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uchwaloNo	
StudIum

rodzą się 
mufloNy

SparINgI

(dok. na str. 2)

Rozmowa z Bogdanem Chaberem, głównym projektantem 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ustronia”

Na		oSuwISku uSta	
rozPoCzęTE

Pachnie już wiosną.                                      Fot. W. suchta

Ustrońskie Spotkania Teatralne rozpoczęły się w poniedziałek 
znakomitym występem znanego aktora Zbigniewa Zapasiewicza 
i Olgi Sawickiej. Duet ten w mistrzowski sposób interpretował 
poezję Zbigniewa Herberta. Spektakl zatytułowany był „Powrót 
pana Cogito”.

Sala ustrońskiego Domu Kultury zapełniła się po brzegi tymi, 
którzy chcieli zanurzyć się w głębię poezji Herberta, poczuć jej 
smak. Charyzmatyczna osobowość Z. Zapasiewicza i piękny głos 
O. Sawickiej sprawiły, że na sali zapanowała niezwykła atmosfera, 
pełna skupienia i refleksji. Nikt chyba nie wyszedł zawiedziony. 
Aktorom zgotowano długą owację na stojąco. Przed nami kolejne 
spotkania teatralne. Zobaczymy Cezarego Żaka i Joannę Żółkow-
ską w przedstawieniu „Spróbujmy jeszcze raz”, a także mono-
dram „Belfer” w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka.               (ar) 

Rada Miasta uchwaliła studium. Czym ono jest?
Zgodnie z ustawą z marca 2003 r. jest to jeden z dwóch podsta-
wowych dokumentów planistycznych, którym gminy muszą się 
posługiwać, tzn. powinny taki dokument mieć, by prowadzić 
prawidłową gospodarkę przestrzenną. Studium jest opracowaniem 
poprzedzającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Chodzi o nowe zamierzenia, o wskazanie nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową, pod funkcje rekreacyjne. 
Czyli można wykonywać nowe plany miejscowe?
Studium nie jest prawem miejscowym, ale obowiązkowym 
dokumentem planistycznym poprzedzającym wykonanie pla-
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Typowym pałacem miejskim  
z końca XVIII wieku jest daw-
na rezydencja rodu Larischów  
w Cieszynie. Obecnie mieści 
się tu Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego, które założone zosta-
ło ponad 200-lat temu i jest 
drugim w Polsce, po Muze-
um Czartoryskich, gdy chodzi  
o wiek.
    
Na Górze Zamkowej w Cie-
szynie, po usunięciu blisko me-

trowej warstwy ziemi, odkryto 
średniowieczny bruk. Chodzili  
po nim i jeździli kolasami cie-
szyńscy książęta. Fragment 
bruku został udostępniony tu-
rystom. Stanowi część ścieżki 
archeologicznej.

Na południe od potoku Puń-
cówka występują łupki cieszyń-
skie. Ich warstwy mają grubość 
do 300 m. W łupkach pojawiają 
się żyły skał magmowych, które 
noszą nazwę cieszynit.

Zagraniczni goście odwiedza-
jący nadolziański gród to głów-
nie Czesi. Uprawiają tzw. tury-
stykę zakupową. Dotąd pełno 
ich było szczególnie w środy 

i soboty, kiedy w Cieszynie 
są dni targowe. Po zniesieniu 
kontroli granicznych (strefa 
Schengen), stali się już co-
dziennymi bywalcami. 

Rybiorz w gwarze cieszyńskiej to 
człowiek zajmujący się hodowlą 
ryb oraz wędkarz. W regionie 
działa kilka kół wędkarskich.

W parku koło Szpitala Ślą-
skiego rosło okazałe drzewo 
glediczji trójciernej. Mierzyło 
15 m wysokości i miało 110 
cm w obwodzie. Zostało ścięte 
(1996 r.), ale jak na ironię dwa 
lata później, rosnący obok po-
dobny okaz, został uznany za 
pomnik przyrody.

W cieszyńskim regionie dzia-
ła kilka organizacji skupiają-
cych ludzi biznesu. Są to m. 
in. Towarzystwa Kupieckie 
w Wiśle, Skoczowie i Cie-
szynie, Klub Kapitału Śląska 
Cieszyńskiego, Klub Przed-
siębiorców. Ich aktywność 
jest różna.

Cieszyn sąsiaduje z Czeskim 
Cieszynem oraz gminami 
Dębowiec, Goleszów i Haż-
lach. Liczy prawie 40 tysięcy 
mieszkańców. Jest mniejszy,  
o czym nie wszyscy raczej wie-
dzą, od Karwiny czy Hawie-
rzowa po drugiej stronie Olzy,  
o Ostrawie nie mówiąc.                              
             (nik)

(dok. ze str. 1)
Na		oSuwISku

*    *    *

Gdyby wymóc na inwestorach określony rodzaj budowli,  
to wszystko wyglądałoby lepiej?
Nie jest to takie proste. W swojej praktyce próbowałem bardzo 
rygorystycznych zapisów dotyczących formy architektonicznej, 
ale to nie wytrzymało próby czasu. Mówiąc w skrócie, jest to 
odbierane jak zamach na demokrację i prawo własności. Pozostaje 
myślenie: „Ja mam swoją działkę i mogę postawić na niej co 
chcę!” W planie mogą się znaleźć ustalenia estetyczne skoro się 
mówi, że trzeba nawiązywać do architektury regionalnej. Dobry 
architekt wie co z tym zrobić. Niestety panuje moda na dworki  
w każdym miejscu. Jedyną receptą na to jest większa świadomość 
estetyczna i architektoniczna społeczeństwa.
Z czym miał pan najwięcej kłopotów przy projektowaniu 
tego studium?
Były to problemy natury czysto warsztatowej. Było bardzo sporo 
wniosków, przy czym nie zawsze oznaczenia nieruchomości 
były aktualne. Ludzie często z dużym opóźnieniem aktualizują 
swe nieruchomości w zapisach geodezyjnych. Tu korzystałem 
z pomocy pracowników wydziału architektury, którzy dobrze 
znają teren.
A w skali bardziej ogólnej, co jest problemem Ustronia?
Duże parcie na poszerzanie terenów inwestycyjnych niezależnie 
od uwarunkowań przyrodniczo-fizjograficznych. W Ustroniu są 
duże ograniczenia, gdy chodzi o lokalizację zabudowy, zwłasz-
cza natury ekofizjograficznej. Jest dużo terenów zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemi tzw. osuwisk, są tereny zagrożone 
zalaniem.
Inny kłopot to komunikacja w Ustroniu.
Komunikacja jest wszędzie problemem. Jedną z ważniejszych 
inwestycji jest zapisana kontynuacja budowy dwupasmowej drogi 
szybkiego ruchu do granic Wisły. Pozostaje pytanie czy będą 
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, czy jedna z czterema pasami. 
W centrum duże możliwości tkwią w organizacji ruchu, a nie  
w wyznaczaniu nowych dróg. Jest zapisana w studium tzw. mała 
obwodnica śródmieścia. Jest też planowana obwodnica Lipowca, 
gdzie jest gęsta zabudowa i wąska niebezpieczna droga. Wiele 
problemów komunikacyjnych wynika z przestarzałego układu 
skrzyżowań. Na skrzyżowaniu dwupasmówki z ul. Cieszyńską 
planowany jest węzeł. Badanie ruchu wykazuje, że powinno to 
być skrzyżowanie dwupoziomowe. Zaznaczyliśmy też w studium 
wiele innych skrzyżowań wymagających modernizacji. Pozornie 
kosmetyczne zmiany mają istotny wpływ na poprawę układu 
komunikacyjnego.
Jak zagospodarowanie Ustronia wygląda w porównaniu  
z innymi miejscowościami?
Zabudowę Ustronia odbieram pozytywnie. Uważam, że Ustroń 
ma swój charakter. Oczywiście duży wpływ ma na to dzielnica 
Zawodzie będąca widocznym z daleka symbolem. Generalnie 
przestrzeń Ustronia jest rozpoznawalna. Jest tu tyle charaktery-
stycznych rejonów i znaków przestrzennych, że trudno pomylić 
go z innym miastem. Na tle wielu innych gmin o profilu tury-
stycznym wyróżnia się. 
Dziękuję za rozmowę.             Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

B.	chaber.                                                               Fot. W. suchta

nów miejscowych. Dopiero miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest prawem lokalnym i daje prawne podstawy 
do wydawania lokalizacji, pozwoleń na budowę. Aktualnie 
obowiązujący plan generalnie się nie zdezaktualizował. Chodzi  
o dopuszczenie pewnych nowych inwestycji, głównie związanych 
z funkcją mieszkaniową, turystyczną, usługową. Do studium 
wpłynęło ponad 150 wniosków. Wiele z nich było na tyle szcze-
gółowych, że odnosiły się raczej do planu miejscowego. Znaczna 
ilość nowych terenów mieszkaniowych została udostępniona, 
najwięcej w Hermanicach, Nierodzimu i Lipowcu. Są też drobne 
korekty komunikacyjne, itp.
Czym się pan kierował konstruując studium, bo chyba nie 
tylko wnioskami?
Jest to kontynuacja ustaleń zawartych w poprzednim studium, ale 
też w aktualnym planie zagospodarowania z 2004 r. Generalnie 
w warstwie ustaleń, ograniczeń, parametrów zabudowy plan jest 
dość aktualny, ale nie wszędzie. Zawsze trzeba brać pod uwagę 
specyfikę miejsca, uwarunkowania urbanistyczne, charakter ist-
niejącej zabudowy, formy krajobrazu. Dopuszczalna więc będzie 
w śródmieściu zabudowa o większej intensywności, wyższa, bo 
do 15 metrów, ale w zgodzie z walorami krajobrazowymi i przy-
rodniczymi. Projektant sporządzający nowy plan musi w swoich 
ustaleniach być zgodny z tym co mówi studium.
Ustroń plany zagospodarowania ma od pół wieku, więc rozwój 
odbywał się pod okiem urbanistów, a tymczasem w zabudowie 
panuje chaos. Czy nie lepiej miasta rozwijają się bez planów, 
w sposób naturalny?
Z tym chaosem to przesada. Na pewno jako dysonans odbie-
rane jest osiedle Manhatan ze względu na swoją skalę. Bardzo 
trudno też wyegzekwować spójną formę architektoniczną dla 
zabudowy.
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

�.0�.�008 r.
Na ul. Katowickiej II mieszkaniec 
Wisły kierujący kia nieprawidłowo 
wyprzedzał mercedesa sprintera 
kierowanego przez mieszkańca 
Katowic, doprowadzając do kolizji 
drogowej.

5.0�.�008 r.
Na ul. Daszyńskiego policjanci za-
trzymali nietrzeźwego mieszkańca 
Ustronia kierującego rowerem.
9.0�.�008 r.
Na ul. Skoczowskiej policjanci za-
trzymali kolejnego nietrzeźwego 
mieszkańca Ustronia kierującego 
rowerem.                              (ar)

�.0�.�008 r.
Pracownicy SM wspólnie z pra-
cownikiem MOPS wyjechali na ul. 
Jastrzębią w celu przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego.
�.0�.�008 r.
Interweniowano na jednej z posesji 
przy ul. 3 Maja, gdzie nakazano 
zaprowadzenie porządku.
5.0�.�008 r.
Prowadzono wzmożone kontro-

le wokół placówek szkolnych  
w naszym mieście. Sprawdza-
no zachowanie się młodzieży. 
Kontrole nie wykazały za-
strzeżeń.
6.0�.�008 r.
Interweniowano na jednej z posesji 
przy ul. Bernadka w sprawie agre-
sywnego psa. Pies pozostawiony 
przez właściciela stał się zagroże-
niem dla domowników. Zwierzę 
zostało zabrane do schroniska  
w Cieszynie.                           (ar)

rozpoczął sie remont dwupasmówki.         Fot. W. suchta

*    *    *

*    *    *

zaproszenie  do  muzeum
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 

na szkle Marii Gatnar-Guzy pt. „Od stworzenia świata do Zmar-
twychwstania Pańskiego”, który odbędzie się w sobotę 15 marca 
o godz. 15.00. W programie: poezja o tematyce wielkanocnej 
– Grupa Twórcza „Wiślanie” i film o twórczości malarki. Czynny 
będzie również kiermasz przedświąteczny.

14.03 - RobeRt LenaRt
        & Los agentos!
Bluesowy Agent 007 pierwszy raz  

w Angel’s.Czad  i energia zapewniony!

28.03 - LotHaR DZIWoKI 
 & LotHaRsI !

Legenda jazzu tradycyjnego w Angel’s.

W każdą sobotę gra dla państwa 
pianista, zapraszamy.

PRomocyjne 
PaKIety ReKLamoWe 
W GAzeCie Ustrońskiej

5 emisji w kolorze
4,3 x 4 cm 150 zł
4 emisje w kolorze
5,8 x 5 cm 200 zł
3 emisje w kolorze
9 x 5 cm  250 zł
3 emisje w kolorze
9 x 9 cm 400 zł

reklamy czarno-białe: 1 zł za cm2

reklamy kolorowe:  2 zł za cm2

ogłoszenia drobne: 0,6 zł za słowo

*    *    *

Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Cieślar lat 86  ul. Orzechowa 12
Józef Podżorski lat 66  ul. Źródlana 85

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że od �� marca  do �� grudnia �008 w każdą sobotę 

w godzinach od 9.00 do ��.00, udzielane są bezpłat-
ne świadczenia lecznicze w nagłych przypadkach  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 
dyżurów lekarsko - pielęgniarskich, w budynku Przy-
chodni w Ustroniu, ul. Mickiewicza � /I piętro/.

Trwa corocznie przeprowadzana na wiosnę zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. samochód Przedsiębiorstwa Komunal-
nego zbiera w poszczególnych dzielnicach odpady wystawiane 
przez mieszkańców przed posesje.                         Fot. W. suchta

DyżURy RADnyCH 
Dyżury radnych w dzielnicy Lipowiec Olgi Kisiały i Tadeusza 

Krysty, odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
w strażnicy OSP w Lipowcu w godz. 16.30 - 18.00.

zapisy do przedszkoli i klas pierwszyCh 
SZkół PoDStAWoWyCH

Informujemy, że w terminie od 1 do 31 marca 2008 r., 
prowadzone będą zapisy do placówek przedszkolnych  
i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2008/2009, 
dla których Urząd Miasta Ustroń jest organem prowadzącym. 
Przypominamy, że dzieci sześcioletnie są objęte obowiązkiem 
edukacyjnym. *    *    *

Zatrudnimy Panie na produkcję w sy-
stemie �-zmianowym, na terenie Ustronia.  
kontakt telefoniczny: 0��-854-4�-��.
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uchwaloNo		StudIum
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 

radni podjęli uchwałę o przyjęciu „Stu-
dium kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ustronia”. Uchwałę pod 
obrady skierowano na wniosek Komisji 
Architektury RM. Przedstawiając uchwałę 
burmistrz Ireneusz Szarzec stwierdził, że 
przyjęcie nowego studium jest podykto-
wane zmianami prawa, oraz wymusza je 
życie. Burmistrz mówił:
- Nowe studium ma za zadanie porządko-
wanie zagospodarowania, jak i stwarzanie 
możliwości rozwoju. O wszystkim jednak 
przesądzą miejscowe plany zagospoda-
rowania. Studium ma określać docelowe 
funkcje rozwoju, a chodzi przede wszyst-
kim o strefę uzdrowiskową „A”, która 
uległa dość dużemu zmniejszeniu. Dodat-
kowo mamy obowiązek opracowania do 
końca sierpnia tego roku nowego operatu 
uzdrowiskowego. Będzie to dokument 
prawa miejscowego, a zarazem podwalina 
do opracowania planów miejscowych, ba-
zowy dokument określający strefy uzdro-
wiskowe. Już w poprzedniej kadencji 
zastanawiano się co ma być pierwsze przy 
określaniu stref uzdrowiskowych - plan 
miejscowy, czy operat uzdrowiskowy. 
Najlepiej gdyby te dwa dokumenty były 
zbieżne. Myśmy doprowadzili do tego, 
że zarówno operat, jak i plan, określają te 
strefy w sposób tożsamy. Wcześniej wy-
stępowały w tej materii różnice. Studium 
nie przesądza, ale wskazuje tendencje.  
W południowej części strefy „A” ma miej-
sce wyłączenie terenów mieszkaniowych 
przy ul. Nadrzecznej, podobnie jak przy ul. 
Gościradowiec. Tam już są zabudowania 
istniejące od lat. 

Burmistrz I. Szarzec podkreślał, że 
procedura uchwalania studium jest zdecy-
dowanie bardziej liberalna niż uchwalanie 
planu, jeżeli chodzi o szczegółowość 
opracowań planistycznych. Dotyczy to  

poszczególnych etapów opracowywania 
studium, czyli debaty publicznej, zasad 
rozpatrywania wniosków, możliwości 
odwoływania się. Studium nie jest aktem 
prawa miejscowego. To dokument progra-
mowy podobny do strategii, określający 
pewne kierunki w sposób sformalizowany. 
Studium składa się z rysunku i części opi-
sowej. W trakcie opracowywania zbierano 
wnioski mieszkańców i w 90% zostały 
uwzględnione. W studium starano się na-
prawić to, co z różnych względów zostało 
zaniechane przy tworzeniu planu zagospo-
darowania, jak np. przypadki, że ktoś nie 
zdążył złożyć wniosku. Są też przypadki, 
które z uwagi na różne uwarunkowania 

nie mogą być zrealizowane. Są to np. 
wnioski dotyczące terenów leśnych podle-
gających szczególnej ochronie, dotyczące 
przekształceń na terenach „Natury 2000”, 
terenów zalewowych, osuwiskowych. Te 
tereny są w studium wykazane. Strefa 
zabudowy sięga coraz dalej na północ. 
Następnie I. Szarzec mówił:
- Po wielu dyskusjach, debacie publicznej, 
konsultacjach ze specjalistami, udało się 
wypracować propozycję studium. Stara-
liśmy się, by rozstrzygnięcia były maksy-
malnie korzystne dla wszystkich składają-
cych uwagi. Oczywiście nie są korzystne 
w stu procentach, bo to jest niemożliwe. 
Nie da się wrysować prawa zabudowy 
tam, gdzie z przepisów wyraźnie wynika, 
że jest to niemożliwe. Raz jeszcze chciał-
bym podkreślić, że uwzględnienie uwag 
i zawarcie ich w studium, nie przesądza 
o tym, że po uchwaleniu studium można 
występować o pozwolenie na budowę. 
Do tego jeszcze daleka droga, ale my ją 
będziemy przechodzić.

Stefan Figiel prosił, by konkretnie po-
wiedzieć czym nowe studium różni się 
od poprzedniego, na co architekt Jarosław 
Grzybowski odpowiadał, że  nie są to 
zmiany rewolucyjne i nie ma drastycznych 
różnic. Boom mieszkaniowy spowodował, 
że pod budownictwo mieszkaniowe prze-
znaczono kilkadziesiąt hektarów. Studium 
ma też na celu uporządkowanie zagospoda-
rowania przestrzennego. Do studiu złożono 
170 wniosków, a po wyłożeniu do wglądu 
120 uwag, z których 60  nie uwzględniono, 
przy czym są to także te uwagi, których nie 
uwzględniono w 10%.

W imieniu Komisji Architektury jej 
przewodniczący Piotr Markuzel stwier-
dził, że studium to efekt kilkumiesięcznej 
pracy. W imieniu komisji wnioskował też 
o przyjęcie studium, co radni w uczynili 
jednogłośnie.

Podczas sesji radnym przedstawiono 
również informację o zasobach mieszka-
niowych gminy.             Wojsław Suchta

Charakterystyczna zabudowa Ustronia.                    Fot. W. suchta

Trwa boom budowlany pod równicą.                    Fot. W. suchta
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o  KobiECym  śWięCiE

 W ostatnią niedzielę w popularnej 
twlewizyjnej „trójce” trzykrotnie gościł 
Ustroń. mówi o tym burmistrz ireneusz 
Szarzec.

*    *    *
Zbliżający się sezon turystyczny skłania 

do myślenia o jak najlepszym promowa-
niu naszego miasta, o przygotowaniu się 
do przyjęcia turystów. Jak pokazać się z 
najlepszej strony, by do miasta przyciąg-
nąć, jak najwięcej gości już na święta 
majowe. To przyjeżdżający do nas kuracju-
sze, wczasowicze i turyści są najbardziej 
pożądaną klientelą zapewniającą nam 
rozwój. Wspierają oni również lokalną 
przedsiębiorczość, gdyż korzystają z róż-
nego rodzaju usług. Mając to na uwadze 
zdecydowaliśmy się na promocję miasta 
w programie telewizyjnym TVP Info 
emitowanym na cały kraj. W ostatnią 
niedzielę znaleźliśmy się więc na antenie 
telewizyjnej i były to trzy wejścia na żywo 
po kilka minut zaraz po wiadomościach  
o godz. 9.30, 11.30 i 13.30. Ustroń pre-
zentowany był wraz z prognozą pogody. 
Udało się nam zaprezentować różne cie-
kawe propozycje na zbliżający się sezon, 
ale nie tylko dotyczyło to sezonu. Wydaje 
się, że promocja telewizyjna jest najlepszą 
formułą, gdyż oglądalność tego typu pro-
gramów jest dość spora. 

My zachęcaliśmy do przyjazdów do Ustro-
nia. Jestem przekonany, że mamy wiele do 
zaproponowania, a naszymi największymi 
atrakcjami są walory klimatyczne, przyrod-
nicze, uzdrowiskowe, więc prezentacja wraz 
z prognozą pogody dla całego kraju wydaje 
się jak najbardziej trafiona. Przedstawiliśmy 
też atrakcje turystyczne, począwszy od 
Kolei Linowej „Czantoria”, poprzez górę 
Równica do Leśnego Parku Niespodzianek.  
W poszczególnych wejściach na antenę 
oczywiście nie zabrakło uzdrowiska, Ex-
treme Parku, Muzeum Ustrońskiego. Udało 
się także zaprezentować naszą kulturę, na-
szą tradycję. Zwieńczeniem programu był 
występ zawsze świetnej Dziecięcej Estrady 
Regionalnej „Równica”.

Dodatkowym atutem przemawiającym 
za prezentacją naszego miasta w TVP Info 
była bardzo niska cena tego przedsięwzię-
cia. W sumie kosztowało to miasto 5.000 
zł, a było to kilkanaście minut na ogólno-
polskiej antenie. Gdy porównać to z ceną 
telewizyjnych reklam komercyjnych, czy 
nawet reklam prasowych, koszt wydaje 
się wręcz znikomy. Pora emisji też była 
ciekawa, gdyż to właśnie w niedzielę jest 
czas na  oglądanie takich programów. Mam 
nadzieję, że udało się nam zachęcić gości 
do odwiedzenia Ustronia. 

Oczywiście nie była to jedyna forma 
promocji, gdyż w tej dziedzinie podejmu-
jemy wiele innych przedsięwzięć. Dwa 
tygodnie temu prezentowaliśmy atrakcje 
turystyczne miasta na antenie telewizji 
czeskiej.                          Nowtował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

W niedzielę 9 marca w TVP info trzykrotnie pojawił się Ustroń. (mówi o tym obok bur-
mistrz.) obok materiałów filmowych, przeprowadzano krótkie rozmowy o Ustroniu. 
o Leśnym Parku Niespodzianek mówił Aleksander skrzydłowski, o Uzdrowisku Ewa 
rybicka, o muzeum Ustrońskim Lidia szkaradnik, o wyciągu na Czantorię Czesław 
matuszyński, o Extreme Parku na równicy Alicja baron, o walorach turystycznych 
ryszard mazur, o imprezach w Ustroniu zdzisław brachaczek, natomiast na koniec 
zapraszał do Ustronia stanisław malina. Nad wszystkim czuwała dwunastoosobowa 
ekipa telewizyjna.                                                Fot. W. suchta

Dzięki uprzejmości redakcji Serwisu 
Mokate przytaczamy opinie pracowni-
ków Mokate o Dniu kobiet:
wanda: - Walentynki to święto miłości, 
natomiast Dzień Kobiet to święto obcho-
dzone jako wyraz szacunku wobec kobiet. 
Niezmiernie cieszy mnie fakt, że w oko-
licach 8 marca pojawia sie coraz więcej 
imprez z „kobietą” w tytule – koncerty, 
spektakle. Naprawdę jest w czym wybie-
rać. Gdybym mogła być w kilku miejscach 
równocześnie...
Bożena: - Najmilej wspominam Dzień 
Kobiet, kiedy to dostałam zaproszenie  
i pojechałam na wystawę kwiatów do 
Chorzowa. Lubię, kiedy mąż wraca z pracy 
z kwiatami, a potem jest czas na kolację 
przy świecach z lampką wina. 
tomasz: - Kojarzy mi się z goździkiem. Nie 
uważam go za archaizm. Choć Walentynki to 
lepsze święto. Bardziej romantyczne i spon-
taniczne. Ukochanej kobiecie podarowałbym 
coś z biżuterii, bądź seksownej bielizny, no  
i kwiaty oczywiście.
Jolanta: - Najlepszym prezentem w tym 
dniu jest niespodzianka ofiarowana przez 
kochaną osobę. Powinno się obchodzić to 
święto, gdyż mężczyźni mają możliwość  
w szczególny sposób wyrazić swój 
szacunek do kobiet. Mnie osobiście 
kojarzy się z ogromnym bukietem róż i 
serdecznymi życzeniami od męża.
Jadwiga: - Pamiętam taki Dzień Kobiet, 
kiedy obowiązki pani domu przejął mój 
mąż. Były takie atrakcje, jak śniadanie do 
łóżka i szereg innych. Dzień ten kojarzy 
mi się jednak z komuną, goździkiem, parą 
rajstop oraz dość późnym powrotem do 
domu. Osobiście uważam, że Walentynki 
to lepsze święto, gdyż mogą je obchodzić 
wszyscy nie tylko kobiety.

Agnieszka: - W Dniu Kobiet zakochałam 
się i przeczytałam najlepszą książkę świata 
- „Co mężczyźni wiedzą o kobietach”. 
Jestem jak najbardziej za obchodzeniem 
tego święta. Wiele kobiet w ogóle nie 
jest zauważana przez panów i chociaż  
w tym dniu, mogą poczuć się jak prawdzi-
we damy. Dzień Kobiet to nasze święto,  
a nie archaizm.
maria: - Dla mnie ten dzień był zawsze 
miły. Ale jeden zapamiętałam szczególnie. 
Chodziłam wtedy do Szkoły Podstawowej.
Ósme klasy wpadły na pomysł zrobienia 
czegoś innego niż tradycyjny goździk. 
Wręczyły wszystkim paniom zawinięte 
w sreberka dwie łyżeczki kawy. W tam-
tych czasach za kawą stało się w długich 
kolejkach...
Joanna: - Dzień Kobiet kojarzy mi się 
z zapachem ciasta i bukietem róż. Jest 
pięknym świętem i powinno się go ob-
chodzić. 
sebastian: - Najciekawiej spędzony dzień 
kobiet był za czasów licealnych. Wraz 
z kolegami zorganizowaliśmy z okazji 
święta pań występy na forum szkoły, które 
wywołały wiele śmiechu i zostały nagro-
dzone gromkimi oklaskami żeńskiej części 
szkoły i nie tylko. Piosenki Edyty Górniak, 
Danuty Rinn oraz Ireny Jarockiej, krótkie 
skecze i wiersze sprawiły przyjemność 
wszystkim paniom.
marlena: - Oczywiście uważam, że 
powinno się obchodzić Dzień Kobiet.  
A dlaczego nie ? Niektórzy uważają, że to 
święto typowo komunistyczne, ale czy jest 
w tym coś złego, że mamy kolejną okazję 
do wyrażenia swoich uczuć. Zapominamy 
o tym na codzień, więc ważne jest, aby 
tych dni było jak najwiecej i nie tylko przy 
specjalnych okazjach.
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WsPomNiENiE 	
o józEFiE 

jAbCzyńsKiEj
10 marca Józefa Jabczyńska skończyłaby 100 lat. Zmarła 

niestety 1 czerwca 1999 roku. Jej ciężkie życie wypełnione było 
pracą dla innych. Poświęcała czas ludziom nie patrząc na korzyści. 
Całe swoje życie zawodowe była wychowawcą, a jej największą 
radością były dzieci i praca z nimi. Józefa Waga, bo takie było 
jej panieńskie nazwisko, urodziła się w Niwce koło Sosnowca. 
Kiedy wybuchła I wojna światowa wraz z rodziną przeniosła 
się do Zawiercia. Potem ukończyła Seminarium Nauczycielskie  
i w roku 1928 podjęła pracę w  szkole w Wysokiej. Od 1918 r. 
była czynną harcerką. Mimo trwania II wojny światowej, podjęła 
się niebezpiecznej działalności, jaką było kolportowanie gazetki 
podziemnej „Płomień”. 22 lipca wyszła za mąż za Bronisława 
Jabczyńskiego. Aresztowana przez Niemców dwa miesiące póź-
niej, już do końca wojny przechodziła gehennę dwunastu więzień. 
W latach pięćdziesiątych przyjechała do Ustronia i zaczęła pra-
cować w Technikum Mechanicznym. Po przejściu na emeryturę 
nie porzuciła swoich pasji, nadal starała się pracować z dziećmi. 
Na osiedlu Zacisze stworzyła „Gromadę Dziecięcą”, do której 
uczęszczało wiele dzieciaków z osiedla. Józefa Jabczyńska dla 
dzieci zawsze miała czas, darzyła je miłością i szacunkiem, uczyła 
jak dobrze żyć i postępować. W ostatnich latach blisko związała 
się z Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu. 
Józefę Jabczyńską zapamiętamy jako osobę, która zawsze niosła 
radość i miłość wszystkim ludziom, a szczególnie tym najlepszym 
z nich, czyli dzieciom.                                           Anna Rokosz

jEdEN  ProCENT 	
Podobno, gdyby wszyscy uprawnieni z województwa śląskiego 

przekazali 1 % podatku potrzebującym, to suma tych darowizn 
wyniosłaby aż 39 mln 712 tys. 577 zł.

Faktycznie przekazaliśmy organizacjom pożytku publicznego 
niewiele ponad 7,5 mln zł. Prawdopodobnie podatnicy nie widzą 
sensu przekazywania 1 %, szczególnie jeśli kwota do przekazania 
wynosi kilka złotych. 

W tym roku fiskus ułatwił podatnikom przekazanie tej da-
rowizny. Podatnik powinien jedynie wybrać odpowiadającą 
mu organizację, a następnie sprawdzić, czy posiada ona status 
organizacji pożytku publicznego. Może to sprawdzić zaglądając 
na listę takich organizacji umieszczoną na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl. Każda z tych 
organizacji posiada numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego, tzw numer KRS. To właśnie nazwę organizacji i jej numer 
KRS musi podatnik wpisać do swojego formularza podatkowego. 
Resztę za niego zrobi urząd skarbowy.

Rubryki formularza PIT, w których będziemy wpisywać naszą 
deklarację zależą od jego numeru.

Jeśli wypełniamy druk PIT 28, to w pozycji 136 wpiszemy 
nazwę organizacji, w pozycji 137 wpiszemy numer KRS,  
a w pozycji 138, kwotę będącą 1 % naszego podatku.

PIT 36, to w pozycji 312 wpiszemy nazwę organizacji, w po-
zycji 313 wpiszemy numer KRS, a w pozycji 314, kwotę będącą 
1 % naszego podatku.

36 L, to w pozycji 102 wpiszemy nazwę organizacji, w pozycji 
103 wpiszemy numer KRS, a w pozycji104, kwotę będącą 1 % 
naszego podatku.

PIT 37, to w pozycji 124 wpiszemy nazwę organizacji, w po-
zycji 125 wpiszemy numer KRS, a w pozycji 126, kwotę będącą 
1 % naszego podatku.

Jeśli wypełniamy druk PIT 38, to w pozycji 60 wpisze-
my nazwę organizacji, w pozycji 61 wpiszemy numer KRS,  
a w pozycji 62, kwotę będącą 1 % naszego podatku.

Wspierajmy organizacje, o których działalności coś wiemy, mo-
żemy sprawdzić jak działają, dlatego podajemy nazwy organizacji 
pożytku publicznego znajdujących się w Ustroniu:

Fundacja św. Antoniego, Fundacja Dobrego Pasterza, Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, Towarzystwo Opieki 
Nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, Polska Izba Rehabilitacji  
i Profilaktyki Zdrowotnej.                                     Anna Rokosz
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Szkoła Podstawowa Nr 1 rok 1939 - wiosna. W 3 rzędzie stoją: 
Robert Sadlik, Stanisław Stolarczyk, Rudolf Kiecoń, Edward 
Durczok, NN, Alfons Kopieczek, NN, NN. 2 rząd: Marta Gawlas, 
Bronisława Madzia, Wanda Malula, Kozok, Wanda Latoszewska, 
NN, NN, Pielecka. 1 rząd: Emilia Sikora, Zofia Nawrot, Trudka 
Myrmus, wych. klasy NN, ks. Mokros, Danuta Grodzka, NN, NN, 
Bronisława Korbel. Siedzą: Stefan Krysta, Jerzy Albrewczyński, 
NN, NN.

Czyżby obwodnica w parku?                                   Fot. W. suchta
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Mówią o niej
odważna – 
I inne przymiotniki 
Mnożą
Nie prawda – krzyczy
Tak bardzo się boję
O jutro dla swiata
Dla bliskich – dla siebie
Dlaczego nikt dokładniej 
Nie patrzy na kobietę
Na to pytanie próbowała dać odpowiedź 

zaproszona do Zbiorów Marii Skalickiej 
Urszula Stefania Korzonek. Była goś-
ciem wieczorku poświęconego jej poezji, 
zatytułowanego „Wszystko o kobiecie”, 
który odbył się w czwartek 6 marca.  
U. S. Korzonek ze słowem zaprzyjaźniona 

jest od zawsze. Już jako mała dziewczyn-
ka wymyślała różne historie, opowieści 
i piosenki, ukrywając w nich cały swój 
dziecięcy świat. Nowe barwy, doznania 
przeżycia ubierała w słowa. Dziś jest pi-
sarką i poetką, pisze wiersze bardzo piękne 
i osobiste. Moje wiersze proszę/ nie wyry-
wajcie się na scenę/ nie jesteście odporne/ 
na oklaski/ na kamienie-pisała autorka, 
jednak jej teksty znalazły drogę do czyteln-
kia. Dzisiaj U.S. Korzonek jest członkiem 
Klubu Literackiego „Nadolzie” w Cieszy-
nie, Nauczycielskich Klubów Literackich  
w Cieszynie, Bielsku-Białej i Katowicach, 
a także Cieszyńsko-Zaolziańskiego Gór-
nośląskiego Towarzystwa Literackiego. 
Jej utwory drukowane są na łamach pra-

sy regionalnej i nie tylko. Bardzo wiele  
z nich zostało nagrodzonych w literackich 
konkursach. Dwukrotnie została laureat-
ką organizowanego od 2005 roku przez 
Muzeum konkursu literackiego „Wahadło 
czasu”. Autorka opublikowała kilkanaście 
tomików wierszy. Do jej dorobku pisar-
skiego należą też widowiska sceniczne, 
bajki i opowiadania dla dzieci. Na wie-
czorek poezji przybyli dorośli i młodzież.  
Z pewnością wychowankowie poetki, 
która wiele lat swojego życia poświęciła 
właśnie dzieciom, opiekując się prze-
wlekle chorymi pacjentami sanatorium 
w Górkach Wielkich oraz przedszkola-
kami. O nich to mówi w swoich wier-
szach: Oderwane/ od uścisku/ kolan/ 
ciągle nie dość wypieszczone/ tak szyb-
ko urosły. Ogrom matczynej miłości 
darowany dziecku i tęsknota przebija-
ją ze strof jej wierszy. Kim są matki?  
W ich rękach/ cud życia/ Dziecko/ i noce/ 
w których sen/ nie nadchodzi - pisze. Jed-
nak kobieta to nie tylko matka, doświad-
cza też pragnień zupełnie zmysłowych, 
których centrum jest mężczyzna: Nagle 
Twoje dłonie/ rozproszyły się w mioch 
włosach – to fragment erotyku autorki. 
Teraz na poetkę spoglądają oczy trójki 
jej własnych wnucząt, którym, jak chyba 
wszystkie babcie, opowiada dawne histo-
rie, snując wspomnienia – Na wiosennej 
stronie/ listek „Cieszynianki”/zasuszony 
na szczęście/ Ostrożnie/ mówi babcia/ 
to kawał życia. Kim więc jest ta kobieta 
z utworów Stefanii Urszuli Korzonek. 
Może fragment wiersza „Stara kobieta” 
przyniesie odpowiedź na to pytanie? 
Wciąż przybywa/ imion na własność/ 
Żona/ Matka/ Babcia/ Taka wszystkich/ 
i taka niczyja.

Ten pełen zadumy i refleksji wieczór 
ilustrowany przepiękną muzyką klasycz-
ną, pozwolił słuchaczom zanurzyć się 
chociaż na chwilę w inny świat, oderwać 
się od tak zwanej prozy życia i nabrać sił 
do kolejnego zmagania się z losem. 

                                        Anna Rokosz

ogrom  mATCzyNEj  miłośCi
Urszula stefania Korzonek.                                                                                 Fot. A. rokosz

Promocje nęcą wszystkich.                          Fot. W. suchta



13 marca 2008 r.   Gazeta Ustrońska   9

szCzEgóLNA  oKAzjA
Panie z Koła gospodyń Wiejskich w Nierodzimiu w komplecie.                                                                   Fot. A. rokosz

Dzień Kobiet to szczególna okazja do świętowania dla pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Nierodzimiu. Kiedy spot-
kały się wszystkie 6 marca w budynku OSP, zasiadły do 
pięknie przystrojonych kwiatami stołów, od razu zaczęły 
się rozmowy, wspominki. Zrobiło się tak gwarnie i wesoło, 
że przewodniczącej Halinie Kujawie wcale nie było łatwo 
oficjalnie rozpocząć spotkanie. Próbowała stukać łyżeczką  
w szklankę, jednak szklanka okazała się na to zbyt delikatna, 
zwyczajnie się potłukła. Przewodnicząca żartowała, że garnek 
użyty ostatnim razem, znacznie lepiej się do tego nadawał. 
Wreszcie udało jej się powitać bardzo serdecznie zebrane 
panie oraz gościa – radną dzielnicy Nierodzim, Bogusławę 
Rożnowicz, na corocznym walnym zebraniu połączonym z ob-
chodami święta kobiet. Rozpoczęła od  omówienia i podsumo-
wania zeszłorocznych inicjatyw, w tym, między innymi udziału  
w majowej imprezie w Brennej. 
- Wielkim nakładem czasu i pracy postawiliśmy swoje sto-

isko w Brennej. Był to przegląd kół gospodyń Polski połu-
dniowej. Na tej dwudniowej imprezie mieliśmy nasze po-
trawy. Przygotowały je panie z naszego koła. Mieliśmy też 
koronki, obrazy. Na pamiątkę tej oto imprezy otrzymaliśmy 
bardzo sympatyczną książką z podpisami. Ponieważ impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, dostałam zawiado-
mienie, że w tym roku też taka impreza będzie i proszą nas  
o wystawienie stoiska z potrawami. Nasze koło dostało certyfi-
kat unijny za udział w imprezie, na której promowaliśmy nasz 
region w Unii Europejskiej - mówiła przewodnicząca. Następnie 
gospodynie przeszły do planowania wycieczek na ten rok. Poga-
wędki umilały sobie przepysznym tortem i specjalnie na tę okazję 
zamówioną wędzoną kitą podaną z zasmażaną kapustą.

Swoje święto miały też gospodynie z Lipowca. Te jednak spot-
kały się w budynku OSP Lipowiec dokładnie 8 marca. Tam czekał 
na nie uroczysty obiad, kawa i ciastko, czekoladowe zajączki  
i jajeczka, bo przecież święta, tuż tuż. Zebrane kobiety powitała 
przewodnicząca Olga Kisiała, która powiedziała: 
- Dzisiaj będziemy świętować tylko w damskim towarzystwie. 
Jako gość jest z nami Barbara Jońca z Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego. Myślę, że we własnym gronie będziemy się 
bardzo dobrze bawić. Przyjdzie trochę później pan, który będzie 
nas zabawiał, gdyby nam to nie wychodziło.

Następnie przypomniała najważniejsze sprawy organizacyjne 
oraz przedstawiła kilka propozycji wycieczek na ten rok. Nade-
szła wreszcie ta chwila, że pojawił się na tej babskiej imprezie 
jeden chłop z akordeonem, ten co miał gospodynie zabawiać. 
Nie tylko pięknie przyśpiewywał i przygrywał, ale też opowiadał 
same „nieprzyzwoite” kawały. Tak, że śmiechu i śpiewania było 
co niemiara. Miła atmosfera udzieliła się wszystkim babkom,  
a wiadomo, że lipowieckie koło gospodyń jest strasznie 
liczne. Na tym spotkaniu panowała zasada im więcej ko-
biet tym lepsza zabawa.                             Anna Rokosz 

W Lipowcu przy dźwiękach akordeonu.                        Fot. A. 
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mIejsKa bIbLIoteKa PUbLIcZna  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oRaz WypoŻyCzalnia dla dzieCi i młodzieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

biblioteka szkolno-œRodoWiskoWa W ustRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muzeum ustRońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria sztuki Wspó³czesnej B.k. Heczko
— obraz Ludwika konarzewskiego (juniora) „Wesele”
muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
oddział muzeum „zbioRy maRii skaliCkieJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (Ak, Psz na zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.

galeria „pod Jodłą”:
- Miniaturowa grafika Hanny t. Głowackiej (Poznań) - wystawa czynna od 01.03 do 30.04 
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów janusza Niemczynowicza (Gliwice) - od 01.03 do 30.04
 klub pRopozyCJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 

oddzia£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.
galeRia sztuki WspółCzesneJ „na goJaCH” 
B&k Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.

galeRia sztuki WspółCzesneJ „zaWodzie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

bIURo PRomocjI I WystaW aRtystycZnycH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRzeœCiJañska FundaCJa „¯yCie i misJa”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WystaWa motocyKLI ZabytKoWycH - RDZaWe DIamenty

od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

mieJski dom kultuRy „pRaŻakóWka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

toWaRzystWo kształCenia aRtystyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez towarzystwo kszta³cenia Artystycznego.

ustRoñskie stoWaRzyszenie tRzeŹWoœCi
klub Abstynenta „rodziNA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  zUs)    
MityNG AA - czwartek od 17.30  MityNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

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

policja, stra¿ miejska

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

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

mieJski oœRodek pomoCy spo£eCzneJ
ul. m. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

stoWaRzyszenia i zWiĄzki:
zw. kombatantów Rp i by³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

stoWaRzyszenie pomoCy dzieCiom i Rodzinie”moŻna inaCzeJ”W ustRoniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  sp 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
sp 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 13.00-16.00, 
sp 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) śr. - godz. 13.30-16.30
sp 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, sp 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
gim 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, gim 2 (kl. i-iii) śr. - godz. 12.30-15.30.

ŚWietliCa ŚRodoWiskoWa dla dzieCi i młodzieŻy W HeRmaniCaCH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - i i iii w miesiącu to zajęcia z logopedą, ii i iV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - i i iii sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast ii i iV to 
filmowy dzień bajek.
mieJska inFoRmaCJa tuRystyCzna  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stRaŻ mieJska ustRoñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ery:  darmowy 986.

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

Na rynku ustawiono tablicę informacyjną.         Fot. W. suchta
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PoZIoMo: �) wodni ratownicy, 4) gruby kij, 6) rodzaj 
przylądka, 8) wódka z ryżu, 9) przywódca duchowy, �0) ku-
zyn prawdziwka, ��), drewniane łaty na dachu, ��) nędzarz,  
��) wytycza kierunek, �4) porcja dla pieca hutniczego,  
�5) nie wyżyna, �6) popularna pustynia, ��) na termometrze, 
�8) duża papuga, �9) rodzaj narzuty, �0) miara papieru.
PIonoWo: �) obieżyświat, �) krzew owocowy, �) kami-
zelka ratunkowa, 4) straszy wiertłem, 5) drobna moneta,  
6) urządzenia wyrzucające kule, �) żałuje za grzechy,  
��) bez ucha nie wiele wart, 13) imię żeńskie, ��) podstawówka  
w skrócie. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 21 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 9
PRZeBIśnIeGI

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: wanda Brudna,  
ul. Bema 6.  Zapraszamy do redakcji.  

KrzyżóWKA   KrzyżóWKA   KrzyżóWKA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Pieknóm wiosne mómy i jo już downo sznytlok przesadziła 
z zogródki do dóniczki, coby mieć na świynta do wajec, 
ale ło pore dni miałach już zielynine, tóż go ze szmakym 
zajadóm nie jyno do wajecznicy. A przeca tyn, co zostoł na 
polu też już je zielyniutki. Aż radoś biere jak wszystko sie 
budzi do życio.

Co też rychtujecie gaździnki na świynta? Bydziecie sie 
utrocać z dómowymi wypiekami, czy bez wysiłku kupicie 
cosik na świóntecznym kiermaszu? Jo jednakowoż je tra-
dycjónalistka i piekym wszystko w chałupie. Prowda, że je 
z tym kapke utropy, ale aspóń móm wszystko zrobióne po 
swojimu. Łoto baji mój murzin tak szumnie wónio wyn-
dzónkóm, bo ciasto drożdżowe zarobióm tóm wodóm, co 
żech szynke, czy boczek uwarziła. Dycki cosik słodkigo też 
przirychtujym, jaki kołocz – syrzok, abo jabczok, bo móm 
jeszcze we wekach moc łowocu z łóńskigo roku. Nó i babke 
upiekym, w taki wielucnej żeleźnej formie, a dóm do ciasta 
moc żółtek, to bydzie żółciutki i fajnie wyruszane.

Zdało sie, że latoś sóm wczas świynta, a tu już sie chrosty 
zaczynajóm zielynić i móm nadzieje, że na Wielkanoc bydzie 
przeca wiosna na całego. Trzeja by se jakisik żakiet sprawić 
i nowe bótki na ciepłóm pore, coby było co łoblyc we świynta 
do kościoła, dyć już przeca nie bydym w zimowych char-
bołach sie szmatłać. Ale nie wiym czy nóńdym jeszcze na 
to czas przed Wielkanocóm, bo dziecka przijadóm już kole 
Wielkigo Pióntku, tóż muszym nejprzód ło nich pomyśleć. 

Wszystkim gaździnkóm i gazdoszkóm radosnej Wielkano-
cy, pełnóm chałupe miłych, zocnych gości i podarzónych 
wypieków życzy                         Jewka

Witejcie

Instruktorzy  tańca 
nowoczesnego I mażoretek 

potrzebni od zaraz lub od września br. 
Prowadzenie zespołów (od 7-18 lat) z podziałem na 

grupy wiekowe. Wymagania: kurs pedagogiczny, potwier-
dzona znajomość umiejętności tanecznych. 

miejski dom kultury „prażakówka”, ul. daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń, tel: 033 854-

29-06, e-mail: mdk@ustron.pl. W temacie proszę wpisać „instruktor tańca”.

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach przy współpracy 
ze Starostwem Powiatowym W Cieszynie oraz Urzędem Gmi-
ny Zebrzydowice, zorganizował 1 marca regionalny konkurs 
wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołacze, krepliki  
i insze placki”, który odbywał się na Zamku w Zebrzydowicach. 
Na konkurs ten pojechały nasze gospodynie z Koła w Lipow-
cu. Wypieki oceniane były w dwóch kategoriach: torty, ciasta  
i pączki oraz koszyk wielkanocny. Oceniano smak, jakość, wygląd 
wypieku, wystrój stoiska, nazwy gwarowe wypieków, zgodność 
receptury z tradycją wypieków, pomysłowość. Nasze gospodynie, 
co prawda nie zwyciężyły, jednak ich obecność na tym konkursie 
nie pozostała bez echa, zostały wyróżnione.                       (ar) 

LiPoWiEC NA zAmKU
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KiErmAsz 
W mUzEUm

Podobnie jak co roku artystki z Ustronia i najbliższej okolicy 
prezentują wykonane przez siebie rękodzieło na muzealnym 
kiermaszu wielkanocnym. Oferta stale się wzbogaca, a tego-
roczną nowością są przepiękne drapanki, barwione jaja, pokryte 
misternie wydrapanymi ornamentami. Oprócz tego dominują 
jajka wielkanocne pokryte różnorodnymi dzierganymi wzorami, 
aplikacjami tekstylnymi, pestkami, łuskami szyszek... Jako, że 
przybyło pań współpracujących z Muzeum, zwiększyła się rów-
nież różnorodność dzierganych kurek, kwiatów, serwetek, motyli, 
koszyków i miseczek na święconkę. Można również wypatrzyć tu 
szydełkowane lub wykonane z makaronu zajączki i baranki. Oko 
cieszą bibułkowe krokusy, żonkile i tulipany, naręcza kaczeńców, 
a także haftowane obrazki. A wszystko kolorowe, zachęcające, 
iście wielkanocne. Warto zatem pospieszyć do Muzeum, bo cho-
ciaż rękodzieła na kiermasz stale przybywa, to amatorów również 
nie brak... Fotografie oferty wielkanocnej naszych artystek można 
zobaczyć również na stronie internetowej www.muzeumustron-
skie.pl.        Alicja Michałek

Ładna pogoda sprawiła, że w ostatni weekend Leśny Park 
Niespodzianek odwiedziło wiele osób. Spacerowano, karmio-
no zwierzęta, niestety trudniej było zaobserwować najnowszy 
przychówek, czyli małe muflony. Z matkami chowają się przed 
zwiedzającymi.
- W połowie lutego wykociły się dwie sztuki – mówi kierujący 
Parkiem Paweł Machnowski. - Są zdrowe, biegają z matkami. Na 
dzień dzisiejszy tych muflonów jest więcej. W tych dniach każda 
owca daje przychówek. U muflona okres wykoceń trwa do połowy 
kwietnia, ale u nas jak zwykle anomalia - związana z pogodą, ale 
i dobrym stanem zwierzyny. Stała opieka i wystarczająca ilość 
pożywienia powoduje, że u nas zwierzęta wcześniej przychodzą 
na świat. W drugiej kolejności narodzeń będą wyprosiny dzika. 
Tu możemy zaobserwować cztery krągłe lochy, czyli w tym roku 
urodzi się znowu bardzo dużo dzików. Potem będziemy musieli 
czekać do przełomu czerwca i lipca na małe jeleniowatych, czyli 
danieli, jeleni szlachetnych oraz jeleni sika.

Leśny Park Niespodzianek to także stacja ptaków drapieżnych. 
Tej wiosny podjęto próbę skojarzenia dwóch ptaków  w nadziei 
na potomstwo. 
- Mamy voliery rozrodcze i tokuje para rarogów – mówi P. 
Machnowski. - Jajeczka się pojawia, ale problemem jest czy będą 
zalężone. Obserwujemy cały czas. Mamy tam zainstalowane dwie 
kamery i obserwujemy jak te ptaki się zachowują. Nie wiem czy 
osiągniemy sukces. Najważniejsze by para się polubiła. Jeżeli 
tak się stanie to szanse są duże. O wszystkim decyduje samica. 
Jeżeli lot tokujący samca jej nie odpowiada to nawet może go 
rozdziobać. U jeleni o całości chmary decyduje byk, u rarogów 
samica jest większa i ona ma głos decydujący.

dECydUjE  sAmiCA
bezpośredni kontakt ze zwierzętami to atut Parku.   Fot. W. suchta

Tegoroczne małe muflony już nieco podrosły.          Fot. W. suchta



13 marca 2008 r.   Gazeta Ustrońska   ��

z		uStroNIa	do		pracy

solok prowadził pod małą Czantorią.                                                                  Fot. W. suchta

„Nie opuszczaj momentu 
przez bieg życia swego

Bez rozmyślania 
Męki Zbawiciela Twego,

Bo gdy o Męce Pańskiej 
myśl będzie codzienna, 

za to cię czeka 
w Niebie zapłata zbawienna”.

To przesłanie wypisane jest na żeliwnej 
tablicy umieszczonej na cokole cztero-
metrowego krzyża w Ustroniu Polanie 
postawionego na przy ul. Wiślańskiej, na 
początku  ulicy Świerkowej (obok hotelu 
Alexado). Pod tablicą umieszczono też dwa 
skrzyżowane młoty i następujący napis: 
„Fundatorzy: Ustrońcy robotnicy arcyks. 
Hildegardy huty w Trzyńcu. R.P. 1885”.

Mając przed oczami krzyż i umiesz-
czone na tablicy słowa o Męce Pańskiej 
ustrońscy robotnicy z Polany szli do pracy 
do trzynieckiej huty. Czekała ich długa  
i bardzo trudna droga. Najpierw szli doli-
ną Suchego Potoku, pomiędzy zboczami 
Czantorii Wielkiej i Kończyna, by na-
stępnie skręcając w prawo wspiąć się na 
grzbiet Kończyna i przejść na jego drugą 
stronę do ścieżki wiodącej na Czantorię 
Wielką 995 m n.p.m., w okolice schro-
niska.  Z Czantorii Wielkiej schodzili 
ścieżka na Górkę 600 m n.p.m, i dalej 
drogą leśną z Nydka do Cisownicy obok 
„Spowiedziska” do leśniczówki na Pod-
lesiu.  Z Podlesia przechodząc pomiędzy 
szczytami Ostrego 709 m n.p.m, (po lewej 
stronie) i Tułu 621 m n.p.m., (po prawej 
stronie) schodzili do Lesznej Górnej skąd 
grzbietem nad Horni Listna i Dolni Listna 
docierali do Trzyńca.

W ostatnią sobotę udałem się szlakiem 
naszych pradziadów i dziadków z Ustronia 
Polany do Trzyńca. Od wspomnianego 
wyżej krzyża ulicą Świerkowa poszedłem 
do jej końca po lewej stronie mając Suchy 
Potok. Następnie przeszedłem przez most 
na tym potoku i poszedłem w głąb doliny, 
mając teraz potok po prawej stronie. Po 
kilku minutach marszu znowu przeszedłem 
przez mostek za drogą, którą w odwrotnym 
kierunku biegnie szlak rycerski. Ze szlaku 
tego  można też wejść  na Kończyn ścieżką 
wiodącą na jego grzbietem, a zaczynającą 
się pomiędzy zabudowaniami (jeszcze 
przed nieczynnym kamieniołomem). Ja 
zaś  poszedłem jeszcze w głąb doliny Su-
chego Potoku, który teraz miałem po lewej 
stronie. Po około dwudziestu minutach 
skręciłem w drugą w prawo drogę leśną 
wyprowadzającą na grzbiet Kończyna. 
Dalej poszedłem grzbietem do miejsca, 
gdzie odchodzi w prawo szeroka ścieżka 
dochodząca do szlaku niebieskiego na 
Czantorię Wielką. Za szlakiem doszedłem 
do schroniska na Czantorii. Przejście tego 
odcinka liczącego ok. 6 km, zajęło mi  
1 godzinę i 15 minut. Z Czantorii Wielkiej 
można zejść do Tułu szlakiem czarnym 
przez Małą Czantorię lub czeskim szla-
kiem niebieskim do czerwonego i dalej 
tym szlakiem przez Górkę 600 m n.p.m 
do drogi wiodącej z Nydku do Cisownicy.  
Z tego miejsca szlak czerwony wiedzie 
przez Ostry (trawersuje ten szczyt po le-

wej stronie) i zboczami następnych górek: 
Wróźnej 571 m n.p.m, Babi Hory 492 m 
n.p.m i Jahodnej 409 m n.p.m do Trzyńca 
(według drogowskazu 11 km). Z Górki 
łatwiej jest skręcić w prawo z kierunku 
Cisownicy  i za wspomnianą drogą Nydek 
– Cisownica mijając byłe przejście gra-
niczne (czynne  tylko chyba ze dwa lata!)  
i dalej obok „Spowiedziska” dojść do leś-
niczówki na Podlesiu. Ta droga z Czantorii 
wydaje się być najkrótszą. Liczy bowiem 
ok.3,5 km. Ja przeszedłem jednak trasę 
szlakiem polskim czarnym przez Małą 
Czantorię na Podlesie ok. 5 km i  zajęło mi 
to 1 godzinę. Na Podlesie dochodzi też tra-
sa „solokiem” („solakiem), którą chodzili 
do Trzyńca robotnicy z Ustronia Górnego 
i Poniwca. Z Polesia poszedłem za drogą 
asfaltową obok Tułu (po prawej stronie) 
do Lesznej Górnej i za drogą główną przez 
całą miejscowość, po lewej mijając kościół 
ewangelicki, a po prawej kościół katolicki, 
doszedłem  do nieczynnego już drogowe-
go przejścia granicznego. Dalej za drogą 
główną poszedłem  do Trzyńca.

Przejście trasy z Podlesia do Trzyńca 
około 11 km, zajęło mi  2 godziny. Tak 
więc droga od Ustronia Polany przez 
Czantorię Wielką do Trzyńca to koło 22 
km, a czas przejścia ponad 3 godziny 
15 minut. Zaś suma przewyższeń, to jest 
metrów wysokości do pokonania, wynosi 
ponad  ok.750 m. Widać więc, że robotnicy 
z Polany nie mogli codziennie chodzić do 
pracy w trzynieckiej hucie skoro pracowa-
li, nim wywalczyli 8 godzinny dzień pracy,  
po 14 czy 12 godzin dziennie. Zapewne 
więc chodzili tam raz na tydzień to jest  
w niedzielę, aby od poniedziałku do soboty 
włącznie pracować, zaś w sobotę po pracy 
wracali z Trzyńca do domu na niedzielę, 
by już po południu tego dnia znów iść do 
Trzyńca. Nie możemy więc się dziwić, że 
słowa o Męce Pańskiej umieszczone na 
tablicy krzyża w Polanie, miały dla nich 
takie znaczenie.

W ostatnią niedzielę wstałem o godzi-
nie 3-ciej rano i jak nosi pradziadowie  
i dziadkowie przed wyjściem do pracy 
do trzynieckiej huty, przygotowałem 
sobie „czosnkulę”. Wziąłem skibkę 
żytniego chleba. Pokroiłem w kostkę. 
Roztarłem dwa ząbki czosnku. Wło-
żyłem to wszystko na talerz dodałem 
kawałek masła i zalałem gotującą się 
wodą. Doprawiłem zupę solą i pie-
przem do smaku. Dodałem kawałek 
słoniny. Zjadłem „czosnkulę” z chlebem  
i wziąłem plecak i poszedłem do Trzyń-
ca. Tym razem szlakiem ustrońskich ro-
botników z Górnego Ustronia i Poniwca. 
Ich trasa wiodła tzw. „solokiem” („so-
lakiem”), czyli starym traktem solnym, 
którym wożono już w średniowieczu sól  
z kopalni soli w Wieliczce na Słowację. Naj-
pierw musiałem dotrzeć na Kępę U Jonka.  
Z Ustronia wiedzie kilka dróg do tego 
miejsca. Można iść za szlakiem turystycz-
nym żółtym lub szlakiem spacerowym 
źródlanym (niebieskim), czy też z Rynku 
ulicą  A. Brody (przez dwupasmówkę) do 
ulicy Widokowej (pomiędzy zbiornikiem 
wody, a nieczynnym wapiennikiem)  
i dalej tą ulicą (drogą) do końca. Można 
też  tak, jak ja poszedłem,  iść z Rynku uli-
cami 9 Listopada, Parkową i  Myśliwską 
(przez dwupasmówkę) dojść do jej  końca  
i skręcając w lewo ul. Widokową wyjść 
na Kępę U Jonka. Ten odcinek liczy 4 km  
i można przejść go w 1 godzinę. Dalej 
idziemy właśnie „solokiem”, szerokim 
duktem leśnym zamkniętym dla ruchu 
pojazdów, trawersując zachodnie zbocza 
Małej Czantorii, aż do leśniczówki na 
Podlesiu. Od Jonka ten odcinek liczy  
3 km i idzie się go około  pół godziny. 
Od Podlesia droga do Trzyńca wiedzie, 
jak to wyżej opisałem, przez Leszną 
Górną i liczy sobie 11 km, a czas przej-
ścia to 2 godziny. W sumie  „solokiem”  
z Ustronia do Trzyńca jest 18 km, które 
można przejść w 3  godziny 30 minut.

Następnym razem będzie, jak ustroniacy 
chodzili na targi do Cieszyna i Skoczo-
wa.                      Andrzej Georg
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 kultura
13.03         godz. 18.00  Belfer -Wojciech Pszoniak, cena biletu  
   25 zł, sala widowiskowa.
27.03         godz.   9.00  „kolory brzmienia-instrumenty dęte 
   blaszane”- audycja muzyczna Filhar- 
   monii Ślaskiej dla klas II gimnazjal- 
   nych, sala widowiskowa.

       kino 
7-13.3       godz. 18.45  Butelki zwrotne, komedia, 15 lat,  
    Czechy. 
14-20.3      godz.18.45   ostrożnie, pożądanie, sensacyjno 
    - erotyczny, 18 lat, USA/Chiny.

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

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

Zatrudnię pracownika w budowni-
ctwie. Tel. 0-602-351-787.

Do wynajęcia M-3 na ulicy Sikor-
skiego. 0-605-635-161.

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

Do wynajęcia komfortowe miesz-
kanie – 60 m2, 4 km od Ustronia 
– tanio. 033-852-81-12.

Sprzedaż kartek ręcznie robio-
nych na każdą okazję. Ustroń ul. 
Daszyńskiego 26, budynek Ruchu 
I piętro.

Kupię prospekty samochodowe po-
niżej rocznika 1985. E-mail opg42@
poczta.fm, 0-600-074-005.

Sprzedam: zmywarkę, lodówkę, 
pralkę oraz meble kuchenne do 
zabudowy z wyposażeniem. Bar-
dzo tanio. 033-852-81-12.

Zatrudnię opiekunkę do 8-mie-
sięcznego dziecka, 8 godzin/5 dni 
w tygodniu. Ustroń-Hermanice. 
0-516-193-803.

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

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

13-15.3 -  Venus  ul. grażyńskiego 2/11  tel. 858-71-31
16-18.3 -  Na zawodziu ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
19-21.3 -  Elba  ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

6 marca w tutejszym Urzędzie Miejskim zebrali się przedstawi-
ciele władz Ustronia, dyrektor Dromexu i pani rezydent DODP 
Kraków. Na spotkanie nie przybył rezydent DODP Kraków  
z uwagi na inne zajęcia służbowe. Celem spotkania było omó-
wienie istotnych problemów z oddaniem do użytku budowanej 
obwodnicy naszego miasta. W piśmie z dnia 5.03.1998 dyrektor 
informuje, że… „termin oddania do użytku obwodowej Ustronia 
jest zagrożony z powodu opóźnienia przez Urząd Rejonowy  
i Urząd Wojewódzki postępowania wywłaszczeniowego pana 
Hławiczki. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną te sprawy 
załatwione, to może dojść do zakończenia kontraktu bez oddania 
do użytku obwodowej Ustronia…”

Jak poinformował Rejonowy Urząd Pracy w Cieszynie 28 lutego 
w Ustroniu bez pracy pozostawało 106 mężczyzn i 166 kobiet. 
Zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy było 70 osób w tym 53 
kobiety. Bez prawa do zasiłku jest 187 ustroniaków, w tym 121 
kobiet. W lutym zarejestrowano 28 mieszkańców i 23 mieszkanki 
naszego miasta, a pracę podjęło 19 osób, w tym 8 kobiet. W tym 
samym miesiącu do urzędu zgłosiło się też 19 absolwentów.

Daleko poza ustrońskimi opłotkami raczono się sarnim combrem 
przygotowanym przez szefa kuchni karczmy „Gazdówka” Jacka 
Górnego, który uczestniczył w II Pucharze Europy Przysmaków 
Regionalnych. Puchar zorganizowany został pod patronatem 
Unii Europejskiej, odbył się na początku lutego we francuskiej 
Langwedocji, w Montpellier i okolicach. Właściciel „Gazdów-
ki” Józef Pindór nie zastanawiał się długo, gdy dowiedział się  
w czerwcu ubiegłego roku o możliwości wzięcia udziału w pu-
charze w jednej z czterech kategorii – przystawek, mięs, ryb  
i deserów. W pierwszym rzędzie należało zgłosić do Działu Pro-
mocji Urzędu Wojewódzkiego swoją propozycję potrawy i czekać.  
J. Pindór postanowił, że szef kuchni „Gazdówki” wystartuje w 
kategorii mięs, a przyrządzi comber sarni zgodnie z zachowaną 
w „Gazdówce” recepturą z 1880 roku. Należało więc zaopatrzyć 
się w takie regionalne przyprawy jak kurdyban (po cieszyńsku 
– kondrotek), rdest ostro - gorzki zamiast pieprzu, boże drzewko, 
żurawinę, lubczyk, borówkę, jałowiec, wino wytrawne z głogu  
i tarniny. Była to potrawa często spożywana przez myśliwych po 
polowaniach, a podawana z gałuszkami fusatymi, drobnymi klus-
kami śląskimi i bobem. Danie zostało zakwalifikowane jako jedyne 
z kategorii mięs z województwa bielskiego. W sumie we Francji 
wystartowało 17 polskich kucharzy z 7 regoinów, zaś z całej Eu-
ropy do Francji zjechało 176 kucharzy, którzy reprezentowali 64 
regiony z 15 państw. Najwięcej uczestników zgromadziła katego-
ria mięs, bo ponad 1200. Do ścisłego finału zakwalifikowano 43 
kucharzy, w tym Jacka Górnego z „Gazdówki”.                      (ar) 

dziesięć  lat  temu

można imponować płci pięknej siłą ...                         Fot. W. suchta

... lub subtelnością.                                 Fot. W. suchta

*    *    *

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (��)
1. W tradycji chrześcijańskiej, także 

w rozmowach mieszkańców Ustronia, 
coraz intensywniej pojawia się tematy-
ka zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych. Zwraca się również uwagą na ich 
aspekt pasyjny: sensu krzyża i cierpienia.  
W tych dniach refleksja wielu osób kieruje 
się na ludzkie doświadczenia określane się 
mianem „krzyża”, który „dotyka” człowie-
ka („spada” jako przytłaczający ciężar) w 
postaci choroby, niepełnosprawności, bo-
lesnych dolegliwości i ludzkich dramatów, 
śmierci bliskich. Wśród egzystencjalnych 
sytuacji zyskujących miano „krzyża” jest 
wiele takich doświadczeń, w których do-
strzegamy przejawy ludzkiej bezsilności 
i bezradności. 

2. Oczywista wydaje się potrzeba reflek-
sji nad kwestią bezradności i efektywnymi 
sposobami jej przezwyciężania, jeśli rze-
telnie rozważa się sprawę zakresu władzy 
człowieka nad samym sobą. 

2.1. Każdy człowiek doświadcza  
w różnych sytuacjach i na wiele sposobów 
swej bezradności i obserwuje bezradność 
innych. Każdy miewa – mocniejsze lub 
słabsze – poczucie, że nie jest w stanie 
zaradzić wszelkim wyzwaniom, z który-
mi przychodzi mu się mierzyć w życiu, 

zwłaszcza jeśli w skomasowanej postaci 
wystąpią one równocześnie. Stan bezrad-
ności to doświadczenie egzystencjalne 
bliskie wielu osobom. W cyklu ludzkiego 
życia – dzieciństwo, dorastanie, dojrzałość 
i dorosłość, starość – występują różne 
formy bezradności, właściwe danemu 
okresowi życia.  

2.2. Stanu bezradności doświadczamy 
zwłaszcza w zetknięciu z nieuleczalną 
chorobą. Chora osoba przeżywa bezrad-
ność wobec zachodzących w niej proce-
sów; doświadcza, że dzieje się z nią coś, 
czego ani ona, ani zajmujący się nią nie 
potrafią wyeliminować. Wraz z tą osobą 
doświadczają bezradności jej najbliżsi, 
wiedząc, że nic więcej nie można zrobić. 
Powiada się: „wiedza i technika medyczna 
są tu bezradne”. Choroba nieodwracal-
nie postępuje, wraz z upływem czasu 
powiększając spustoszenie, a my biernie 
ustępujemy pod jej naporem. Ulegamy jej 
intensywnemu działaniu. Nie potrafimy 
skutecznie opanować procesu wynisz-
czenia organizmu. Dzieje się coś, co jest 
oceniane jako wysoce niepożądane, ale 
my nie mamy możliwości efektywnego 
przeciwdziałania. Wielokrotnie podej-
mowane próby kończą się za każdym 
razem tak samo: powtarzającym się nie-
powodzeniem. Mimo dużych nakładów 
nie osiąga się zamierzonego celu, co 
umacnia poczucie dotkliwej bezradności. 
Uzyskiwane doświadczenie dobitnie po-
ucza nas, że zatracamy naszą rzeczywistą 
sprawczość. Postępuje zanik (wypalenie) 
poczucia naszej sprawczości. Nabieramy 

przeświadczenia o naszej trwałej niemocy 
wywoływania pożądanych zmian. Bywa, 
że bezradność zespala się z bezsilnością 
(„już nie mam sił”, „dłużej nie potrafię”) 
i utratą nadziei, że może być lepiej (stan 
beznadziei), że warto nadal – mimo wy-
sokich kosztów – dążyć do osiągnięcia 
jakiegoś istotnego dobra. Jako jedyna 
możliwa postawa jawi się tylko bierne, 
często bliskie rozpaczy, oczekiwanie na to, 
co ma być; na to, co jest nieuniknione. 

3. Ale nawet w sytuacji, gdy człowiek 
staje bezradny wobec nieuleczalnej choro-
by, nie chce być równocześnie bezradnym 
wobec stanów swego ducha; nie chce, 
aby śmiertelna choroba ciała – jeszcze za 
jego świadomego życia – zagarnęła go  
w całości, podporządkowała sobie wszyst-
kie wymiary jego egzystencji. Próbuje 
człowiek dążyć do tego, aby w skrajnie 
ograniczonym zakresie możliwości sku-
tecznego działania, nadal panować nad 
sobą, zwłaszcza nad swymi przeżyciami.

 W postawie wielu osób i w ich przekona-
niach religijnych lub etycznych uwidacz-
nia się, że człowiek także w wysoce nie-
dogodnych dla niego warunkach chce coś  
w swoim imieniu zdziałać, a nie tylko bier-
nie – jako uprzedmiotowiony obiekt zmian 
– podlegać temu, co się z nim dzieje bez 
jego woli i kontroli. Człowiek chce mieć 
– nie będące wyłącznie miłym złudzeniem 
– poczucie, że coś w jego własnym życiu 
od niego wciąż rzeczywiście zależy. I to 
wbrew ubezwłasnowolniającym go bez-
względnym zewnętrznym siłom.

                                 Marek Rembierz

felieton
tak sobie myślę

Zapewne mocno w naszych genach 
zapisana jest chęć posiadania własnego 
mieszkania, a jeszcze lepiej własnego 
domu. Wszak dom oznacza stałe miejsce 
na ziemi. A w rodzinach osiadłych od 
wieków w tej samej miejscowości, któ-
rych też wiele jest w Ustroniu, oznacza 
rodzinną siedzibę, rodzinne gniazdo. Tam 
rodzą się i żyją kolejne pokolenia. A kiedy 
je opuszczają, to z nadzieją, że znowu do 
niego powrócą…

Kiedy więc małżonkowie przystępują do 
budowy domu, to myślą nie tylko o sobie, 
ale także o swoich dzieciach czy wnukach. 
Dlatego buduje się duże domy, żeby było 
dość miejsca nie tylko dla jednej rodziny, ale 
także dla dwóch czy trzech. I dobrze byłoby, 
gdyby obok domu była jeszcze wolna dział-
ka budowlana. Może się bowiem zdarzyć, 
że trzeba będzie dom rozbudować, albo też 
wybudować jeszcze drugi dom…

Wizja „rodzinnego gniazda” towarzyszy 
więc zazwyczaj budowie domów. A wybu-
dowano i wciąż buduje się ich w naszym 
mieście, dużo, może nawet należałoby 
powiedzieć, bardzo dużo. Wystarczy przy-
pomnieć sobie, jak nasze miasto wyglą-
dało przed dwudziestu czy dziesięciu laty  

i uświadomić sobie, ile uprawnych czy 
pustych kiedyś pól zostało zabudowanych. 
Powstały nowe domy, nowe osiedla.

Budowano i wciąż buduje się z ową wizją, 
że trzeba zapewnić dom, mieszkanie nie 
tylko sobie, ale i swoim dzieciom i wnukom. 
Jest to wizja, która spełniała się dawniej, 
przez wiele pokoleń, a nawet stulecia. Wiele 
mamy takich domów zamieszkiwanych 
przez kolejne pokolenia, przez tę samą 
rodzinę.

Z moich obserwacji wynika jednak, że 
owa wizja rodzinnego gniazda spełnia się 
obecnie o wiele rzadziej niż w przeszłości. 
Zapewne wynika to z tego, że coraz mniej 
jest rodzin wielodzietnych, a coraz częściej 
jest w rodzinach jedno czy dwoje dzieci.  
Z licznej gromadki dzieci zawsze któreś po-
zostawało w rodzinnym domu. Nawet jeśli 
dzieci opuszczały rodzinny dom w poszuki-
waniu pracy czy szczęścia gdzie indziej, to 
zazwyczaj ktoś jednak pozostawał w domu, 
aby zająć się domem, gospodarstwem i sta-
rzejącymi się rodzicami. Teraz jednak czę-
sto sprawa się komplikuje. Kiedy jedynak 
opuszcza rodzinny dom, to rodzice pozostają 
w nim sami… A zdarza się to coraz częściej. 
Opowiem tu autentyczną historię. Małżeń-
stwo miało jedno dziecko; ukochanego syna. 
Wybudowali dom, duży dom. Wszak było 
jasne, że przecież syn pozostanie z nimi. 
A kiedy się ożeni, przyprowadzi żonę do 
domu. Trzeba więc mieć w rodzinnym domu 
dużo miejsca dla syna, przyszłej synowej  
i oczekiwanych wnuków.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców 
syn się ożenił. Tylko nie zamieszkał  

z żoną w dużym domu rodziców. Spra-
wa się skomplikowała, bo ożenił się  
z jedynaczką. Jej rodzice także zbudowali 
duży dom z myślą, że w przyszłości razem  
z nimi córka zamieszka z zięciem i wnu-
kami. Młodzi mieli więc dwa domy do 
wyboru. I nie zamieszkali w żadnym  
z nich. Opuścili rodzinne miasto, aby dale-
ko poza granicami Ojczyzny, szukać swoje-
go szczęścia. Mijały lata i nie słychać o ich 
zamiarze powrotu do domu… Zapuścili ko-
rzenie w nowym miejscu, w nowym kraju…  
A przygotowane dla nich pokoje w do-
mach rodziców stoją puste…Tylko czasem 
mieszkają w nich podczas urlopu… I co-
raz rzadziej przyjeżdżają do rodziców… 
Chcą przecież zwiedzić świat, zobaczyć 
inne kraje… Niestety, nie jest to historia 
wyjątkowa. W ostatnich latach wyjechało 
z naszego kraju, także z naszego miasta, 
wielu młodych ludzi. Opuścili rodzinne 
gniazda. I wciąż kolejni idą za ich przykła-
dem. Wynajmują czy budują sobie domy  
z dala od rodzinnego domu. I ku rozczaro-
waniu rodziców nie kontynuują dawnych 
tradycji rodzinnych. Ułożyli sobie życie 
po swojemu i nie mają zamiaru wracać na 
stałe do rodzinnego domu. Zdarza się tak 
coraz częściej. Otwarte granice sprawiły, że 
nasze społeczeństwo, a szczególnie młodzi 
ludzie, już nie czują się przypisani na całe 
życie do jednego miejsca, jednego kraju.  
I trzeba się z tym jakoś pogodzić. Dla wielu 
rodziców oznacza to, że muszą się pogodzić 
z tym, że ich dzieci i wnuki żyją z dala od 
nich, daleko od rodzinnego domu i miejsca, 
nieraz w odległym kraju.          Jerzy Bór 

A dzieci wyjechały 
w świat…
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PiłKArsKA
wIoSNa

Takich stuprocentowych okazji Kuźnia miała kilkanaście w tym spotkaniu. Fot. W. suchta

 

24 marca  godz. 15:30 LKS Pasjonat Dankowice - KS Kuźnia Ustroń 
30 marca  godz. 15:00 LKS Spójnia Landek - KS Kuźnia Ustroń
5 kwietnia  godz. �6:00  kS kuźnia Ustroń - tS Mieszko-Piast Cieszyn 
13 kwietnia  godz. 16:00  TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała - KS Kuźnia Ustroń 
�9 kwietnia  godz. �6:00  kS kuźnia Ustroń - LkS Bestwina
26 kwietnia  godz. 16:00  LKS Sokół Zabrzeg - KS Kuźnia Ustroń
� maja   godz. �6:00  kS kuźnia Ustroń - LkS Radziechowy
4 maja   godz. 16:00  LKS Podhalanka Milówka - KS Kuźnia Ustroń
�0 maja   godz. ��:00  kS kuźnia Ustroń - LkS Drzewiarz Jasienica
17 maja   godz. 17:00  TS Czarni-Góral Żywiec - KS Kuźnia Ustroń
�� maja   godz. ��:00  kS kuźnia Ustroń - GkS Morcinek kaczyce
24.maja   godz. 17:00 LKS Zapora Porąbka - KS Kuźnia Ustroń
�� maja   godz. ��:00  kS kuźnia Ustroń - RkS Cukrownik Chybie
7 czerwca  godz. 17:00  MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń
�4 czerwca  godz. ��:00  kS kuźnia Ustroń - BtS Rekord Bielsko-Biała 

6 kwietnia  godz. 11:00   LKS Beskid Brenna - KS Nierodzim
�� kwietnia  godz. ��:00   kS nierodzim - LkS Victoria Hażlach
19 kwietnia  godz. 15:00  LKS Błyskawica Kończyce Wlk - KS Nierodzim
�� kwietnia  godz. ��:00  kS nierodzim - LkS kończyce Małe 
1 maja   godz. 16:00  LKS Orzeł Zabłocie - KS Nierodzim
4 maja   godz. ��:00  kS nierodzim - LkS Błyskawica Drogomyśl
11 maja   godz. 16:00   LKS Ochaby 96 - KS Nierodzim
�8 maja  godz. ��:00  kS nierodzim - kS Wisła - Ustronianka
�� maja  godz. �6:00  LkS Lutnia Zamarski - kS nierodzim
�5 maja  godz. ��:00  kS nierodzim - kkS Spójnia Zebrzydowice
1 czerwca  godz. 17:00  LKS Wisła Strumień - KS Nierodzim
8 czerwca  godz. ��:00  kS nierodzim - LkS Wiślica 
15 czerwca  godz. 17:00  LKS Tempo Puńców - KS Nierodzim 

Liga okręgowa

klasa a

Piłkarze ligi okręgowej 24 marca,  
a zespoły Aklasowe 6 kwietnia rozpoczną 
rozgrywki rundy wiosennej. Niestety na-
sze drużyny nie należą do faworytów. Po 
rundzie jesiennej KS Nierodzim znajduje 
się na 12 miejscu w tabeli z dorobkiem 
11  punktów. W zasięgu są dwie drużyny 
poprzedzające Nierodzim, ale wyprzedzić 
je będzie bardzo trudno. Kuźnia w lidze 
okręgowej jest na 11 miejscu i ma 19 
pkt. Tu można się pokusić o awans nawet  
o kilka pozycji, szósta w tabeli drużyna 
Drzewiarza Jasienica ma punktów 23.

Przed sezonem Kuźnia rozegrała szereg 
sparingów, gdyż pogoda sprzyjała me-
czom. Już 2 lutego grano mecz z drużyną 
juniorów i wygrano 2:0. Kolejne mecze 
Kuźnia grała z Puńcowem i wygrała 5:2. 
Bramki dla Kuźni zdobyli: dwie Tomasz 
Kożdoń, Maciej Piecha, Rafał Podżor-
ski, Maciej Wasilewski. Kolejny sparing 
z Wisłą-Ustronianką zremisowano 2:2. 
Bramki dla Kuźni strzelili: R. Podżorski  
i Tomasz Jaworski. Z Nierodzimiem Kuź-
nia wygrywa 2:1. Bramki dla Kuźni strze-
lają Samuel Dziadek, Michał Czyż.

W ostatnią niedzielę Kuźnia grała na 
boisku w Hermanicach z Wisłą Strumień. 
Wygrała 5:3. Po dwie bramki strzelili  
M. Czyż i T. Kożdoń, jedną Tomasz Czyż. 
O ile gra ofensywna Kuźni mogła się po-
dobać, to zbyt wiele popełniono błędów 
w obronie. Nic w tym dziwnego, bo dwa 
filary tej obrony nie będą grać wiosną. 
Stefan Chrapek zakończył karierę, nato-
miast Mateusz Żebrowski zmienił barwy 
klubowe. Po meczu ze Strumieniem trener 
Kuźni Krzysztof Sornat powiedział:
- Praktycznie obrona nam się rozsypa-
ła. Jeżeli chodzi o etap przygotowań, to 
niepokojąca była frekwencja. Zawodnicy 
chodzili na treningi w kratkę. Kadrowo 
nie wygląda wszystko ciekawie i dlatego 
wzmocniliśmy się juniorami. Ewentualne 
transfery z zewnątrz są niepewne i musimy 
liczyć na to co aktualnie posiadamy, czyli 
na naszych wychowanków. Pozostały 
trzy tygodnie i poświęcimy je na zajęcia 
ogólnorozwojowe, siłowe w terenie. Coraz 
więcej będziemy też trenować na własnym 
obiekcie z piłką. Chłopcy muszą mieć 
czucie piłki, konieczne jest przetrenowa-
nie elementów taktycznych. Boiska są już  
w miarę dobrze przygotowane.

Tu warto podkreślić, że obecnie skład 
Kuźni zostaje uzupełniany własnymi wycho-
wankami. Miejmy nadzieję, że nie będzie 
już sytuacji, gdy to nie było w składzie 
miejsca dla wychowanków klubu, bo grały 
zakupione powiatowe gwiazdy.  Zresztą te 
gwiazdy zazwyczaj się nie sprawdzały, nie 
wspominając o zaangażowaniu w grę. (ws)

WiosENNE 
SparINgI


