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WOŁOSKIE GENY
Rozmowa z Janem Sztefkiem,
prezesem Ogniska Górali Śląskich w Ustroniu
Jakim cudem w Ustroniu powstało Ognisko Górali Śląskich,
skoro praktycznie, górali tu nie ma?
Cud to cud. Może jednak górale są.
Ci co się przeprowadzili z Istebnej i Wisły.
To stereotyp, chętnie powielany. Ustroń jest otoczony górami, był
wioską góralską, o czym starano się zapomnieć. Jeszcze do nie
dawna góral był postrzegany jako obywatel niższej kategorii. Te
raz to się zmienia i trzeba by przeczytać dokumenty dotyczące
Ustronia na nowo. Mogę tu pomóc. Mimo że mamy góry, to miesz
kańcy nie wiedzą kim są. Czują się zagubieni. Chcą być może
mieszczanami i chodzić na operetki, niektórzy posiadający zie
mię  siedlokami. Teraz, szczególnie młodzi  Europejczykami
oczywiście. Ale górale tu kiedyś byli wielką siłą a teraz w ser
cach, po cichutku, są nimi nadal. Proszę pamiętać, że Ustroń, za
nim powstała huta, był maleńkim kurortem, do którego górale
znosili na godz. piątą  żentycę. Znosili ją z hal dziesiątki lat.
Później wybudowano hutę i obcy ludzie wnieśli inne tradycje,
które naśladowano. Huta zdominowała postrzeganie Ustronia.
O ile strój kobiecy się zachował, to strój męski został w pogar
dzie zupełnie zapomniany. Zresztą to była gańba, żeby pokazy
wać się w takim stroju. Jest zachowany opis przejazdu cesarza
Franciszka Józefa, lub któregoś z książąt, gdy to przełożeństwo
gminy wystąpiło w eleganckich strojach góralskich i wycofano
ich w atmosferze skandalu do ostatniego rzędu. Uważano wtedy,
że to strój niższego stanu, hańbiący, w prasie był wyśmiewany.
(dok. na słr. 2)

SCENA NA RYNKU
25 stycznia odbyła się 5. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
BEZPIECZEŃSTWO
Obecny na sesji komendant policji w Ustroniu Janusz Basz
czyński poinformował radnych o działaniach policji w 2006 r.
Radnym przedstawiono również materiał przygotowany przez
policję. (Publikujemy go na słr. 67.) Komendant stwierdził, że
w 2006 r. osiągnięto dobre wyniki. Zresztą tak jak w całym po
wiecie cieszyńskim, który należy do najbezpieczniejszych w wo
jewództwie. W Ustroniu poprawiło się bezpieczeństwo na dro
gach mimo zwiększonego natężenia ruchu. W minionym roku nikt
nic zginał w wypadku samochodowym. Poprawiła się skutecz

ność ścigania nieletnich. Dobrze współpracuje się ze szkołami.
Poprawa jest także w przeciwdziałaniu narkomanii. J. Baszczyń
ski stwierdził, że te dobre wyniki, to także skutek coraz większe
go zaufania do policji. Odbieranych jest coraz więcej zgłoszeń,
sygnałów o np. podejrzanym zachowaniu się nieznajomych osób.
 Jesteśmy od tego, aby każdy sygnał sprawdzać  mówił
J. Baszczyński.
(dok. na słr. 4)

Napadało i znowu plucha.

Fot. W. Suchta

Z okazji 50lecia nadania Ustroniowi praw miejskich odbędzie
się uroczysta sesja Rady Miasta. Będzie to miało miejsce 2 lute
go w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka" o godz. 14.00. Pod
czas sesji planowane są wykłady o naszym mieście, wręczenie
odznaczeń i wyróżnień oraz występy uczniów ze Szkoły Muzycz
nej w Cieszynie i ustrońskiego Ogniska Muzycznego. Planowane
jest również podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w centrum
nazwy „Rondo Partnerstwa" oraz przedstawienia informacji o za
miarze ustanowienia medalu im. prof. Jana Szczepańskiego dla osób
szczególnie zasłużonych dla Ustronia.
(ws)

WOŁOSKIE GENY
(dok. ze sir. 1)
Dlaczego właśnie teraz to Ognisko zostało powołane?
Był to zbieg przypadków. Góralszczyzną interesowałem się dużo
wcześniej. Już na studiach nie dawano mi spokoju i zawsze uwa
żano mnie za górala. Co ciekawe, za górala zakopiańskiego,
a jestem cieszyniakiem. No to udawałem górala, a byłem w tym
dobry  nieźle tańczyłem ...
... nieźle się biłem.
Tego unikałem, bo oni mieli przewagę liczebną. Od młodości in
teresowałem się korzeniami rodzinnymi a one były mocno osa
dzone tu w górach. Jeden z przodków w XVI w. był wojewodą
wołoskim. Latami jeździłem do Trójwsi, do Jabłonkowa, do
Żubrzycy, Rożnowa itd. Interesowałem się tym co dzieje się
w górach. Zainspirował mnie też Zbyszek Wałach, z którym kil
kanaście lat temu odbyłem podróż do Zakopanego, po drodze
odwiedzając wielkie osobowości. Rozmawiałem z góralami, słu
chałem muzyki, byłem zapraszany na imprezy. Szukałem najstar
szych zapisów. Wiedziałem, że na Istebnem zaczęli coś kombi
nować z „zakopiańczykami". Tu wspomnę o Andrzeju Georgu,
gaździe nad gazdami, który też się w te sprawy angażował. Wy
czuł moment tworzenia Związku Podhalan na naszym terenie.
Zresztą jest to typowy góral zakorzeniony na nizinach.
On ma wszelkie możliwe korzenie, w tym i góralskie. Jego bab
cia pochodziła zdaje się z Beskidu Niskiego. Świetnie prezentuje
się w stroju góralskim  bo czuje góry. Może dosyć żartów. Nie
ma definicji górala. Góralem się trzeba czuć. Byłem zaskoczony,
gdy po powstaniu Oddziału Górali Śląskich w Istebnej w maju
2005 r., w ramach Związku Podhalan, który skupia chyba już
wszystkie grupy górali w polskich Karpatach, wciągnięto mnie
do Zarządu Oddziału. Wtedy też, w czerwcu, na Jana, postanowi
łem założyć Ognisko w Ustroniu. Byłem mile zaskoczony, gdy
po powiadomieniu znajomych od razu mieliśmy czterdziestu

J. Sztefek z własną gazetą. W głębi Wałasi.

Fot. W. Suchta
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Produkowała „szkło proste oraz
szklanki na piwo i wino" dla
Komory Cieszyńskiej.
*
»

Ludowe podanie mówi, że naj
większa na Śląsku Cieszyń
skim jaskinia, znajduje się
w Wiśle i ciągnie się aż do
Żywca. Chodzi o Malinowską
Skałę. Podobno pierwszy do
jej ciemnego wnętrza ongiś
wszedł góral
Bujok.
*
*
*

W zebrzydowickim lesie za ul.
Kalinową leży kamień wysoki
na 170 cm. Są na nim wyryte
herby Prus i Austrii. Teraz bie
gnie w tym miejscu granica
między Pielgrzymowicami,
Pruchną i Zebrzydowicami,
a onegdaj kamienie wyznacza
ły granicę austriackopruską.
#
W XVII w. Brenna miała wię
cej „sałaszy", niż dwukrotnie
większa Wisła. Władzę dzierżyli
wtedy pasterscy wojewodowie.

Na przełomie XVI i XVII wie
ku w Brennej istniała huta szkła.
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członków i powstało najsilniejsze Ognisko Górali Śląskich. Są
w nim różni ludzie, bardzo ciekawe osobowości i coś się przez te
półtora roku jednak zdarzyło w Ustroniu. Wyraźnie odczuwam,
że mieszkańcy interesują się góralszczyzną, pytają. Zmienia się
myślenie. Niektórzy są oczywiście podejrzliwi.
Góralem trzeba się czuć, a podczas II wojny światowej Niem
cy w swej polityce germanizacyjnej stworzyli góralski naród.
Miał on być pozostałością osadników niemieckich. Część gó
rali się od tego nie dystansowała, a niektórzy wręcz aktywnie
działali i byli to członkowie przedwojennego Związku Góra

li. Pogardliwie nawet mówiono, że Niemcy znaleźli jeszcze
jeden germański naród  die Fornalen.
To dotyczy Zakopanego, Podhala i była to celowa polityka nie
miecka.
Wy też należycie do Związku Podhalan, a jego prominentni
działacze w filmie o Goralenvolk nie odcinali się zdecydowa
nie od tych działań górali, twierdząc, że przez to zginęło mniej
ludzi na Podhalu.
Nie znam dokładnie tej historii. Prezesami Związku Podhalan byli
starostowie  nowotarski ze Szczawnicy i tatrzański. Nie wiem
jak jest teraz po wyborach samorządowych. Wracając do historii.
Podobnie skomplikowana, chociaż inna była historia na naszych
ziemiach. Mam na ten temat swoje zdanie, ale nie wypowiadam
się publicznie. Każda rodzina to odrębny przypadek. Pochodzę
z patriotycznej rodziny polskiej i inaczej to widzę niż ci, którzy
wywodzą się z rodzin o tradycji np. ślązakowskich.
To do jakiej tradycji nawiązujecie, czy w ogóle budujecie gó
rali od nowa?
Trudne pytanie, ale od czegoś trzeba było zacząć. My staramy się
na nowo czytać historię Ustronia. Pewne fakty były i są pomija
ne, nie zauważano tego, co robiła tutejsza ludność, jak się nosiła,
jak sobie radziła na zboczach gór, skąd się wzięły hale, skąd wzięły
się owce i kuracje serwatkowe. Zapomniano, że Ustroń był wiel
kim ośrodkiem owczarskim. Dużo hal, sałaszy  tysiące owiec,
setki tysięcy kwart żętycy. Popiołek w „Historii osadnictwa Be
skidu Śląskiego" wskazuje, że nawet nazwiska w Ustroniu
świadczą o tym, że pojawili się ludzie z zewnątrz. A nazwy miej
scowe  to nazwy w dużej mierze związane z kulturą wołoską.
Pytanie, kto tworzył tradycję? Miejscowi „siedlocy"? Jest to na
pewno bardzo ciekawe. Jako biolog widzę też „wołoskie" geny.
Ale wróćmy do teraźniejszości. Ludzie przyjeżdżają do Ustronia
a więc w góry i pytają gdzie są ci górale. Widzą na deptaku jakieś
kramy góralskie. Obsługa w piekarni Betlejem, w Karczmie Gó
ralskiej jest w strojach i większość myśli, że to strój góralski.
A co na to etnografowie?
Jest sporo dyskusji na temat stroju wśród etnografów. Dominuje
pogląd noszenia teraz u nas stroju z końca XIX w. Jeśli dzisiaj
zobaczymy strój górali pienińskich, tatrzańskich, itd. to przez
ostatnie sto lat niesamowicie bujnie się ten strój rozwinął. Wi
działem już na nim cekiny wzięte ze stroju krakowskiego. Nasz
strój jest bardzo archaiczny i teraz nie wiadomo, w jakim kierun
ku iść. Wielkie zamieszanie powstało po Święcie Gór w Wiśle
w 1937 r. Wtedy ujednolicono tutejszy strój góralski. Pojawiły
się pompony. Tak jak przed wojną w Ustroniu na potrzeby doży
nek powstał strój męski  ustroński. Rozmawiał: Wojław Suchta
(Dokończenie za tydzień)
Różnie nazywano dawniej na
Śląsku Cieszyńskim wódkę.
Mówiono: siwula, szarula,ciap
ciucha, krampampula, łachma
nica, gorzołka, smród. Nazwy
typu bimber czy księżycówka
nie były znane.
Cieszyn był otoczony przez kil
ka wieków warownymi mura
mi. Oprócz trzech bram głów
nych istniała też miejska furta,
łącząca miasto z młynem. Do
dzisiaj przetrwała nazwa Młyń
ska Brama.

»

*

•

Na Śląsku Cieszyńskim wystę
pują rudy żelaza zwane sfero

syderyty. Nie są jednak wydo
bywane z powodu mocnego za
nieczyszczenia.
*

»

Od dawna mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego nazywali zwie
rzęta domowe własnymi imio
nami. Dotyczyło to szczególnie
krów i koni. Dzisiaj też można
spotkać Siwule, Gwiazdule,
Kawule, Maliny czy Krasule.
*
*
*
105lecie świętuje OSP w Ze
brzydowicach. Pierwszą remi
zę ochotnicy wybudowali
w 1908 roku na gruncie poda
rowanym przez hrabiego Lari
scha.
(nik)
1 luty 2007 r.

KRONIKA MIEJSKA
SPOTKANIE KOMBATANTÓW I MŁODZIEŻY
Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Ustroniu zaprasza młodzież, członków organizacji kombatanc
kich i mieszkańców miasta na spotkanie z okazji 65. rocznicy
przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, spo
tkanie odbędzie się 7 lutego o godz. 12.00 w Oddziale Muzeum
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej". Bolesław Szczepaniuk,
prezes Zarządu Koła ŚZŻ AK w Ustroniu
*
*
*
CI KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
ul. Jaśminowa 18
lat 81
Stanisław Nowicki
ul. 3 Maja 27
lat 62
Maria Kubień
lat 81
ul. Krzywaniec 20
Julianna Nowak
lat 77
ul. Katowicka 201
Helena Lach
lat 85
ul. Wiejska 30
Karol Chrapek
lat 74 os. Centrum 1/10
Stefan Piec

Wyrazy współczucia

Panu Janowi Kubieniowi
prezesowi Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
z powodu śmierci

Żony Marii Kubień
składa
Rada Miasta i Urząd Miasta Ustronia

Serdeczne wyrazy współczucia

Panu Janowi Kubieniowi,
prezesowi Zarządu Miejskiego
i Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
z powodu śmierci

Żony Marii
składają
koleżanki i koledzy z PSL

Serdeczne wyrazy współczucia

Panu Ryszardowi Francuzowi
z powodu śmierci

Ojca
składają
koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta

KRONIKA POLICYJNA
22.1.2007 r.
0 godz. 15.35 na ul. Lipowej pod
skodę felicję kierowaną przez
mieszkańca Wisły wbiegł pies
1 spowodował uszkodzenie przed
niej części pojazdu.
24.1.2007 r.
Mieszkanka Ustronia zgłosiła, że
około godz. 12 na ul. 3 Maja zło
dziej ukradł pieniądze z kieszeni
jej kurtki.
24.1.2007 r.
O godz. 15.35 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Cieszyńskiej kie
rujący samochodem peugeot 605
mieszkaniec Wisły wymuszał
pierwszeństwo przejazdu i uderzył
w fiata uno, kierowanego przez
ustroniaka.
25.1.2007 r.
O godz. 14.20 na ul. Olchowej kie
rujący volkswagenem golfem
mieszkaniec naszego miasta nie
dostosował prędkości do trudnych
warunków i doprowadził do zde
rzenia z audi 100 kierowanym
przez mieszkańca Łazisk Górnych.
25.1.2007 r.
O godz. 17.35 na parkingu stacji

STRAŻ MIEJSKA
22.1.2007 r.
Wspólnie z policją interweniowa
no na posesji przy ul. Bażantów,
której właściciele stwarzali zagro
żenie pożarowe. Ukarano ich man
datem w wys. 500 zł.
22.1.2007 r.
Interweniowano przy ul. Katowic
kiej II, gdzie został potrącony pies.
Zabrali go pracownicy schroniska
dla zwierząt w Cieszynie.
24.1.2007 r.
Zabezpieczenie miejsca kolizji
przy ul. Skoczowskiej, gdzie sa
mochód osobowy wypadł z jezdni
i uderzył w uliczną latarnię.

Panu

mgr Janowi Kubieniowi

24.1.2007 r.
Rozpoczęto kontrole odśnieżania.
Sprawdzane są m.in.: wejścia do
obiektów użyteczności publicznej.
25.1.2007 r.
Wałęsający się bezpański pies zo
stał zabrany z ul. Zabytkowej do
schroniska dla zwierząt.
27 i 28.1.2007 r.
Rozpoczęto kontrole okolic wycią
gów pod kątem zachowania po
rządku publicznego i prawidłowe
go parkowania.
(mn)

^Ur7cd2ani« ogrodów

.30

^ft^bies
P.P.H.U. ABIES, Dariusz Cichy
43450 Ustrort, ul Długa $3. Regon 07094156?
lal. (033)8949829: tal. kam. 0802916009

USŁUGAODŚNIEŻANIE
Prezesowi Zarządu  Dyrektorowi Generalnemu

benzynowej przy ul. Katowickiej
kierujący fiatem punto wpadł
w poślizg i uderzył w audi 90 na
leżące do mieszkańca Ustronia.
25.1.2007 r.
O godz. 12.35 na ul. Lipowskiej
zatrzymano nieletniego mieszkań
ca Lesznej Górnej, który kierował
fiatem 170 bez uprawnień. Opie
kuna nieletniego ukarano manda
tem za udostępnienie samochodu.
26.1.2007 r.
O godz. 13.05 na ul. Zdrojowej
kierujący fiatem palio mieszkaniec
Ustronia podczas cofania uderzył
w mercedesa sprintera należącego
również do mieszkańca Ustronia.
26.1.2007 r.
0 godz. 13.55 na ul. Cieszyńskiej
kierująca fordem escortem miesz
kanka Ustronia nie dostosowała
prędkości do trudnych warunków
1 doprowadziła do zderzenia z peu
geotem 206 kierowanym przez
mieszkańca Zawiercia.
28.1.2007 r.
O godz. 12.45 na ul. Akacjowej
kierujący volkswagenem transpor
terem mieszkaniec Wisły jechał za
szybko na śliskiej jezdni i zderzył
się z hondą civic kierowaną przez
mieszkańca Wrocławia.
(mn)

maszynami
 posesji  pojazdów
 chodników  dróg

2.02.07 r.
|odz. 20.30
SEBASTIAN KRET BAND
zaśpiewa Katarzyna Zaremba
14.02.07 r.
godz. 20.3% ~
WALENTYNKI W ANGEL'S
Koncert ˇ,0 miłości" zaśpiewa
Agnieszka Skoczylas
z zespołem
Ustroń al. Da&zyiiskicqo 28
resrwiqe: tel. 033 854 42 33, www.aijetspBli.pl

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony Marii
składają
Członkowie Zarządu
i Pracownicy Wodociągów
Z i e m i C i e s z y ń s k i e j Sp. z o.o. w U s t r o n i u

1 luty 2007 r.

Ustroń  Centrum
ul. 3 Maja 44
tel. 854 41 67
pon.niedz.

Ustroń 
ul. Baranowa 13a

Ustrort  Hermanice
ul. Skoczowska 76
tel. 854 76 24
pon.sob. 7^21"
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SCENA NA RYNKU

(dok. ze str. 1)
Następnie radni zadawali pytania komendantowi. Józef Zahraj
chciał się dowiedzieć czy policja dysponuje urządzeniem do
sprawdzania, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, środ
ków odurzających. J. Baszczyński odpowiadał, że policjanci mają
tester, ale jest to urządzenie niewiarygodne. Dlatego przy wszel
kich podejrzeniach jazdy pod wpływem narkotyków pobiera się
krew do analizy w Akademii Medycznej. Zdarzało się, że tester
wykazywał zażycie narkotyków, czego później nie potwierdziła
szczegółowa analiza.
Przewodniczący Zarządu Osiedla w Polanie Stefan Figiel za
uważył, że z przedstawionych materiałów wynika, że co drugi
sprawca przestępstwa kryminalnego pozostaje bezkarny. Z cze
go to wynika? Ponadto S. Figiel stwierdził, że dzielnicowi po
winni bliżej współpracować z zarządami osiedli. J. Baszczyński
przyjął uwagę o współpracy i zapewnił, że dzielnicowi, o ile zo
staną wcześniej poinformowani, będą uczestniczyć w zebraniach
zarządów osiedli. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, to
i w tej kategorii odnotowano wzrost wykrywalności. Problemem
w Ustroniu jest to, że 60% sprawców tych przestępstw to osoby
przyjezdne, które zazwyczaj po popełnieniu przestępstwa wy
jeżdżają. Trudno też udowodnić sprawcy np. kradzież samych
pieniędzy. Gdy skradnie jakieś przedmioty łatwiej wymierzyć
sprawiedliwość.Wykrywalność przestępstw kryminalnych
w Ustroniu jest w porównaniu ze średnią na wysokim poziomie.
Bogusławę Rożnowicz zaniepokoiła wzrastająca przestępczość
nieletnich i wzrastająca wśród młodzieży narkomania. Radna za
apelowała o monitoring wszystkich szkół. Pytała też jakie policja
ma potrzeby, by zapobiegać narkomanii. Komendant odpowia
dał, że policja oczekuje na wszystkie sygnały o pojawianiu się
narkotyków. Jednakże sprawy związane z narkotykami prowadzą
inne struktury policji, jest to praca operacyjna. Co do przestęp
czości nieletnich, uszkodzeń ciała, to zazwyczaj są to bardzo trud
ne sprawy. Trzeba tu zaznaczyć, że policja prowadzi tylko czyn
ności podstawowe, natomiast o wszystkim decyduje sąd rodzin
ny. Może przestępczość nieletnich zmaleje gdy wzrosną restryk
cje.

INWESWTYCJE 2007
Naczelnik Andrzej Siemiński przedstawił informację o zada
niach inwestycyjnych i remontowych w 2007 r. (Publikujemy ją
na str 69.)
Jak stwierdziła B. Rożnowicz Komisja Kultury analizowała
przedstawiony materiał o inwestycjach i stwierdziła, że należy
ożywić teren wokół amfiteatru, stworzyć tam centrum rozrywki.
Natomiast budowanie drugiej sceny na rynku wydaje się niecelo
we. O ile nie koliduje to z pracami projektowymi i pozyskiwa
niem na amfiteatr środków, Komisja wnioskuje, by ponownie prze
myśleć zagospodarowanie rynku, np. pozostawić wolną przestrzeń

Turoń na sesji.

Fot. W. Suchta

bez obniżania płyty. Burmistrz Ireneusz Szarzeć stwierdził, że
obecnie realizowany projekt został zatwierdzony prze Radę Mia
sta. Wszystko wskazuje na to, że wojewoda podpisze umowę na
rewitalizację rynku i Ustroń otrzyma 2,9 min zł na ten cel. Jeżeli
teraz zaczniemy zmieniać projekt, wprowadzać lub usuwać ja
kieś elementy, wojewoda może to zinterpretować jako odstęp
stwo od umowy i wstrzyma finansowanie. Niestosowne wydaje
się nawet sygnalizowanie wojewodzie na tym etapie jakichkol
wiek zmian. Można do tego powrócić już po podpisaniu umowy.
Druga rzecz to zasadność sceny na rynku. Burmistrz zauważył,
że na rynku odbywają się imprezy o innym charakterze niż w
amfiteatrze. Ta scena nie koliduje z amfiteatrem. S. Malina przy
pomniał, że na zagospodarowanie rynku odbyły się już dwa kon
kursy. Na pierwszy wpłynął jeden projekt, który po czasie budził
coraz większe kontrowersje, więc RM poprzedniej kadencji zde
cydowała o rozpisaniu ponownie konkursu. W skład komisji kon
kursowej wchodzili tak architekci jak i osoby z innych środo
wisk. Przyjęto obecnie realizowaną koncepcję. Przemysław
Korcz zauważył, że w Wiśle niedaleko od siebie funkcjonuje duża
scena w muszli koncertowej i mała scena na rynku. Sceny te służą
różnym imprezom. A w Ustroniu dobrze byłoby kontynuować
koncerty na rynku. B. Rożnowicz odnosząc się do tych wypowie
dzi stwierdziła, że to jedynie sugestia komisji, a Ustroń nie jest
tak dużym miastem, by potrzebował więcej niż jednej sceny. Oczy
wiście wszystko trzeba robić tak, by nie stracić pieniędzy z ze
wnątrz.
W imieniu Komisji Architektury, jej przewodniczący Piotr Mar
kuzel wydał opinię pozytywną o zaprezentowanym materiale.

PRZEDSTAWICIELE USTRONIA

Na początku sesji dzieci z przedszkola na Manhatanie zaprezento
wały radnym Jasełka.
Fot. W. Suchta
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J. Szarzeć stwierdził, że Ustroń należy do szeregu organizacji,
stowarzyszeń, do których przedstawicieli deleguje Rada Miasta.
Radni delegowali następujących przedstawicieli miasta:
Do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej I. Szarca, a podczas jego
nieobecności wiceburmistrz Jolantę KrajewskaGojny.
Do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, w razie nie
obecności burmistrza delegować J. KrajewskąGojny. Burmistrz
zasiada w ZKZC z urzędu.
Do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy regionalnej
„Olza" I. Szarca, w razie jego nieobecności J. KrajewskaGojny.
Do Izby Gospodarczej Uzdrowisk Polskich I. Szarca, a w
razie jego nieobecności Marzenę Szczotkę.
Gdy zaproponowano, by do Związku Miast Polskich delego
wać I. Szarca, a w razie jego nieobecności S. Malinę, Bogumił
Suchy zapytał, czy sytuacja S. Maliny jest na tyle uregulowana,
że może on reprezentować miasto. Nie wiadomo jak ostatecznie
rozstrzygnięta zostanie sprawa nieterminowego złożenia u woje
wody oświadczenia majątkowego S. Maliny. Odpowiadając S.
Malina odczytał oświadczenie. (Publikujemy je na str. 5.) Na
(dok. na str. 5)
1 luty 2007 r.

SCENA NA RYNKU
(dok. ze sir. 4)

stępnie stwierdził, że o swej sytuacji rozmawiał z wicewojewodą,
który stwierdził, że na razie samorząd Ustronia poinformowano,
że przewodniczący RM nie złożył terminowo oświadczenia,
a raczej że złożył je w niewłaściwym miejscu. Wicewojewoda
zapewnił, że S. Malina może pełnić funkcję przewodniczącego
RM, może prowadzić sesje RM, a on z tego powodu nie będzie
uchylał w trybie nadzoru podjętych uchwał.
W związku z tym wyjaśnieniem jednogłośnie podjęto uchwałę
o reprezentowaniu Ustronia w Związku Miast Polskich przez
I. Szarca, a w razie jego nieobecności przez S. Malinę.

KOMISJE
Podczas sesji wybrano następujące komisje w składzie:
Komisję Dyscyplinarną I instancji: Jadwiga Górecka, Ewa
Hubczyk, Danuta Koenig, Janina Korcz, Czesław Gluza, Andrzej
Siemiński.
Komisję Dyscyplinarną II instancji: Stefan Bałdys, Przemy
sław Korcz, Tadeusz Krysta, Piotr Markuzel, Bogumił Suchy,
Izabela Tatar.
Komisję Inwentaryzacyjną: Olga Kisiała, Wiesław Sliż, Ja
dwiga Górecka, Teresa Januszewska.
Komisję Nazewnictwa: Przemysław Korcz, Stefan Bałdys, Bo
gusława Rożnowicz, Józef Gogółka.

INNE UCHWAŁY
Podjęto także uchwały o przyjęciu statutu Miejskiego Domu
Spokojnej Starości i nabyciu nieruchomości od firmy Polime 
Mostostal Warszawa, budującej osiedle Bramy Beskidów. Teren
zakupiony przeznaczony zostanie pod drogę, wybudowaną przez
inwestora.
Przeprowadzono konkurs na stanowisko zastępcy kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego. Po konkursie na stanowisko to na 1/8

(Lbumy

YW

>

Kolejne zdjęcie pamiątkowe z lipowskiej podstawówki udo
stępniła nam i opisała Maria MarianekBogacz. Przedstawia kla

1 luty 2007 r.

etatu wybrano Monikę Grzyb. Radni zaakceptowali ten wybór
i podjęli stosowną uchwałę.
Nadano wyróżnienie „Za zasługi dla miasta Ustronia" Emilii
Czembor, Kazimierzowi Hanusowi, Franciszkowi Korczowi i Jó
zefowi Waszkowi. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej spra
wie.
Wojsław Suchta

OŚWIADCZENIE
W związku z zaistniałą sytuacją mającą związek z terminem
złożenia mojego oświadczenia majątkowego pragnę Wysokiej
Radzie wyjaśnić co następuje:
Cały komplet moich oświadczeń  łącznie z moim oświadcze
niem majątkowym  złożyłem w biurze Rady Miasta 20 grudnia
2006 roku, a więc w terminie jaki nas obowiązywał (ostateczny
termin upływał z dniem 23 grudnia 2006 r.).
Mój błąd polegał na tym, że nie wysłałem mojego oświadczenia
do Wojewody Śląskiego licząc, że wyjdzie ono z biura Rady Mia
sta, jak było do tej pory. Po otrzymaniu informacji 15.01.2007 r.
z Biura Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego o nieterminowym
złożeniu mojego oświadczenia majątkowego, 17 stycznia br. zło
żyłem pisemne wyjaśnienie wraz z opinią prawną i oświadczeniem
byłej pracownicy Biura Rady Miasta do Urzędu Wojewody Ślą
skiego. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.
Oświadczam, że w żadnym wypadku nie było to wynikiem mo
jej złej woli czy też chęcią zatajenia czegokolwiek.
Pragnę zaznaczyć, że obowiązek składania oświadczeń mająt
kowych obowiązuje radnych od 1998 r., a ostatnie oświadczenie
majątkowe składałem na koniec ubiegłej kadencji tj. w miesiącu
sierpniu 2006 r.
Chcę jednocześnie przeprosić wysoką Radę oraz wszystkich
wyborców za zaistniałą sytuację.
Z wyrazami szacunku Stanisław Malina
sę II, a fotografię wykonano w roku 1958. Pierwszy rząd od le
wej: Władysław Górniok, Teresa Chrapek, Halina Fiszer, Krysty
na Pilch, Maria Jaszowska, Aniela Patryło, Maria Marianek, Ro
zalia Chrapek, Teresa Gawlas, Bernadetta Chujeba, Teresa Hecz
ko, Wiktoria Lajkert. W drugim rzędzie stoją od lewej: Włady
sław Greń, Franciszek Waliczek, Eugeniusz Górniok, Aleksander
Duława, Stanisław Sikora, Andrzej Chrapek, Anna Górniok, wy
chowawczyni Janina Pasterna, Władysław Musioł, Stanisław
Heller, Teodor Siąkała, Andrzej Olma, Stefan Siąkała, Mirosław
Heller. W trzecim rzędzie: Stanisław Haltof, Jan Maryjanek, Emil
Lazar, Józef Kral.
(mn)
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POLICJA W ROKU 2006
OBSZAR DZIAŁANIA
Komisariat Policji w Ustroniu, nadzoruje
teren podległy administracyjnie pod miasto
Uzdrowisko Ustroń oraz teren należący do
gminy Goleszów. Ogółem obszar nadzoro
wany zajmuje powierzchnię około 125 km2,
który zamieszkuje około 27.500 stałych
mieszkańców. W strukturze etatowej Komi
sariatu funkcjonuje Zespół Kryminalny,
Zespół Patrolowy, Zespół Dyżurnych oraz
Zespół Dzielnicowych. Aktualnie miasto
Ustroń podzielone jest na 4 dzielnice
i w odniesieniu do roku 2005 nie nastąpiły
żadne zmiany.
NOWY ZASTĘPCA
W lutym 2006 zastępca komendanta
Komisariatu Policji w Ustroniu kom. Ma
rek Legierski powołany został przez Ko
mendanta Powiatowego Policji w Cieszy
nie na stanowisko komendanta Komisaria
tu Policji w Wiśle. Nowym zastępcą
w Ustroniu został kom. Mirosław Lipka.
NAJPOWAŻNIEJSZE KRADZIEŻE
Podobnie jak w latach ubiegłych najpo
ważniejsze zagrożenia występują w kate
goriach przestępstw skierowanych prze

ciwko mieniu. Zdecydowanie ograniczo
no przestępczość w kategorii kradzieży z
włamaniem. W okresie ostatnich 5 lat prze
stępczość w tej kategorii zmalała trzykrot
nie. Największy wzrost nastąpił w katego
rii rozbojów, wśród których odnotowano
11 przestępstw dokonanych przez gimna
zjalistę w Goleszowie.W najpoważniej
szych kategoriach przestępstw  rozbojach,
bójkach, pobiciach wykrywalność wynosi
100%. W roku 2006 najbardziej odczuwal
na poprawa ścigania sprawców wystąpiła
w kategorii przestępczości kryminalnej i
ogólnej.
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Dobra współpraca ze szkołami i lepsze
rozpoznanie środowisk nieletnich sprawi
ły, że efektywniej niż w latach ubiegłych
ścigano nieletnich sprawców przestępstw.
W ubiegłym roku 30 nieletnich dopuściło
się 50 przestępstw, w latach poprzednich
liczba ta nie przekraczała 30.
100% WYKRYWALNOŚCI
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa
na przestrzeni ostatnich kilku lat zauwa
żalne jest stałe ograniczanie przestępczo

ści zwłaszcza w najbardziej uciążliwej
przestępczości tj. kradzieży z włamaniem,
kradzieży. W kategoriach uważanych za
najpoważniejsze tj. rozboje wykrywalność
z 2 lat pomimo wzrostu dynamiki wynosi
100%. Podobnie sprawa wygląda w kate
gorii bójek i pobić.
PIJANI KIEROWCY
Poprawia się stan bezpieczeństwa na
naszych drogach. Podobnie jak w roku
2005 na ustrońskich drogach nie zginęła
żadna osoba. W roku 2006 zatrzymano 157
nietrzeźwych kierujących. Niepokój budzi
fakt, że liczba ta nie spada, mimo zaostrze
nia przepisów.
NA GORĄCYM UCZYNKU
Ustrońscy policjanci na gorącym uczyn
ku lub w wyniku bezpośredniego pościgu
zatrzymali 39 sprawców przestępstw kry
minalnych. Podana liczba nie obejmuje
nietrzeźwych kierujących.
NOWE SYSTEMY
Rok 2006 był rokiem, w którym w Poli
cji Śląskiej wprowadzono nowe systemy
informacji  elektroniczny system ewiden
cji zdarzeń i interwencji, elektroniczny sys
tem faksowomeilowy. Sprawia to, iż
wszystkie jednostki Policji województwa
śląskiego w tym również Komisariat Poli

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZE NA CAŁYM TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W USTRONIU
2006
2004
2005
2002
2003
574
559
Ogółem wszczęto postępowań przygotowawczych
516
520
591
640
596
stwierdzono ogółem przestępstw
681
574
588
63,9%
wskaźnik wykrywalności
70,3%
59,6%
61,0%
57,3%
Przestępczość kryminalna
397
ogółem wszczęto postępowań
423
407
474
411
372
stwierdzono ogółem przestępstw
391
396
446
463
50,3%
44,3%
wskaźnik wykrywalności
45,9%
41,7%
44,6%
Przestępczość gospodarcza
27
21
20
14
ogółem wszczęto postępowań
11
78
21
stwierdzono ogółem
83
28
9
94,9%
100,0%
100,0%
100%
wskaźnik wykrywalności
100%
Sprawcy przestępstw
390
ogółem podejrzani
322
333
316
285
6
zastosowano areszt tymczasowy
13
6
4
8
w tym nieletni sprzwcy przestępstw
30
26
15
18
14

INWESTYCJE I REMONTY W 2007 ROKU
REWITALIZACJA RYNKU
Zadanie realizowane jest pod nazwą
„Rynek jako Salon Miasta  Rewitalizacja
Rynku w Ustroniu".
W październiku 2006 r. uzyskano decy
zję pozwolenia na budowę dla tego przed
sięwzięcia. Wcześniej, opracowano stu
dium wykonalności, a 26 sierpnia 2005 r.
złożono wniosek o dofinansowanie ze
środków europejskich (Europejski Fun
dusz Rozwoju Regionalnego  EFRR 
działanie 3.3. ZPORR  „Zdegradowane
obszary miejskie, poprzemy słowe i po woj
skowe"). Wielkość dofinansowania
2.899.730,64 zł. Nasz wniosek został za
kwalifikowany. Podpisanie umowy o do
finansowanie możliwe będzie po „pojawie
niu się oszczędności wynikających z prze
prowadzenia procedur przetargowych
przez beneficjentów, bądź po zmianie kur
su euro". Koszt zadania według kosztory
sów inwestorskich zamyka się kwotą
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5.470.422,73 zł. Po zdjęciu istniejącego
asfaltu płyta rynku zostanie przykryta nową
nawierzchnią z elementów granitowych.
Zamówienie obejmuje także budowę
dwóch pawilonów handlowousługowych,
sceny z zadaszeniem i fontanną. Przewi
dziano wykonanie nowej kanalizacji desz
czowej oraz nowej sieci oświetlenia tere
nu z podświetleniem posadzkowym i zasi
laniem sceny, obiektów handlowych oraz
ogródków letnich. Powstaną nowe parkin
gi i miejsca postojowe. Całość zostanie
wyposażona w lampy, ławki, kwietniki oraz
elementy małej architektury. Zmodernizo
wane zostaną ścieżki i plac wokół pomni
ka za ratuszem. Założono wyburzenie bu
dynku Informacji Turystycznej.
22.12.2006 r. ogłoszony został przetarg
na te roboty. Zakłada się zakończenie ro
bót w I kwartale 2008 r. W związku z wy
stąpieniem o dofinansowanie termin reali
zacji robót może ulec zmianie.

ADAPTACJA PODDASZA
RATUSZA NA CELE BIUROWE.
W trakcie realizacji są roboty budowla
ne polegające na adaptacji poddasza bu
dynku ratusza na cele biurowe. Wybudo
wane zostały schody żelbetowe. Na pod
daszu znajdować się będą biura obsługi
komputerowej z serwerownią, biura księ
gowości, pokój śniadań i kancelaria tajna.
Finansowanie w 2006 r. 114.000 zł, koszt
całkowity robót według rozstrzygniętego
przetargu 203.438,56 zł. Termin zakończe
nia robót  31.03.2007 r. Zadanie jest kon
tynuacją z roku 2006.
GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
1. Kanalizacja sanitarna w rejonie
ulicy Wiślańskiej
Projektowana kanalizacja ma za zada
nie odprowadzenie ścieków z zabudowań
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wiślańskiej i Wczasowej w Ustroniu. Ście
ki odprowadzane będą poprzez system pro
1 luty 2007 r.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZDARZEŃ MAJĄCYCH
KOMISARIATU POLICJI W
2002
KATEGORIA PRZESTĘPSTWA
154
Kradzież z włamaniem
4
Rozbój
109
Kradzież
11
Kradzież samochodu
15
Uszkodzenie mienia
5
Uszczerbek na zdrowiu
2
Bójka, pobicie
36
Oszustwo kryminalne
1
Oszustwo gospodarcze
8
Krótkotrwale użycie pojazdu
I
Przeciwko funkcjonariuszom publicznym
44
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
90
Nietrzeźwi kierowcy
cji w Ustroniu w tym zakresie należą do
najnowocześniejszych jednostek w kraju.
POMOC SAMORZĄDU
Pomoc finansowa jaką Komisariat Poli
cji w Ustroniu otrzymuje od samorządu
sprawia, iż jest on w stanie szybko i spraw
nie podjąć każdą interwencję. Do dotych
czas użytkowanego sprzętu dołączył prze
kazany aktem darowizny samochód skoda
fabia, z którego przede wszystkim korzy
stają dzielnicowi. Aktualnie jest to pojazd
oznakowany co sprawia, że policja jest bar
dziej widoczna.
REMONT KOMISARIATU
W roku 2006 zakończono remont budyn
ku Komisariatu. Dobra sytuacja kadrowa,
dobre wyposażenie techniczne Komisaria
tu, właściwa współpraca z innymi służba
mi oraz instytucjami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa w naszym mieście i wpro

MIEJSCE NA TERENIE DZIAŁANIA
USTRONIU
2004
2003
2005
93
90
155
6
15
3
147
158
161
13
9
10
29
22
21
9
8
10
2
2
0
14
14
23
4
66
8
4
3
5
0
4
20
12
13
31
90
106
140

wadzenie systemu monitorującego miasta
sprawia iż jesteśmy jednym z bezpieczniej
szych regionów podobnie jak cały powiat
cieszyński w naszym województwie.
PRIORYTETY W ROKU 2007
Priorytetem w działaniach Komisariatu
w roku 2007 będzie:
 współpraca z placówkami oświatowymi
działającymi na naszym terenie w celu
poprawienia bezpieczeństwa w naszych
szkołach, eliminacji sytuacji w których
młodzież miałaby dostęp alkoholu jak
i również narkotyków,
 zapewnienie właściwego poziomu bez
pieczeństwa w trakcie organizowanych
imprez masowych, artystycznych, rekre
acyjnych,
 zwiększenie ilości zmotoryzowanych
patroli oznakowanych poprzez współpra
cę z Komisariatami Policji w Wiśle,

2006
51
15
125
6
36
5
3
35
8
1
2
41
157

 zmniejszenie dynamiki przestępstw
w kategorii rozbojów i bójek.
Na podstawie danych Policji
Monika Niemiec

DZIELNICOWI
Sierż. szt. Bogdan Zachurzok
jest dzielnicowym w osiedlach
w centrum Ustronia, sierż. szt.
Robert Pawelski w Polanie, Po
niwcu, w rejonie do ul. Brody,
Grażyńskiego, asp. Andrzej Sło
twiński w Hermanicach, Lipow
cu, Nierodzimiu, sierż. szt. Da
riusz Bej ma w Jaszowcu, Zawo
dziu i na Osiedlu Generałów.

INNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK UBLICZNY
ZDARZENIE
wnioski do Sądu Grodzkiego
wypadki drogowe
ranni w wypadkach
ofiary śmiertelne wypadków
kolizje drogowe
interwencje ogółem

2002
292
31
38
2
226
2433

2003
271
39
51
2
206
3178

2004
278
46
61
3
250
3612

2005
351
36
42
0
236
3423

2006
342
31
44
0
234
3511

INWESTYCJE I REMONTY W 2007 ROKU
jektowanej kanalizacji sanitarnej i kanali
zacji istniejącej na oczyszczalnię ścieków
w Ustroniu.
Projekt obejmuje budowę ciągów kana
lizacyjnych łącznej długości 1560 m i bu
dowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
o długości 110 m. Projekt przewiduje pod
łączenie do kanalizacji sanitarnej 31 bu
dynków. Prace budowlane rozpoczęto
w grudniu 2006 roku, zakończenie prze
widziano 30.06 br.
Wartość zadania wynosi 660.332 zł. In
westycja jest finansowana przez WFO
SiGW pożyczką w kwocie 421.492 zł

2. Sieć Wodociągowa wraz z przyłą
czami w Ustroniu Gojach
Wodociąg rozdzielczy wraz z przyłącza
mi do budynków, zaopatrujący w wodę do
celów bytowogospodarczych mieszkań
ców dzielnicy Goje w Ustroniu obejmuje
swym zasięgiem budowę dwóch układów:
 Grawitacyjnego dla zabudowy poniżej
1 luty 2007 r.

rzędnej 380,00 m. n.p.m. zasilanego
z wodociągu magistralnego WisłaUstroń
 zbiorniki Jelenica  1 etap zrealizowany
w 2005 roku,
 Ciśnieniowego  zasilanego ze zbior
ników wyrównawczych Jelenica przy ul.
Brody przez projektowaną przepompow
nię wody i prowadzonego poboczem ul.
Brody i Cieszyńskiej. Opracowanie obej
muje również sięgacze boczne i domowe
do budynków lub studzienek wodomierzo
wych na parcelach budowlanych w terenie
objętym zakresem opracowania tej inwe
stycji  zakres przewidziany do realizacji
w roku 2007. II etap realizacji. Przewidy
wana ilość przyłączy do posesji  43 szt.
Zadanie jest finansowane ze środków
własnych Miasta Ustroń oraz partycypa
cję mieszkańców zainteresowanych pod
łączeniem. Łączna wartość II etapu inwe
stycji 540.000 zł, rozpoczęcie robót II
kwartał 2007.

3. Wodociąg  ulica Leśna
Swoim zasięgiem obejmuje sieć wodo
ciągową z przyłączami do budynków zlo
kalizowanych od wjazdu w ulicę Spokojną
do budynków położonych poniżej linii
lasu, łącznie ok. 20 gospodarstw domo
wych. Na realizację inwestycji przewidzia
no kwotę 180.000 zł. Wykonana została
dokumentacja techniczna, należy uzyskać
decyzję o środowiskowych uwarunkowa
niach i pozwolenie na budowę. Rozpoczę
cie prac przewiduje się w III kw. br.
4. Kanalizacja sanitarna w rejonie
ulicy Hutniczej i 3 Maja
Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki
bytowogospodarcze z budynków miesz
kalnych do kanalizacji sanitarnej. Zadanie
obejmuje swoim zasięgiem budynki poło
żone w rejonie ulic: Złotej, Hutniczej oraz
3 Maja. Przewidziano również podłącze
nie do kanalizacji budynku Komisariatu
Policji. Łączna długość ciągu kanalizacyj
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nego wyniesie 302 mb, a długość przyłą
czy kanalizacyjnych 183 mb. Planowana
wartość robót 140.000 zł. Przewiduje się
udział mieszkańców w finansowaniu inwe
stycji poprzez zawarcie umów partycypa
cyjnych w wysokości 2500 zł z każdym za
interesowanym właścicielem nieruchomo
ści. Zadanie jest przygotowane do realiza
cji pod względem formalnoprawnym.
Urząd będzie ubiegał się o dofinansowa
nie inwestycji ze środków WFOŚiGW,
przewidywany termin realizacji III kw. br.
5. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.
Wąskiej i Harbutowickiej
Projektowana kanalizacja odprowadzać
będzie ścieki bytowogospodarcze z bu
dynków mieszkalnych do istniejącego ko
lektora sanitarnego UstrońSkoczów. Za
danie obejmuje swoim zasięgiem budynki
położone w rejonie ulicy Wąskiej i Har
butowickiej. Łączna długość ciągu kana
lizacyjnego wyniesie 820 mb, a długość
przyłączy kanalizacyjnych 345 mb. Plano
wana wartość robót wynosi 360.000 zł.
Przewiduje się udział mieszkańców w fi
nansowaniu inwestycji poprzez zawarcie
umów partycypacyjnych w wysokości
2.500 zł z każdym zainteresowanym wła
ścicielem nieruchomości. Wykonana zosta
ła dokumentacja techniczna, należy uzy
skać decyzje o środowiskowych uwarun
kowaniach i pozwolenie na budowę. Urząd
będzie ubiegał się o dofinansowanie inwe
stycji ze środków WFOŚiGW, rozpoczę
cie prac przewiduje się w III kw. br.
6. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.
Wiejskiej
Projektowana kanalizacja ma za zada
nie odprowadzenie ścieków z zabudowań
mieszkalnych przy ul. Wiejskiej w Ustro
niu Nierodzimiu. Ścieki odprowadzane
będą poprzez system projektowanej kana
lizacji sanitarnej i kanalizacji istniejącej do
oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Pro
jekt obejmuje budowę ciągów kanalizacyj
nych łącznej długości 1010 mb i budowę
przyłączy kanalizacji sanitarnej o długo
ści 500 m. Z uwagi na istniejącą konfigu
rację terenu konieczna jest budowa pom
powni ścieków zlokalizowanej w studni
kanalizacyjnej. Projekt przewiduje podłą
czenie do kanalizacji 33 budynków. Pla
nowana wartość robót wynosi 420.000 zł.
Przewiduje się również udział mieszkań
ców w finansowaniu inwestycji w wyso
kości po 2.500 zł. Wykonana została do
kumentacja techniczna, należy uzyskać
decyzje o środowiskowych uwarunkowa
niach i pozwolenia na budowę. Urząd bę
dzie ubiegał się o dofinansowanie inwe
stycji ze środków WFOŚiGW, rozpoczę
cie prac przewiduje się w III kw. br.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej:
Żarnowiec, Liściasta, Bażantów
Zaplanowano uzupełnienie kanalizacji
poprzez budowę przyłączy do dwóch,
trzech budynków w rejonach, w których
już została wcześniej wybudowana sieć sa
nitarna, a budynki zainteresowanych
mieszkańców z różnych powodów nie zo
stały podłączone. Mieszkańcy uczestniczą
w inwestycji kwotą 2.500 zł od nierucho
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mości, dodatkowo dostarczyli projekty
techniczne przyłączy kanalizacyjnych. In
westycją są objęte głównie posesje, któ
rych podłączenie przekracza możliwości
finansowe zainteresowanych. Wartość in
westycji 100.000 zł.
OŚWIETLENIE ULICZNE
Zaplanowano wykonanie uzupełnienia
oświetlenia ulic Cieszyńskiej, Tartacznej,
Asnyka i Nad Bładnicą.
Oświetlenie ul. Tartacznej planuje się
wykonać w pierwszym kwartale 2007 r.,
na to zadanie jest opracowana dokumen
tacja i posiadamy pozwolenie na budowę,
pozostałe inwestycje zostaną przygotowa
ne pod względem formalnym w I półroczu
br, realizacja w II półroczu.
Uzupełnienie oświetlenia w ul. Cieszyń
skiej będzie obejmowało budowę oświe
tlenia od ulicy Katowickiej do skrzyżowa
nia ulicy Cieszyńskiej z ulicą Błaszczyka.
Uzupełnienie oświetlenia w ulicy Nad
Bładnicą i Asnyka obejmowało będzie za
budowę opraw oświetleniowych na istnie
jących słupach energetycznych.
Na budowę oświetlenia w wyżej wymie
nionych rejonach przewidziano łącznie
kwotę 120.000 zł.
DROGI GMINNE
1. Budowa drogi pod skarpą od ul.
A. Brody do ul. Gałczyńskiego
Projektowany odcinek ulicy stanowi
fragment przewidywanej obwodnicy we
wnętrznej mającej przejąć ruch z biegną
cej centralnie ul. 3 Maja pozostawiając
w centrum ruch lokalny, pieszy i rowery.
Projektowana niweleta drogi dostosowa
na została do niwelet ulic Brody i Party
zantów. Droga została zaprojektowana
o szerokości 7,0 m, bezpieczniki 0,5 m,
zieleniec szer. 2,0 m oraz lewostronnie
chodnik szer. 2,25 m i prawostronnie ścież
kę rowerową szer. 2,5 m. Odwodnienie po
wierzchniowe zapewnione zostało poprzez
nadanie odpowiednich spadków podłuż
nych i poprzecznych jezdni kierując wody
opadowe poprzez wpusty uliczne do ka
nalizacji deszczowej. Zaprojektowane jest
włączenie do ul. Gałczyńskiego i drogi
obsługującej nowo wybudowane osiedle
mieszkaniowe „Zeta Park". Wykonana zo
stała dokumentacja techniczna przez inż.
Jerzego Milewskiego. Problemy z pozy
skaniem terenu pod budowę drogi od osób
fizycznych były powodem uzyskania de
cyzji wywłaszczeniowej oraz decyzji Sta
rosty Cieszyńskiego na wejście w teren.
Obecnie trwa postępowanie administracyj
ne w związku z wydaniem decyzji środo
wiskowej na powyższe przedsięwzięcie.
Po uzyskaniu klauzuli prawomocności
Urząd Miasta wystąpi o pozwolenie na bu
dowę i ogłosi przetarg na realizację tej in
westycji. Zadanie to będzie finansowane
ze środków budżetu miasta, zaplanowano
kwotę w wysokości 700.000 zł. Termin
realizacji uzależniony jest od zakończenia
spraw formalnych.
2. Budowa ul. »ródlanej wlot od ul.
Leśnej
Przebieg początkowego odcinka drogi
ul. »ródlanej posiada szerokość ok. 2,8 m

oraz pochylenie podłużne 10%. W celu po
prawienie widoczności oraz bezpieczeń
stwa użytkowników zostało zlecone opra
cowanie dokumentacji technicznej na prze
budowę wlotu łączącego ul. »ródlanąz ul.
Leśną. Planuje się poszerzenie istniejące
go odcinka do 5,0 m, wykonanie poboczy

oraz odwodnienie projektowanego odcin
ka drogi poprzez odprowadzenie wód do
przepływającego wzdłuż ul. Leśnej poto
ku. Planuje się realizację powyższego za
dania na przełomie drugiego i trzeciego
kwartału bieżącego roku. W budżecie mia
sta zarezerwowana jest kwota 60.000 zł.
3. Remont ul. Jesionowej
Ulicę Jesionową zaprojektowano jako
ciąg pieszo  jezdny o szerokości 5,0 m
i długości 70 m wraz z placem manewro
wym na końcowym odcinku drogi szer. 7,0
m ze spadkiem 2% do osi ulic i z pobo
czem o szerokości 0,5 m. Nawierzchnię
ulicy zaprojektowano z kostki betonowej,
wyniesienie krawężnika na płasko 4,0 cm
nad poziom jezdni. Odwodnienie po
wierzchniowe zapewniają spadki podłuż
ne i poprzeczne kierujące wody opadowe
do kanalizacji deszczowej poprzez istnie
jący wpust uliczny w obrębie skrzyżowa
nia ulic Jesionowej i Lipowej. W trakcie
opracowania jest kosztorys inwestorski, po
jego otrzymaniu przystąpi się do przygo
towań procedury przetargowej i ogłosze
nia przetargu. Termin realizacji przewidu
je się na drugi kwartał br. Planowana kwo
ta w budżecie miasta to 70.000 zł.
4. Remont ul. Działkowej
W bieżącym roku zaplanowany został
remont ul. Działkowej w Lipowcu na od
cinku ok. 380 mb, który polegać będzie na
wzmocnieniu podbudowy, profilowaniu
podbudowy masą asfaltową oraz ułożeniu
nawierzchni asfaltobetonowej. Zlecone zo
stało wykonanie kosztorysu inwestorskie
go. Planowana realizacja powyższego za
dania drugi kwartał 2007 r. Planowana
kwota w budżeci miasta to 100.000 zł.
5. Remont ulic Jabłoniowej i Czere
śniowej
Remont polegać będzie na wzmocnieniu
i uzupełnieniu podbudowy tłuczniowej
oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetono
wej. Zlecone zostało wykonanie kosztory
su inwestorskiego, planowana realizacja to
drugi kwartał 2007 r. Planowana kwota w
budżecie miasta to 200.000 zł.
DROGI POWIATOWE
Remont chodnika na ul. Skoczowskiej
Planuje się dokończenie remontu chod
nika wzdłuż ul. Skoczowskiej na odcinku
od przystanku autobusowego do ul. Fol
warcznej, odcinek długości 108 mb. Re
mont będzie polegał na zebraniu istnieją
cej nawierzchni z masy mineralnobitu
micznej oraz wykonaniu podbudowy po
łożeniu krawężników 15x30 cm na lawie
betonowej, obrzeży betonowych 30x8 cm
oraz nawierzchni z kostki brukowej beto
nowej szarej z wstawką kostki kolorowej
gr. 6 cm na odsypce piaskowej. Planowa
na kwota na realizację tego zadania 50.000
zł, termin wykonania przed nastaniem se
zonu letniego.
1 luty 2007 r.
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Remont chodnika ul. Grażyńskiego +
zatoka autobusowa
W latach poprzednich na ul. Grażyńskie
go przeprowadzony został remont chod
ników polegający na wymianie nawierzch
ni na kostkę betonową. Ułożona została
również nowa nawierzchnia asfaltobetono
wa. Pozostał jeszcze do remontu fragment
chodnika pomiędzy drogą dojazdową do
stadionu Kuźni a przejazdem kolejowym
w ciągu ul. Grażyńskiego. W tym też rejo
nie planuje się wykonać zatokę autobu
sową, która pozwoli na bezkolizyjne za
trzymywanie się autobusów. Trwają prace
przygotowawcze w zakresie aktualizacji
map geodezyjnych niezbędnych do zapro
jektowania zatoki autobusowej. Termin
realizacji uzależniony jest od uzyskania ze
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy
jęcia zgłoszenia na prowadzenie robót bu
dowlanych oraz wybrania wykonawcy
w drodze przetargu. Planowana kwota na
realizację tego zadania 120.000 zł.
Remont chodnika ul. Daszyńskiego
Na powyższe zadanie została zaplano
wana kwota w wysokości 150.000 zł. Za
kres robót remontowych będzie ustalony
na posiedzeniu Komisja Architektury, In
westycji, Gospodarki Komunalnej i Komu
nikacji.
OPIS ZADAŃ
W PRZYGOTOWANIU
Przebudowa Amfiteatru i Parku
Zdrojowego w Ustroniu.
Końcem września 2006 r. Urząd Miasta
uzyskał pozwolenie na budowę dla zada
nia pod nazwą Przebudowa Amfiteatru
i Parku Zdrojowego w Ustroniu.
Przewiduje się wykonanie zadaszenia
membranowego sceny (analogiczne jak
widowni), remont istniejących pomiesz
czeń garderoby i kawiarni oraz dobudo
wę budynku sanitarnego. Widownia zo
stałaby zmodernizowana (podniesienie
widowni, nowe siedziska). W części
północnej dobudowany byłby zbiornik re
tencyjny, stanowiący element małej archi
tektury z grawitacyjnym pływem wody.
Opracowane zostało Studium wykonalno
ści i w dniu 12.09.2005 r. złożone wraz
z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze
środków Zintegrowanego Programu Ope
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Pi
smem z dnia 6.04.2006 r. zostaliśmy po
informowani, że projekt ten, pomimo po
zytywnej oceny, nie otrzymał dofinanso
wania. O środki finansowe wystąpiono dla
tego zadania w ramach Programu Subre
gionalnego (środki europejskie). Koordy
natorem tego programu jest Starostwo
Powiatowe w Cieszynie. Koszt zadania
w oparciu o kosztorysy inwestorskie to
kwota 3.913.819,65 zł.

wania oraz montaż zaworów termostatycz
nych w budynku szkoły. Koszt robót zgod
nie z kosztorysem inwestorskim to
1.205.590 zł brutto. Prowadzone są obec
nie rozmowy o możliwości pozyskania
„środków norweskich" dla tego zadania
(dofinansowanie w wysokości do 85%
kosztów zadania) razem z termomoderni
zacją Przedzkola nr 6. Dla tego typu zada
nia istnieje również możliwość dofinanso
wania ze środków WFOSiGW.
3.Termomodernizacja Przedszkola nr
6 w Ustroniu Nierodzimiu.
Wykonano projekt budowlany i uzyska
no pozwolenie na budowę dla moderniza
cji i rozbudowy Przedszkola nr 6 w Ustro
niu Nierodzimiu. Zakres robót obejmuje
dobudowę pomieszczenia do zajęć rucho
wych oraz termomodernizację budynku
polegającą na wymianie stolarki okiennej
drzwiowej zewnętrznej oraz ociepleniu
ścian zewnętrznych. Przewiduje się także
wymianę kotłów instalacji centralnego
ogrzewania na kocioł dwufunkcyjny z au
tomatyką. Wartość robót wyceniono
w kosztorysie inwestorskim na 423.078 zł
brutto. Dofinansowanie do tego zadania
można otrzymać ze „środków norweskich"
lub WFOSiGW.
4. Budowa sali gimnastycznej z zaple
czem szatniowym przy Szkole Podsta
wowej nr 1 w Ustroniu.
Wykonano projekt budowlany i uzyska
no pozwolenie na budowę. Zaprojektowa
na sala z widownią na ok. 200 miejsc ma
wymiary 23,5x36,7 m i wysokość we
wnętrzną 7,50 m. Posiadać będzie pełne
zaplecze szatniowe i magazynowe, salkę
rezerwową i do aerobiku oraz hol wejścio
wy z biurami. Całkowita powierzchnia
użytkowa zaprojektowanego obiektu
1.552.10 m2, kubatura w>oiosi 11.610,84 m3.
W sali znajdują się boiska do siatkówki,
piłki ręcznej, koszykówki i mini piłki noż
nej. Obiekt jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna
służyć będzie szkole podstawowej, gimna
zjum i klubom sportowym. Może być wy
najmowana na treningi sportu kwalifiko

wanego. Wartość robót wyceniono w kosz
torysie inwestorskim na 5.339.000 zł brut
to. O dofinansowaniu dla tego zadania
można ubiegać się ze środków europej
skich lub z Ministerstwa Sportu.
5. Remont Przedszkola nr 4 w Her
manicach.
W związku ze złym stanem budynku
Przedszkola nr 4 w Hermanicach wykona
no ekspertyzę techniczną obiektu. Nie
zbędne jest wykonanie projektu budowla
nego z pozwoleniem na budowę obejmu
jącego:
wzmocnienie konstrukcji dachu z wy
mianą elementów konstrukcyjnych i impre
gnacją,
wymianę pokrycia dachowego z wy
konaniem okapów,
wzmocnienie i ocieplenie stropu piętra
budynku głównego przedszkola oraz przy
budówki od strony południowej,
ocieplenie ścian budynku z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie sufitów podwieszonych
w pomieszczeniach przedszkola,
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrz
nej i inne drobne wewnętrzne roboty (jak
np. remont podłogi w sali zabaw dzieci na
parterze z połączeniem sąsiadujących po
mieszczeń),
wykonanie kosztorysów inwestorskie
go i ślepych w rozbiciu na roboty jak wy
żej a w części instalacyjnej:
wymiana kotła i całej instalacji central
nego ogrzewania.
wymiana instalacji elektrycznej.
W br. planuje się wykonanie części pro
jektowej z pozwoleniem na budowę.
6. Remont kuchni przy Szkole Podsta
wowej nr 2 w Ustroniu.
Z uwagi na zły stan technicznny niezbęd
ne jest przystąpienie do remontu kuchni.
Zlecono opracowanie dokumentacji tech
nicznej. Koszt projektu 9.600 zł, termin do
16.4.2007 r. Zakres robót obejmował bę
dzie remont podłóg, ścian działowych
i instalacji elektrycznej. W okresie waka
cyjnym należy przystąpić do remontu
kuchni.

2. Tcrmomodcrnizacja Szkoły Podsta

wowej nr 3 w Ustroniu Polanie.
W lipcu 2006 r. uzyskano pozwolenie na
budowę dla termomodernizacji budynku
szkoły. Zakres robót obejmuje wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
ścian zewnętrznych oraz przebudowę da
chu na dwuspadowy. Prace obejmowały
by także wymianę pieca centralnego ogrze
1 luty 2007 r.

Początek przebudowy Rynku w czerwcu 2002 r.

Fot. W. Suchta
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Śnieżynki na scenie.

Fot. W. Suchta

NIE TYLKO DLA DZIADKÓW
Choć wieczór poświęcony rodzicom ro
dziców kojarzyć się może z drętwym de
klamowaniem wierszy, podopieczni MDK
oraz młodzież Gimnazjum nr 2 udowod
nili, iż potrafią wykreować pełne rozma
chu i fantazji widowisko na szeroką skalę.
Dość powiedzieć, że spektakl „Kochamy
Babcię i Dziadka" 26 stycznia trwał dwie
godziny, z 30punktowym programem bę
dącym podsumowaniem półrocznej pracy
wystąpiło ok. 100 młodych artystów,
a oklaskiwała ich wypełniona po brzegi
sala widowiskowa „Prażakówki".
Barbara NawrotekŻmijewska zapo
wiadała poszczególne bloki występują
cych. Wiersze mówili Roman Gazda, bliź
niaczki Klaudia i Magda Szczecina, Pa
tryk Pruszkowski oraz Martyna Szafra
nek przygotowani przez Magdę Koło
czek. Zaprezentowała się „Tęcza"  naj
młodsza drużyna mażoretek prowadzona
przez Katarzynę Rymanowską. Zespół
„Gama 2" z G2 zaśpiewał pastorałkę oraz
„Dzisiaj w Betlejem". Wokalistom akom
paniował na keyboardzie prowadzący ich
Janusz Śliwka. Małe członkinie grupy „Ko
lor", ćwiczące pod okiem K. Rymanow
skiej, zatańczyły z parasolkami do „I'm Sin
ging In The Rain".
W następnej części programu dały po
pis dziewczęta z grup tańca nowoczesne
go: „Passo" (kierowanej przez Milenę
Szymkiewicz) i „Błyskawice" (opiekun 
Anna Darmstaedter). Na uwagę zasługu
je Sabina Broda z kl. 6, która zaśpiewała
„Pada śnieg" jak prawdziwa następczyni
Edyty Górniak. Ten mały talent o czystym,
wyrobionym głosie kształci Władysław
Wilczak. U dziewczynki nie zauważało się
tremy, swobodnie poruszała się na wiel
kiej scenie, a po głosie można by sądzić,
że ma sporo lat więcej. Drugi blok wystę
pów zamknęła grupa przygotowawcza
mażoretek w eleganckich, czerwonych
uniformach.
Trzecią turę popisów otworzyła „Gama
2". Grupa tańca nowoczesnego „Impuls",
ćwicząca pod okiem K. Rymanowskiej,
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pokazała układ choreograficzny z elemen
tami akrobacji. Po śpiewającej „Wyruszać
w świat" Karolinie Cieślar na estradzie
zagościł działający trzy lata teatrzyk „Sce
niczne Wariacje" z „Balem u Śpiącej Kró
lewny" (prowadzenie i scenariusz sztuki 
M. Kołoczek). Intrygująca okazała się gra
konwencjami i pokazanie znanych bajek
w krzywym zwierciadle, a furorę zrobiła
Dobra Wróżka namiętnie mówiąca wier
szem i zbzikowana na punkcie rozrzuca
nia „bombonów" (z czego szczególną ucie
chę miały kręcące się pod sceną dzieci).
Dalej wystąpiła grupa „Tempo", przy
gotowywana przez A. Darmstaedter, dając
popis dynamicznego układu tańca nowo
czesnego, po czym przed widownią poja
wiła się znów S. Broda, tym razem z pio
senką „Z kopyta kulig rwie", zastępując
cały zespół Skaldów. Mażoretki z forma
cji „Mały gest" widowiskowo żonglowały
pałeczkami, a „Błyskawice" po raz kolej

Tancerki prezentujące się babciom i dziadkom.

ny wykonały rytmiczną sekwencję ta
neczną. Tę część zakończył drugi występ
„Passo", teraz był to taniec towarzyski.
Młodzieżowy teatrzyk „DNA" (opiekun
 M. Kołoczek) zaprosił na „Śnieżkę na
wesoło". Wiązankę popularnych kolęd za
śpiewała K.Cieślar, następnie trzy dziew
czynki z grupy baletowej „Mgiełki" (którą
prowadzi K. Rymanowska) zatańczyły w
śnieżnobiałych sukniach z tiulowymi fal
bankami. Pokaz strojów karnawałowych
dały dzieci z grupy plastycznej Anny Mi
chajlukKisiały, udając za pomocą wyle
pianych, kolorowych masek i skrzydeł z
kartonu rozmaite ptaki. Koncert zamknęły
mażoretki z najstarszej grupy „Gest".
 Proszę wybaczyć młodym niewielkie
potknięcia czy nierówności  mówiła po
występach B. Żmijewska.  Oni ogromnie
chcą się pojawić na scenie, chcą tańczyć,
stąd mamy tyle grup tanecznych. Myślę,
że to wszystko w przyszłości zaprocentu
je. Każde takie spotkanie i koncert jak dzi
siaj w Domu Kultury, każda dobrze prze
prowadzona próba, obycie sceniczne 
dadzą im później pewność w życiu.
Rekordzistka, Noemi Kluz, zaprezento
wała się tego dnia aż 6 razy. Z pewnymi
perturbacjami wszyscy artyści pojawili się
na estradzie, by zakończyć wspólnym „Sto
lat", a potem rozdać babciom i dziadkom
wiatraczkiśnieżynki. Wcześniej przed
swoim występem lub po nim dzieci oglą
dały innych wraz ze starszymi pokolenia
mi. A naprawdę, mimo drobnych niedocią
gnięć, było na co popatrzeć. Widowisko
stanowiło efekt długich prób, jednak za
angażowanie i dobra synchronizacja w gru
pach zrobiłyby o wiele mniejsze wrażenie
bez oprawy świetlnej i muzycznej (o którą
zadbali Wojciech Kisiała i Ryszard
Szymkiewicz), jak również bez strojów
(innych dla każdego zespołu), na których
sfinansowanie zbierano wolne datki. Wię
cej takich koncertów, a czas myśleć o po
szerzeniu parkingu. Przejęci występem
pociech rodzice i dziadkowie zablokowali
autami całe skrzyżowanie.
Katarzyna Szkaradnik

Fot. W. Suchta

1 luty 2007 r.

USTROŃSKI P R L
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.

PPR I PPS M
Podobnie jak w całej Polsce, także i Ustroniu w pierwszych
miesiącach po ustąpieniu Niemców prawo do legalnej działalno
ści miały tylko ugrupowania akceptujące postanowienia stworzo
nego przez komunistów Manifestu PKWN. Na terenie Ustronia
była to przede wszystkim Polska Partia Socjalistyczna, a właści
wie tzw. Odrodzona PPS, czyli ta część podziemnej PPS, która
opowiedziała się za skrzydłem reprezentowanym przez Józefa
Cyrankiewicza. W przypadku Ustronia za PKWN, czyli również
za współpracą z Polską Partią Robotniczą, opowiedziała się więk
szość socjalistów. Trzecim legalnie działającym ugrupowaniem
było Stronnictwo Ludowe. W sierpniu 1945 r., po powrocie
z emigracji byłego premiera rządu RP Stanisława Mikołajczyka,
zaczęło legalnie działać Polskie Stronnictwo Ludowe.
Przez pewien czas PPR nie miała w Ustroniu większego poli
tycznego zaplecza. Wbrew publikowanym później wspomnie
niom, w chwili zakończenia wojny nie istniały w miasteczku
i najbliższej okolicy zorganizowane komunistyczne komórki. Tra
dycje robotniczego zaplecza lewicy związane były wtedy głów
nie z PPS, która na terenie Ustronia niejednokrotnie zwalczała
przed 1939 r. wpływy komunistyczne.
Jednak po powstaniu nowych władz gminnych nastąpiło waż
ne wydarzenie. Do PPR wstąpił bowiem przedwojenny lider PPS
F. Zawada, dzięki czemu komuniści zdobyli najważniejsze sta
nowisko w lokalnych władzach. Wzmocniła się także rola nie
licznych członków PPR pochodzenia miejscowego, gdyż wcze
śniej komunistyczne fundamenty w miasteczku budowali głów
nie przyjezdni. Trudno powiedzieć, czy secesja Zawady zasko
czyła członków PPS, czy też była raczej spodziewaną przez nich
konsekwencją wcześniejszych poczynań dawnego przywódcy. Nie
sposób też odpowiedzieć, czy rzeczywiście Zawada przeszedł
w czasie wojny polityczną metamorfozę, czy też jego krok był
wynikiem zwykłej kalkulacji, mającej  w jego przekonaniu 
pomóc mu w definitywnym utrwaleniu własnej pozycji.
W tej sytuacji, na lidera odrodzonej PPS w Ustroniu wyrósł
Jan Bukowczan, przewodniczący pierwszej powojennej rady za
kładowej w Kuźni. Do najaktywniejszych działaczy PPS należeli
jeszcze: Franciszek Krysta, Jan Nowak, dyrektor administracyj
ny Kuźni inż. Rudolf Pociecha. Przybudówką PPS była założona
w czerwcu 1945 r. Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwer
sytetu Robotniczego, którą w Ustroniu kierował Emil Markuzel.
W lipcu 1945 r. powstał OMTUR w Ustroniu  Gojach pod kie
rownictwem Józefa Pilcha.

Założony w Ustroniu Komitet Okręgowy PPR często zmie
niał swoich sekretarzy. W omawianym okresie byli to: Józef Ko
chański, Józef Rozbórski, Karol Tomiczek, Teofil Mentel, Jó
zef Niemiec. Do najaktywniejszych działaczy PPR należeli jesz
cze: F. Zawada (od września 1945 r. także delegat ustrońskiej
PPR w Powiatowej Radzie Narodowej), ślusarz Paweł Nowak,
Józef Gluza, przełożony gminy w Hermanicach Józef Kołder.
Komunistyczną „młodzieżówką" czyli Związkiem Walki Mło
dych, kierował Jan Zawada. Współdziałanie PPR i PPS odby
wało się w ramach Powiatowej Komisji Porozumiewawczej
Stronnictw PPR i PPS.
PPS w Ustroniu miała silne oparcie w ustrońskiej spółdziel
czości, związkach zawodowych (metalowcy, kelnerzy, restaura
torzy) i radach zakładowych, na co PPR patrzyła niechętnym
okiem. W lutym 1946 r. Komitet Powiatowy PPR w piśmie do
Komitetu Wojewódzkiego PPR sugerował zastąpienie należące
go do PPS dyrektora R. Pociechy członkiem PPR Józefem Szcze
pańskim. Wpływom PPS miał ulegać dyrektor Kossowski. Ko
muniści planowali usunąć także dyrektora Jana Jarockiego, uwa
żając, że „cała dyrekcja z tej trójki wraz z radą zakładową rów
nież składającą się z samych członków PPS terroryzuje naszych
członków PPRowców, stawiając ich do gorszych robót, nie przyj
muje naszych ludzi itd. Taki stan rzeczy nie może długo istnieć ".
Zarzucano także członkom PPS, że grozili J. Szczepańskiemu
przeniesieniem do zakładów w Węgierskiej Górce i umieścili go
na podrzędnym stanowisku majstra w Kuźni mimo iż, według
PPR, posiadał wyższe kwalifikacje.
Następne miesiące życia politycznego Ustronia upływały w at
mosferze przygotowań do zapowiedzianego na 30 VI 1946 r. tzw.
referendum ludowego (słynne 3xTAK), którego propagandowy
wydźwięk faktycznie miał służyć kolejnej legitymizacji rządów
komunistów w Polsce. W Ustroniu głosowanie przebiegało ra
czej spokojnie. Jego szczegółowe wyniki jak i prawdopodobny
stopień fałszerstwa nie są znane.
Do poważniejszych sporów między PPR a PPS zaczęło docho
dzić w Ustroniu od lata 1946 r. Od strony programowej spór to
czył się  w skali ogólnokrajowej  o nieco odmienne wizje go
spodarcze. PPR pragnęła traktować zakłady pracy jako własność
robotników, lansując specyficzny model „kapitalizmupaństwo
wego ", w którym rola reprezentacji robotniczej sprowadzała się
do obrony interesów „ władzy ludowej ". PPS obstawała przy sil
nej roli związków zawodowych i samorządów robotniczych oraz
spółdzielczości. W woj. śląskodąbrowskim powstawały także
konflikty na tle przyjmowania do PPR osób jeszcze niezrehabili
towanych, często o niejasnej wojennej przeszłości, ludzi „zni
kąd", którzy wstępując do PPR, powiększali jej szeregi, uzysku
jąc przy tym swoistą amnestię i zajmując często eksponowane
stanowiska we władzach lokalnych czy radach zakładowych. Ta
kie zjawiska wystąpiły również w Ustroniu, co powodowało roz
goryczynie wielu mieszkańców. Stąd aluzje co do hitlerowskiej
przeszłości niektórych osób na różnych kierowniczych stanowi
skach były na porządku dziennym przez wiele następnych lat.
cdn
Krzysztof Nowak

KONCERT JACKA
WÓJCICKIEGO
17 luty to ostatnia sobota karnawału. Myślę, że zdecydowani
na balowe szaleństwa już się w tym roku wytańczyli a jeśli nie, to
nasz koncert będzie miłym wstępem przed całonocną zabawą.
Jacka Wójcickiego wszyscy znają z pięknego, mocnego głosu,
ciekawych monologów kabaretowych i umiejętności aktorsko 
tanecznych. Kiedy 3 lata temu wystąpił w amfiteatrze, ten wypeł
niony był po brzegi. Z pewnością i tym razem warto będzie zaj

rzeć do „Prażakówki", by posłuchać wesołych piosenek w wyko
naniu pana Jacka. A on  nazywany pieszczotliwie „Panem Te
norkiem"  zadba o to, abyśmy ten wieczór długo i mile wspomi
nali. Koncert odbędzie się 17 lutego o godz. 19.00 w sali widowi
skowej Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" w Ustroniu.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w sekretariacie i Centralnej In
formacji Turystycznej na rynku.
Barbara Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka"
1 luty 2007 r.

Na pierwszy śnieg rzucono ciężki sprzęt.

Fot. W. Suchta
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ROZMOWA Z TWÓRCAMI
Z cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu" odbył się
w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej" wer
nisaż wystawy twórczości Bronisława Firli i Zbigniewa Ku
beczka.
 O sztuce autorzy niechętnie mówią. Sztuka powinna przema
wiać sama za siebie, a opowiadanie o niej zostawmy krytykom 
stwierdził B. Firla na początku swojego wystąpienia. Nie ozna
czało to jednak, że nie chce rozmawiać z ustroniakami. Opowia
dał o swoich inspiracjach, o procesie powstawania prac, recyto
wał swoje wiersze, dzieląc się refleksjami na temat cyklów życia,
upływu czasu.
Bronisław Firla urodził się 15 czerwca 1924 roku w Suchej
Górnej, obecnie na Zaolziu. Pierwsze kroki w malarstwie i akwa
reli poczynił w Polskim Gimnazjum Realnym im. Juliusza Sło
wackiego w Orłowej pod kierunkiem prof. Gustawa Fierli. Nim
wyruszył na wojenną tułaczkę, studiował zaocznie w szkole De
coArt w Pradze. W latach 194547 służył w 2 Korpusie Polskim
we Włoszech. Po powrocie pogłębił studia malarskie u prof. Do
brosława Czajki i Stanisława Pękalskiego na Wydziale Architek
tury na Politechnice Wrocławskiej, dyplom uzyskał w Brnie
w roku 1951. Zawodowo był związany do roku 1985 ze Stavo
projektem Ostrawa, zrzeszony w Gminie Czeskich Architektów,
działacz Polskiego Związku KulturalnoOświatowego, pełnił funk
cję prezesa sekcji LiterackoArtystycznej, członek założyciel
Grupy Twórczej H68, obecnie jest prezesem Koła Polskich Kom
batantów w Republice Czeskiej. To bardzo skrótowy życiorys Bro
nisława Firli, gdyż aktywnością artystyczną i społeczną, mógłby
obdarować kilka osób. Zapałem na pewno zaraził dziesiątki. Uro
dził się i całe życie mieszkał w jednym domu. Ale dom ten nie
zniewolił artysty. Stworzył korzenie, pozwalające wykarmić nie
spokojnego ducha. Był portem, do którego wracał, z licznych pod
róży.

Z. Kubeczka (z lewej) trudno było skłanić do omawiania ekslibrisów,
wolał rozmowy indywidualne.
Fot. M. Niemiec

NZOZ 0K0MED
GABINET OKULISTYCZNY
Ustroń, ul. Sanatoryjna 7/124
rejestracja tel. 601 3 3 2 775

dr n. med. Iwona Roki taWala
dobór korekcji okularowej
diagnostyka i leczenie schorzeń oczu
(np. zaćma, jaskra, schorzenia rogówki i siatkówki)
 pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 ocena dna oka
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B. Firla wolał czytać wiersze niż omawiać obrazy.

Fot. M. Niemiec

Pan Bronisław przedstawił swoje dzieła od tych najstarszych
z lat 50. ubiegłego wieku, do najnowszych, stworzonych przy po
mocy komputera. Na wystawie zgromadzone są pejzaże znad
Sekwany i z Zaolzia, architektura miast polskich, obrazy symbo
liczne i szkice. Bardzo różnorodne techniki i style, nic dziwnego,
że zgromadzeni w muzeum na Brzegach mieli wiele pytań
0 proces tworzenia. Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni mi
niaturowymi reprodukcjami obrazów gościa zza południowej gra
nicy. Szczególnie serdecznie artysta witał się z kolegą kombatan
tem Adamem Heczko, prezesem ustrońskiego Koła Stowarzy
szenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z któ
rym zazwyczaj spotykają się nie w Muzeum, a przy okazji uro
czystości patriotycznych.
Niewiele chciał mówić również drugi artysta Zbigniew Kubecz
ka, autor 180 ekslibrisów wykonanych niesłychanie precyzyjną
techniką linorytu. Przedstawiła go kierownik Oddziału Muzeum
Irena Małiborska przypominając, że ukończył Polskie Gimna
zjum Realne w Orłowej. Z. Kubeczka od najmłodszych lat wyka
zywał zdolności plastyczne, przez 40 zajmował się różnymi dzie
dzinami sztuki, ale główną rolę w jego dorobku odgrywają pre
zentowane w Muzeum na Brzegach ekslibrisy, które powstają od
1964 roku i cały czas prezentowane są na wystawach krajowych
1 zagranicznych. Z. Kubeczka wykonał ekslibrisy dla znanych ludzi
kultury, sztuki, świata politycznego oraz dla instytucji m.in. Cen
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I. Małiborska mówiła, że
ekslibrisy Z. Kubeczka to opowieści o ludziach. Wzbudzają za
chwyt, bo są wykonane trudną techniką, zaskakują pomysłami,
ciekawą kompozycją i mają w sobie to coś. Z. Kubeczka również
odpowiadał na pytania ustroniaków, jednak z osobami zaintere
sowanymi jego twórczością wolał rozmawiać indywidualnie, po
chylony nad poszczególnymi linorytami.
Odwiedzający „Zbiory Marii Skalickiej" mają okazję podzi
wiać twórczość Bronisława Firli i Zbigniewa Kubeczka do końca
marca. Warto z niej skorzystać.
Monika Niemiec

[

PR0T00ENT
Gabinet stomatologiczny

lek, stom. TOMASZ STUDZIŃSKI

pon.
wt.
śr.
czw.
pt
sob.

8.3014.00
14.00 20.00
8.30 14.00
14.0020.00
8.3014.00
10.0015.00

USTROŃ, ul. Daszyńskiego 12 B, TEL. 3 3 / 8 5 4 1 4 8 9
KOM 0 6 0 1 5 0 8 6 0 7

 leczenie w znieczuleniu
 protetyka: korony, mosty, protezy bezklamrowe
 chirurgia stomatologiczna
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ustrońskie galerie, muzea placówki kultury,
stowarzyszenia,
straż miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuły
Rynek 4, tel. 8542340,
Wypożyczalnia dla dorosłych
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
poniedziałek: 8.0018.00, wtorek: 8.0015.00, środa: 12.0018.00,
czwartek  nieczynne, piątek: 8.0018.00, sobota: 8.0012.00.
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.
MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
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. 8542996.
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 książek "Geszyniana"
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:
z cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu":
 Bronisław Firla  malarstwo, rysunek, poezja
 Zbigniew Kubeczka  ekslibris

OGNISKO MUZYCZNE MDK „PRAŻAKÓWKA"
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon, wtorek od 17.30
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
 wtorek 9.00 10.00;  czwartek 16.00 17.00
Psycholog
 każdy ostatni piątek miesiąca
Punkt wydawania odzieży
 pon. śr. pt. 10.00 14.00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 4 0
 od poniedziałku do piątku 7.30 15.30
Telefon: 033 8542634, 033 8542163
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
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  czwartek 10.0012.00 s. nr 2
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu  środa 10.0012.00 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 prowadzi
Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej", ul. Rynek 4, codziennie w godz. 10.30 18.30
oraz kluby działające w szkołach: SP 1 (kl. IIII) pn.  godz. 12.0015.00
SP 2 (kl. IIII) wt.  godz. 13.0016.00, (kl. IVVI) pt.  godz. 13.0016.00
SP 3 (kl. IIII) pt.  godz. 12.3015.30, (kl. IVVI) wt.  godz. 13.3016.30
GIM 1 (kl. IIII) wt.  godz. 13.3016.30, GIM 2 (kl. IIII) 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 7,8542025
 od poniedziałku do piątku 8.4516.00
sobota 8.4513.00
KOMISARIAT POLICJI USTROŃ

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

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. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA GOJACH"
8&K Heczkowie  ul. Blaszczyka 19, tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZAWODZIE"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty 913.
BIURO PROMOGII 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 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
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

niedziele

8.00  1 2 . 0 0 i 17.00  1 9 . 0 0

7.0013.00 ˇ17.0019.00

MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży:
komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalnoinstrumentalne, taniec nowoczesny, rękodzieło
artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatykazajęcia odbywają się po południu.

Za zimno na zaloty.
1 luty 2007 r.

Fot. W. Suchta
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KULTURA
1.2

godz. 9.00

2.2

godz. 14.00

3.2

godz. 15.00

7.2

„Muzyczne rocznice"  audycja mu
zyczna Filharmonii Śląskiej dla klas II
gimnazjalnych i SP 2. MDK Prażakówka
Uroczysta sesja z okazji 50lecia nada
nia praw miejskich Ustronia, MDK
Prażakówka
Jubileusz 85 urodzin Józefa Balea
ra, Szkoła Podstawowa nr 5
Przegląd amatorskich Zespołów Te
atralnych, MDK Prażakówka

KINO
Przedszkolaki na sesji.

osobisty, CV + zdjęcie.

Zostań instruktorem PZN,
www.nartus.pl
0508070677.
Sprzedaż nart nowych i używa
nych.
Komis,
zamiana
www.nartus.pl 0508070677.
Pokój do wynajęcia.
Tel. 033 8547137.
Restauracja „Kubuś" Ustroń,
ul. 3 Maja 27 zatrudni kuchar
kę. Tel. 033 8543273.
DW „Sasanka" zatrudni: re
cepcjonistki, barmana, kelner
ki, pokojowe, pomoce kuchen
ne, konserwatorów. Kontakt
•

Centrum  jednoosobowe poko
je do wynajęcia na dłużej.
0505201564.
Przyjmę pracownika do sklepu.
Wymagana znajomość branży
sanitarnej. Tel. 0509940503.
Zimowa Promocja Okien PCV
 F.H. „Besta" Ustroń, ul. Sko
czowska 47E. 033 8545398.
Zatrudnię szefa kuchni i kucha
rza do nowo otwartej restauracji
w Istebnej. Tel. 032 3500418.
Przyjmę przedstawiciela han
dlowego w branży sanitarnej.
Tel. 0509940503.
Sprzedam citroena C15E, rocz
nik 1995. Tel. 0603117553.
Mieszkanie do wynajęcia.
692741763.

DYŻURY APTEK
24.2
57.2
810.2
Wieczorem
teki.

—B

 Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 8545776
 P o d Najadą
ul. 3 Maja 13
tel.8542459
 N a Szlaku
ul. 3 M a j a 4 6
tel.8541473
dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej ap

I
—i
zr
h
Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Ustroniu zapraszają

który odbędzie się w D.W. „Złocień"
•
17 lutego 2007 r. o godz. 19.00

Gra zespól Janusza Śliwki
Zapewniamy wyśmienite menu i wiele atrakcji. Cena biletu z konsumpcją 100 zł od osoby.
Rezerwacja I sprzedaż biletów w sekretariacie SP2, tel. 033 8543563
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godz. 16.50

28.2

godz. 18.10

27.2

godz.20.30

Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIA DROBNE! Tel. 0669535167.
Wulkanizacja  wymiana + wy
ważanie  8 zł Ustroń, ul. Ka
towicka 207 (przy dwupa
smówce) codziennie 819. Tel.
0605495621,338547028.

28.2

Czerwony Kapturek  prawdziwa hi
storia , bajka w polskiej wersji języko
wej, bez ogr. wieku
Babel „ZŁOTE GLOBY "najlepszy
film obyczajowy, USA, 15 lat
Co słonko widziało, obyczajowy, POL,
15 lat

I B T R O N S K A
dziesięć lat temu
W1996 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu zawarło
związek małżeński 107 par, w tym pięć osób z zagranicy: z Au
strii, Francji, Holandii i Niemiec. W tym samym czasie przedsta
wiciele władz miejskich odwiedzili i złożyli życzenia 123 jubila
tom, którzy ukończyli 80, 85, 90 i więcej lat. Zmarło 155 miesz
kańców Ustronia, w tym na terenie miasta 81. W USC w Ustroniu
sporządzono 106 aktów zgonu, w tym 3 obywateli niemieckich.
*
*
»
Od dłuższego czasu lokatorkajednego z mieszkań na os. Cieszyń
skim w sposób systematyczny zakłóca spokój lokatorom bloku. Spro
wadza ludzi z marginesu społecznego i organizuje pijackie libacje.
W wyniku podjętych interwencji doszło do sporządzenia kilkunastu
wniosków do kolegium. Policja informuje, że w podobnych przy
padkach lokatorzy mogą sami składać wnioski do kolegium.
#

Miejski Dom Opieki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Spo
łecznej i Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi otrzymały
bardzo potrzebny samochód marki ford transit. Dysponentem sa
mochodu zostanie MDSS i tam znajdzie zatrudnienie jego kierow
ca. Będzie woził między innymi obiady ze Szpitala Uzdrowiskowe
go. Skorzysta też ustroński MOPS, a pracownicy socjalni łatwiej
dotrą na wywiady środowiskowe w Dobce czy Lipowcu.
*

*

16 stycznia o godz. 18.15 na Zawodziu przy wejściu na most
nad Gościradowcem trzech młodych mężczyzn dokonało napadu
na starsza panią. Po uderzeniu w głowę i przewróceniu na zie
mię bandyci odebrali jej okulary i torebkę koloru bordo, w której
znajdowały się dokumenty, pamiątkowe fotografie i portfel.
«
* *
Radna Stefania Borowiecka mówiła m.in.: o budowaniu Jaszow
ca w czynie społecznym: Może partia była organizatorem pew
nych prac, ale niektóre rzeczy wychodziły od ludzi. Przecież tam
pracowali partyjni i bezpartyjni. Może musieli?  pytaliśmy, a S.
Borowiecka odpowiadała: Może niektórzy. Ja nie musiałam, a ile
dziś jest tam dużych drzew przeze mnie posadzonych. Może taki
zryw znowu by się przydał, żeby coś w Ustroniu zdziałać. Tu trze
ba by było odwołać się do więzi sąsiedzkich, przyjacielskich, by
na nowo tworzyć coś co przetrwa długo.
(mn)
1 luty 2007 r.

Podczas zgrupowania w Spale. Od lewej: Michał Kłoda, Szymon Ziółkowski, Piotr Zajcew, Tomasz Klyta, Magdalena Molek, Patrycja Moska
ła, Marek Konowoł, Kamila Skolimowska, Agata Bijok, Marta Andrzejak.

DWA HALOWE
 Jedyną bardzo zainteresowaną wynikami
na halowych Mistrzostwach Polski jest Pa
trycja Moskała. Zdobywając medal, zdo
bywa równocześnie indeks na studia. Bę
dzie to skok po indeks  mówił przed wy
jazdem na Halowe Mistrzostwa Polski tre
ner tyczkarek Międzyszkolnego Klubu
Sportowego Marek Konowoł.
No i po zdaniu matury Patrycja Moska
ła ma już indeks. Po pasjonującej walce
w kategorii juniorek zdobyła srebrny me
dal w skoku o tyczce na Halowych Mistrzo
stwach Polski w Lekkiej Atletyce rozegra
nych 27 stycznia w Spale. Do wysokości
360 cm Patrycja i Joanna Michalska z Za
wiszy Bydgoszcz pokonywały wszystko
w pierwszych próbach. 370 Patrycja mini
malnie strąciła, przeszła natomiast Joanna
i ona została mistrzynią Polski. Trzecie
miejsce zajęła znana juniorka Karmen Bu
nikowska z AZS AWF Gdańsk pokonując
350 cm.
Drugi srebrny medal dla MKS Ustroń
zdobyła na tych Mistrzostwach Polski Aga
ta Bijok pokonując poprzeczkę na wyso
kości 360 cm. Zwyciężyła Olga Frącko
wiak z AZS AWF Gdańsk skacząc 382 cm.
Trzecie miejsca zajęła Patrycja Kuc
z SKLA Sopot z wynikiem 340 cm. Nie
udał się ten start Magdalenie Molek, któ
ra zajęła piąte miejsce skacząc 320 cm. Co
prawda przegrała czwarte miejsce tylko
zrzutkami, ale tę zawodniczkę stać na wie
le lepszy wynik.
Wśród chłopców Tomasz Klyta z MKS
Ustroń był ósmy z wynikiem 380 cm. Zwy
ciężył Michał Klass z Gdyni (450 cm).
1 luty 2007 r.

SREBRA

Przed startem w Mistrzostwach Polski
tyczkarki z Ustronia były na obozach przy
gotowawczych. O tych przygotowaniach
trener M. Konowoł mówi:
 Braliśmy udział w dwóch obozach szko
leniowych. W sześciodniowym w grudniu
i styczniu w Spale w ośrodku przygoto
wań olimpijskich. Te obozy dla juniorek
młodszych i juniorek traktowane były jako
przygotowanie do Mistrzostw Polski. Obo
zy organizowała kadra okręgu i wszyscy,
którzy tam byli, są członkami kadry okrę
gu. Obozy finansowane były w większej
części przez okręg, a także ze środków klu
bowych. Zawodami kontrolnymi, przed
Mistrzostwami Polski, były Mistrzostwa
Śląska. Były to pierwsze nasze zawody od
kilku miesięcy. Agata Bijok po kontuzji
i po sześciu miesiącach przerwy oddawa
ła pierwsze skoki. Pozwoliłem jej skoczyć
tylko dwa razy, bo chciałem by bez kontu
zji wystartowała na halowych Mistrzo
stwach Polski. Agata wyleczyła kontuzję
i nie było po niej śladu. Niestety na lekcji
wychowania fizycznego naderwała mię
sień dwugłowy uda. Teraz przez dwa mie
siące leczy tę kontuzję, bardzo trudną do
leczenia. Nie może niczego wykonywać

była na trzecim miejscu. Jest dobrze przy
gotowana.
Z tych Mistrzostw Śląska traktowanych
jako etap przygotowań podopieczni M.
Konowoła przywieźli siedem medali.
W kategorii juniorek P. Moskała zdoby
ła srebrny medal, podobnie jak A. Bijok
w kategorii juniorek młodszych, gdzie M.
Molek zajęła drugie miejsce. Wśród mło
dziczek złoto zdobyła Martyna Cyganek
pokonując poprzeczkę na wysokości 340
cm. Brązowy medal zdobyła Magdalena
Wojdyło. W kategorii juniorów młodszych
Tomasz Klyta zdobył srebro, w wśród mło
dzików Michał Kłoda również przyjechał
z Mistrzostw Śląska ze srebrnym medalem.
 Halowe zawody traktujemy wyłącznie
jako przygotowanie do sezonu letniego 
mówi M. Konowoł.  Chociaż zgrupowa
nia w Spale to także spotkania z wielkimi
gwiazdami lekkiej atletyki, nie tylko pol
skiej. Można było z tymi gwiazdami za
grać w koszykówkę, porozmawiać, spotkać
się na treningu. W tym czasie trenowała
także kadra skoku wzwyż a z nią gwiazda
Blanca Vlastic z Chorwacji. W ogóle
w Spale pracuje się w najlepszych warun
kach w Polsce, a myślę, że także w Euro

na maksymalnym obciążeniu. Bardzo do

pie. Można powiedzieć, że tych obozów

bry wynik ma Mistrzostwach Śląska osią
gnęła Martyna Cyganek. 340 cm dla mło
dziczki to ponad pierwszej klasy sporto
wej. To budzi respekt. Na obozach w Spa
le widać było, że Patrycję Moskałę stać
na wysokie skakanie. Zmieniła sprzęt, ska
cze bardzo dobrze technicznie. Przed Mi
strzostwami Polski w rankingu juniorek

jest za mało. Ale dziewczyny chodzą do
liceum. A przejście z gimnazjum do liceum
to spora zmiana. Dlatego nie mogę i nie
chcę zbytnio odrywać dziewczyn od na
uki i zajęć w szkole.
Teraz czekamy na tradycyjne zawody
w skoku o tyczce rozgrywane w Ustroniu
1 maja.
Wojsław Suchta
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Jako sie też mocie gaździnki

Wszędzie ta góralszczyzna.

Fot.W.Suchta

USTRONIACY NA
ZIMOWYCH ARENACH
Piotr Śliwka startujący w barwach AZSu AWF Katowice zwy
ciężył w narciarskim XXI Międzynarodowym Biegu Dudka, któ
ry odbył się 13 stycznia na Białym Krzyżu. W biegu na dystansie
15 km techniką klasyczną Śliwka, wyprzedził swojego kolegę
klubowego Dawida Walusia rodem z Wisły. Wyniki ustronia
ków: 1. Piotr Śliwka (35.30,0); 6. Stanisław Gorzołka (40.34,0);
16. Andrzej Siwczyk (49.55,0); 33. Franciszek Pasterny
(1:04.05,0).
We włoskim Val di Fiemme w połowie stycznia rozegrano za
wody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata B. Nasz repre
zentant w kombinacji norweskiej Artur Broda jako najlepszy
z Polaków w starcie masowym uplasował się na 64. pozycji.
W sobotnim konkursie skoków zawodnika Wisły Ustronianki, jak
i jego kolegów z reprezentacji, już nie zobaczyliśmy. W poprzed
nim biegu zajął pięćdziesiąte ósme miejsce. Marcin Szeja (AZS
AWF Kraków Zakopane) zajął szesnaste miejsce w snowboardo
wym slalomie gigancie rozegranym 26 stycznia w miejscowości
Bardonecchia w ramach XXIII Zimowej Uniwersjady Turyn 2007.
Nasza reprezentantka Dorota Żyła (AZS AWF Katowice) zosta
ła zdyskwalifikowana.
(mn)
POZIOMO: 1) dzielnica Warszawy, 4) z opierunkiem,
6) skrzydlaty padlinożerca, 8) twórcza wena, 9) górna koń
czyna, 10) wojskowy but, 11) dochodzą zza światów, 12) suną
po niebie, 13) wyciąg leczniczy z rumianku, 14) na żołnier
skiej czapce, 15) Nina zdrobniale, 16) ojciec za Olzą,
17) mocne argumenty, 18) duża papuga, 19) góry popularne
wśród narciarzy, 20) w rodzinie Fiata.
P I O N O W O : 1) wieszczka, 2) uzależnienie lekowe,
3) skarby morza, 4) pomieszczenia remontowe, 5) lico, obli
cze 6) czarnoksiężnik, 7) rodzaj zboża, 11) uroda, powab,
13) miasto japońskie, 14) nad kuchnią.

Sniega już szwarnie nasuło, tóż jyno roz za czas wyńdym na
pole, a tak fort siedzym w chałupie. Przed połednim łobiod uwa
rzym, a potym sztrykujym jakisi czopki, abo kopytka, tóż jakby
kiery chcioł to niech mi skoże. Czopke móm gotowóm za dwa
wieczory, a robiym za darmo, coby nie wyńś z wprawy, a przi tym
łoglóndóm telewizje. Dyć latoś je w Warszawie jazda figurowo
na lodzie i dziwom sie na ty pokazy kaździutki dziyń. Kibicowa
łach naszym  tym Siudkóm i doprowdy je żech rada, że dostali
medal, bo jechali przeszumnie. A złoto zdobyli Niymcy. Ale co to
byli za Niymcy? Ukrainka z Turkym!
Tak se myślym jako ta historia z Niymców zakpiła. Tóż drugóm
wojnę światowóm wywołali i walczyli ło „ czystość rasy ", śpiywali
„Dojczland, Dojczland iber ales", a jako dzisio ci Niymcy wy
glóndajóm? Już isto terazje tam wiyncyj łobcokrajowców; niż miej
scowych. Nimiecko rodzina mo nejwyżyj jedno
dziecko,
a turecko, abo inszej egzotycznej nacji, co sie tam fórt łosiedłajóm
mo spory przichówek. Tóż jak tak dali pujdzie, to za pore pokolyń
Niymcy wyginóm bez wojny. Jyno tymu, że sóm wygodni i nie chce
sie jim mieć dziecek. A nejlepszym przikladym jak teraz Niymcy
wyglóndajóm je ta nimiecko mistrzowsko para w jeździe na lodzie
 Ukrainka z Turkym! Smiychu warte. Nic dodać, nic ująć.
Łoto wyszłach po chłyb do kónzumu, a ślisko wszyndzi, tóż żech
na pasach takigo pirueta zakrynciła, że sie zdało że raziunko sie
nie pozbiyróm. Jak żech to w chałpie chłopu łopowiadała, to sie
śmioł, ze zowiszczym tym mistrzom łyżwiarstwa, tóż robiym taki
spirale śmierci. Latoś jeszcze żech nie poczuła jaki lódje twardy,
ale dyć dziepro zima sie zaczyła, tóż dowejcie łudeczkowie pozór
i dzierżcie sie ciepło.
Hela

JUBILEUSZ D Y R E K T O R A
Urząd Miasta, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu, Szkoła
Podstawowa Nr 5 zaprasza 3 lutego o godz. 15.00 do SP5 na
spotkanie z okazji 85. rocznicy urodzin Józefa Balcara.

WYSTĄPIĄ NAUCZYCIELE
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego zaprasza 9 lutego o
godz. 18.00 na Karnawałowy Koncert w wykonaniu nauczycieli
Ogniska Muzycznego. W „Prażakówce" wystąpią: Agnieszka
Tront, Małgorzata Kubala, Jolanta Malinka, Aleksandra Pruszy
dło, Piotr Sztwiertnia, Marek Walica oraz Katarzyna Kamińska,
Ewa Krupa i Marta Popiołek.

KRZYŻÓWKA

KRZYZOWKA

KRZYZOWKA

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązanie oczekuje
my do 9 lutego br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 2

WIOSNA W STYCZNIU
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Anna Pietroszek,
ul. P. Lipowczana 10. Zapraszamy do redakcji.
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