połowę  kosztów 
otrzymano  z  Wojewódzkiego  Zespołu  Pomocy  Społecznej. *   *   * 

W  obecności  burmistrzów  24  kwietnia  prezentowano  w  Urzę
dzie  Miejskim  strony  WWW promujące  Ustroń  w sieci  Internet. 

*   *
Straż  Miejska:  Interweniowano  w sprawie  wykopania  znaku 

drogowego  ograniczającego  prędkość  w Hermanicach  przy  ul. 
Skoczowskiej.  Sprawce  ustalono.  Okazał  się  nim  właściciel  po
bliskiej  budowy,  który  chciał  ułatwić  sobie  dojazd. 

»  *  • 
Ukazał  się czwarty  numer  Lipowskich  Wieści, gazety  wydawa

nej przez  uczniów  SP5  w  Lipowcu. 
* *  • 

Mieszkańcy  budynku  przechodzą  przez  płot  po  drabinie,  gdyż 
nowy  właściciel  działki  nie zgadza  się  na otwarcie  bramy.  Jedni 
powołują  się  na prawo  własności,  drudzy  twierdzą,  ze  chodzili 
tędy  zawsze. 

  •  • 
Stan  zwierzyny  w  Ustroniu: 
Jelenie   59:  byki  do  lat  516,  byki  od  lat  5 do  10   3,  byki 

powyżej  lat  10   0. 
Sarny    246:  rogacze  87,  kozy    103, koźlęta    56. 
Dziki    25. 
Lisy    50. 
Zające    95. 
Bażanty  —12. 

*  •  * 

21 kwietnia  odbyło  się posiedzenie  klubu  PSL    Bezpartyjni  z 
udziałem  zastępcy  burmistrza  Tadeusza  Dudy.  Głównym  punk
tem obrad  było  wykonanie  budżetu  miasta  za  ubiegły  rok.  (ws) 
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1  LKS  Czaniec  59  56:14 
2  MRKS  CzechowiceDziedzice  50  62:20 
3  LKS Zapora  Porąbka  4 2  37:22 
4  LKS  Bestwina  39  35:26 
5  LKS Sokół  Zabrzeg  37  62:34 
6  KS Kuźnia Ustroń  35  43:31 
7  BTS  Rekord  BielskoBiała  34  45:34 
8  RKS Cukrownik  Chybie  34  34:26 
9  LKS Drzewiarz  Jasienica  33  50:28 
10  TS CzarniGóral  Żywiec  31  37:34 
11  Podbeskidzie  II  BielskoBiała  30  32:41 
12  GKS Morcinek  Kaczyce  28  36:28 
13  LKS  Podhalanka  Milówka  19  23:49 
14  LKS Przełom  Kaniów  14  25:56 
15  LKS  Wilamowiczanka  7  17:75 
 LKS Orzeł  Łękawica  9  16:91 

ciej Wasilewski),  Samuel  Dziadek  (od  88 
min.  Jacek  Juroszek),  Marcin  Marianek, 
Damian  Madzia  (od  86  min.  Dawid  Cie
mala) 

Po meczu  trener  Kuźni  Krzysztof  Sor
nat  powiedział: 
 W tym meczu to my zaskoczyliśmy  prze
ciwnika  i strzeliliśmy bramkę w pierwszej 
fazie gry, co ustawiło całym mecz. Było to 
jedno  z  lepszych  spotkań  w  naszym  wy
konaniu.  Może na zespól  podziałał  zimny 
prysznic,  jaki  przed  tygodniem  sprawiła 
nam  drużyna  z  Czechowic.  W  meczu 
z Porąbką wynik mógł być jeszcze wyższy, 
bo  w  końcówce  mieliśmy  trzy  sytuacje 
bramkowe. Ten mecz pokazał,  że nie jest 
to  jeszcze  nasze  ostatnie  słowo.  W  tym 
meczu  na  pewno  kontrolowaliśmy  prze
bieg gry, potrafiliśmy dłużej  przytrzymy
wać  piłkę.  Nasza  przewaga  w  polu  była 
zdecydowana. Z drugiej strony  trzeba  po
wiedzieć,  że  na  tle  Czechowic  drużyna 
z  Porąbki,  była  jednak  słabsza.  Zdobyli
śmy jednak  trzy punkty na wyjeździe. 

Wojsław  Suchta 

PO  Z I M N Y M  PRYSZNICU 
Zapora  Porąbka    Kuźnia  Ustroń  1:3  (0:2) 

Całe spotkanie w Porąbce toczyło się pod 
dyktando  Kuźni.  Mecz o mistrzostwo  ligi 
okręgowej  rozegrano  28  kwietnia.  Już  na 
początku spotkania dwie dogodne sytuacje 
mają Damian  Madzia  i Stefan  Chrapek. 
Bramkę dla Kuźni strzela w  17 min. głową 
Marcin  Marianek  po  dośrodkowaniu  Sa
muela  Dziadka  z  rzutu  wolnego.  W  30 
min.  S.  Dziadek  dochodzi  prawie  do  lini i 
końcowej  i...  lekko strzela drugiego  gola, 
oczywiście końcem buta. Trzy minuty póź
niej po kiksie bramkarza Zapory piłkę trzy
dzieścî  metrów od bramki  otrzymuje Ma
teusz  Żebrowski,  próbuje  lobować,  lecz 

minimalnie  za  wysoko.  Po zmianie  stron 
w 48 min.  Kuźnia  strzela  trzecią  bramkę. 
Podaje Wojciech  Padło, a w pełnym  bie
gu z pierwszej piłki strzela D. Madzia. Przy 
takim  prowadzeniu  Kuźnia  nieco  rozluź
nia  szyki  i w  86  min.  po  błędzie  obrony 
Porąbka strzela  bramkę. Jeszcze  w samej 
końcówce  Kuźnia  mogła  strzelić  dwie 
bramki, ale zawiodła  skuteczność. 

Kuźnia  wystąpiła  w  składzie.  Paweł 
Sztefek, Tomasz  Jaworski,  Rafał  Podżor
ski, Mateusz Żebrowski,  Stefan  Chrapek, 
Szymon  Kieczka (od 65 min.  Przemysław 
Piekar), Wojciech  Padło (od 80. min.  Ma

Futbol  synchroiczny.  Fot. W.  Suchta 

Z  WIATREM 
27  kwietnia  na  stadionie  KS  Kuźnia 

Ustroń odbyły się Miejskie Zawody  Lataw
cowe. Wystartowało w nich 50 uczniów ze 
szkół podstawowych  i gimnazjów. Zawo
dom  sprzyjała  słoneczna  pogoda  i  lekko 
wiejący wiatr. 

Wyniki: 
Szkoły  Podstawowe: 
latawce  płaskie:  1.  Mateusz  Kamie

niarz   123 pkt., 2. Konrad  Kania   104 
pkt., 3.  Katarzyna  Mizi a    95  pkt., 

latawce skrzynkowe:  1. Dawid Sztwier
tnia    133  pkt.,  2.  Paulina  Pustówka  
127  pkt.,  wszyscy  wyróżnieni  7.  SP2. 

Gimnazja: 
latawce płaskie:  1. Szymon Szpin   130 

pkt., 2. Jacek  Helczyk    126 pkt.,  3. To
masz Rakus   111  pkt., 

latawce skrzynkowe:  1. Damian Grusz
czyk   152 pkt., 2. Mateusz  Heller    146 
pkt., 3. Mari a  Szpin   138 pkt.,  wszyscy 
zG1.  (ws) 

URODRl 

Fot. W.  Suchta 
L_   :  ! 

Nie brakowało  ambicji. 
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PIĘC  KARTEK 
Wyzwolenie  Simoradz  Nierodzim  1:0  (0:0) 

W niedzielę 29 kwietnia piłka
rze z Nierodzimia grali wyjazdo
wy mecz o mistrzostwo klas "A " 
w Simoradzu. Nie było  to pory
wające  widowisko  piłkarskie. 
Obie drużyny nie potrafiły stwo
rzyć sytuacji bramkowych.  Prak
tycznie jedyna  sytuacja dla Wy
zwolenia  powstałam  po  błędzie 
obrońców  Nierodzimia.  Zosta
wil i napastnika  i ten mając przed 
sobą  tylko  bramkarza  celnie 
strzelił. Miało to miejsce 70 min. 
Spotkania.  Dodatkowo  piłkarze 
z Nierodzimia zainkasowali  pięć 
żółtych kartek, co skutkuje tym, 
że dwóch  z nich  nie będzie  mo
gło  grać  w  najbliższym  meczu. 
A  to właśnie  3 maja  Nierodzim 
będzie podejmować na własnym 

boisku  jedną  z silniejszych 
drużyn  Piasta Cieszyn,  (ws) 

1  Wisła  Strumień  39  38:21 
2  Tempo  Puńców  37  59:17 
3  Piast  Cieszyn  34  44 :18 
4  Kończyce  Małe  30  24:19 
5  Beskid  Brenna  27  21 :10 
6  Drogomyśl  26  27:18 
7  Wisła  Ustronianka  23  35 :29 
8  Ochaby  96  22  24:29 
9  Nierodzim  21  29:24 
10  ictoria  Haźlach  21  23:32 
11  Orzeł  Zabłocie  20  24:38 
12  Zebrzydowice  15  19:49 
13  Kończyce  W.  12  18:51 
14  Simoradz  11  14:44 

Witejcie  ludeczkowie 
Jeszcze  kwieciyń  sie  nie skończył,  a jo  już  chodzym  tak  łoble

czóno  jako  letnikorze.  W krótkich  gatkach  szmatlym  sie po  zo
grodzie  i prani  wieszóm,  bo przeca  nastoł  taki  hyc,  że  trzeja  by 
do ciynia  kaj uciyc. Nale  nie wszystki  drzewa  majóm już  liści,  tóż 
ciynia  mało.  Tyn  świat je  coroz  bardziyj  dziwoki.  Co też to  bydzie 
jak  nastanie  prowdziwe  lato? 

Chyciłach  sie  wczas  rano pranio  cych  z pierzin  i  zogfówków, 
coby  mi  to na tym  lostrym  słońcu  kapkę  sie  wybiyliło.  Przijyżdżo 
do  mnie  rodzina  na  ty  świynta  majowe,  bo  niejedyn  tak  se  to 
pozałatwioł,  że  mo półtora  tydnia  wolnego. 

A głoszóm  w telewizorze,  że  bydzie  super  pogoda,  tóż  isto  zje
dzie  sie  tu  moc  ludzi.  Móm  nadzieje,  że  bydóm  jakisi  imprezy, 
coby  z  tóm  rodzinom,  szło  kaj  wyńś.  Nejlepi  jakby  jaki  koncerty 
były  w amfiteatrze,  na świyżym  lufcie,  ale  nie  czytalach  jeszcze 
żodnych  afiszy,  a możne  w  "Ustroński"  bydzie  program  na  ty 
świynta? 

Hań  downi,  piyrszego  maja  nieroz  był jeszcze  ziómb  jak  sie 
szło  w pochodzie,  a gor  po tym jak  sie  stoło  na  rynku.  Ale  czło
wiek  był młody  i wszystko  sie dzisio  mile spómino.  Zdo  mi sie,  że 
tych  manifestacji  żodyn  nie  traktowołprzesadnie  poważnie.  Nó, 
możne  ci co tam stoli  na trybunie,  nale dy lóni byli w  zdecydowa
nej  miyńszości. 

Jak  tak  idym  po  ceście,  to  sie  dycki  dziwom  naokoło,  aż  sie 
zdo, że  łeb przipadnym.  Dyć  wszystko  kwitnie,  biełusinki  drzewa, 
a bo  rużowiutki.  Aj i bez już  mo szumne  kiści,  tóż nie  dziwota,  że 
coroz  wiyncyj  zakochanych  par  sie widzi,  sama  bych możne  stra
ciła głowę,  dybych  była  ło pół  wieku  młodszo.  Hela 

</  Gabinet stomatologiczn y 

lek.  stom.  TOMASZ  STUDZIŃSKI 

pon.  8.3014.00 
wt.  14.0020.00 
śr.  8.3014.00 
czw.  14.0020.00 
pt.  8.3014.00 
sob.  10.0015.00 

USTRONI,  ul.  Daszyńsk iego  12  B,  TEL  3 3 / 8 5 4  1 4 8 9 
KOM  0 601 508  607 

  leczenie w znieczuleniu  _ 

  protetyka: korony, mosty, protezy bezklamrowe  , 

  chirurgia  stomatologiczna 

P O Z I O M O :  l ) w ięz ienne  lokum,  4) wokół  poses j i, 
6)  padlinożerca,  8)  kurzy  produkt,  9)  osobowe  lub  ciężaro
we,  10)  poważny  wypadek,  l l )  broń  na  Goliata,  12)  niepo
szlakowana,  13)  posąg,  postument,  14)  język  ojczysty, 
15)  nie  wyżyna,  16)  f i lmowe  ujęcia,  17)  serialowa  w  opa
łach,  18)  koreańskie  auto,  19)  ze  szczytem  Mont  Blanc, 

 europejski  wulkan. 

PIONOWO :  1) mag,  szaman,  2) wypoczywa  na wsi, 
3)  góralskie  ognisko,  4)  kuzynki  rajstop,  5)  rybie  gody, 
6) świadek  pojedynku, 7) ciężarówka  z piaskiem,  11)  ułatwia 
golenie,  13)  imię  Picassa. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  rozwiązanie  oczekuje
my  do  11  maja. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  16 
P I E R W I O S N KI 

Nagrodę  w  wysokości  30  zł  otrzymuje:  Eugenia  Jakubiec, 
ul. Nadrzeczna  33.  Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Z O W K A 
3 0  z ł  3 0 z ł 

K R Z Y Z O W K A 
3 0  z ł  3 0 z ł 

K R Z Y Ż Ó W K A 
3 0  z ł  3 0 z ł 
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