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Rozmowa z Barbar Jo c , naczelnikiem
Wydziału rodowiska i Rolnictwa Urz du Miasta
Rozpocz ła si kalendarzowa wiosna. Kiedy miasto zacznie
prace na swych terenach zielonych?
Je li chodzi o ziele , to prace ju si rozpocz ły. Trwa grabienie
li ci oraz piel gnacja krzewów, rabat bylinowych.
Ile kosztuje utrzymanie zieleni w mie cie?
420.000 zł. Co roku organizuje si przetarg. Pracownicy wydziału
sprawdzaj na bie co wykonywane prace w zieleni. W mie cie
jest około 10 ha terenów zielonych do koszenia dwukrotnego
w ci gu roku, natomiast 30 ha do bardziej zaawansowanego
utrzymania. Np. trawniki w parkach koszone s dwa razy
w miesi cu, podobnie jak bulwary nad Wisł . Oprócz tego koszone s pla e nad Wisł od Nierodzimia do Polany. Pla e te
(dok. na str. 2)
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zima wiosn

Gdyby nie liczyć zerwanego daszku z przystanku na ul. Cieszy skiej, to wi ta w Ustroniu min ły spokojnie. O ile jednak
na Bo e Narodzenie mieli my pogod wiosenn , to Wielkanoc
w tym roku była typowo zimowa. Co prawda wygl dało czasem
sło ce w pierwszy dzie wi t, ale ju w lany poniedziałek lało,
a raczej sypało, głównie z nieba. Nie było wielu ch tnych do
uganiania si z wiaderkami za dziewczynami. Zreszt w tak
pogod dziewczyny raczej nie przechadzały si w oczekiwaniu
na wodne zaloty
Sporo go ci odwiedziło Ustro . Choć w sklepach nie było
takiego handlowego amoku jak przed wi tami w grudniu, to
w niektórych hotelach i domach wczasowych wszystkie miejsca
były zaj te. Niestety plucha nie nastrajała do spacerów. We wtorek
dalej padał nieg. Wszyscy mówi , e szybko stopnieje. Pogoda
płata takie igle, e nie byłbym tego taki pewien. Mo e ze dwa
tygodnie potrzymać. Trzy, miesi ce czekali my na zim , to teraz
przyjdzie poczekać na wiosn .
(ws)
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zostały zrobione przez Rejonowy Zarz d Gospodarki Wodnej
podczas regulacji Wisły.
Ile i jakie ro liny sadzicie?
Co roku kwiatami jednorocznymi obsadzane s dwa ronda, ul.
Gra y skiego, donice na terenie miasta, a w tym roku powstanie
kwietnik w parku za ratuszem o pow. 100 m2. W ubiegłym roku
bylinami obsadzono tereny przy ul. 9 Listopada. Co roku planowane s dwie obsady kwiatów. W tym roku na rynku b d ustawione cztery konstrukcje kwiatowe o wysoko ci 2,6 m obsadzone
pelargoniami oraz dwa kosze kwiatowe o wysoko ci 1,6 m.
Co nale y do miasta, je eli chodzi o utrzymanie czysto ci
w Ustroniu?
Jest to zamiatanie ulic i chodników, sprz tanie przystanków,
opró nianie koszy na mieci i niestety zbieranie mieci podrzuconych, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidcja
dzikich wysypisk. Na całe oczyszczanie rocznie przeznacza si
600.000 zł.
Czym zajmuje si pani wydział?
Wydział rodowiska i Rolnictwa zajmuje si utrzymaniem czystoci w mie cie, zieleni miejsk , ochron rodowiska, proilaktyk
zdrowotn , lasami komunalnymi.
Czy b d c uzdrowiskiem Ustro mo e liczyć na doinansowanie z zewn trz na ochron rodowiska?
Ochrona rodowiska to do ć szerokie zagadnienie. Budowa kanalizacji to ochrona gleby przed zanieczyszczeniami i na ten cel
miasto otrzymuje w cz ci umarzalne kredyty z funduszu ochrony
rodowiska. Obecnie wyst pujemy o doinansowanie programu
ograniczenia niskiej emisji.

barbara jo ca.

Fot. w. suchta

wie zasilili „dorosły” zespół.
Pierwszy nabór przyci gn ł
na zaj cia ponad 150 ch tnych
w wieku od 5 do 15 lat.

*

W dolinie Jatnego w Brennej
stał kiedy folusz, czyli warsztat do wyrobu sukna. Koło
wodne i dwa ci kie młoty
były tam jeszcze po wojnie.
Przeniesiono je do skansenu
w chorzowskim Parku Kultury.

*

*

*

Od 1991 r. przy Zespole Pie ni
i Ta ca Ziemi Cieszy skiej,
prowadzone s zespoły dzieci ce i młodzie owe. W tym
czasie, czyli na przestrzeni 17
lat, niektórzy wychowanko-
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Jesieni koniakowscy stra acy
zorganizuj uroczysto ć z okazji
80-lecia swojej jednostki. Przed
15 laty tutejsza OSP Centrum
otrzymała sztandar. Tymczasem skoczowscy „fajermani”
wi tuj jubileusz... 135-lecia.
To jedna z najstarszych stra y
ogniowych w Polsce.

*

*

*

Z okazji 10-lecia Muzeum
Regionalnego „Na Grapie”
w Jaworzynce, a było to przed
pi ciu laty, na frontowej cianie umieszczono tablic pami ci dra Jerzego Ruckiego,
fundatora placówki zmarłego

Co to znaczy zajmować si ekologia w Ustroniu?
Dbać o rodowisko naturalne, podejmować własne inicjatywy,
a przede wszystkim współpracować z Polskim Klubem Ekologicznym, z O rodkiem Doradztwa Rolniczego, Nadle nictwem.
Chodzi o to, by rodowisko w Ustroniu było w jak najlepszym
stanie, by czysto ć wody, powietrza stale si poprawiała. S to
te takie inicjatywy, jak ustawianie płotków, by aby nie przechodziły przez drog . Przy ci kich zimach dokarmiamy łab dzie
na Wi le. Badamy wod w ródle Karola. Jest te działalno ć
edukacyjna w szkołach. Co roku organizowany jest wspólnie
z Przedsi biorstwem Komunalnym Konkurs Ekologiczny, Dzie
Ziemi, Sprz tanie wiata.
A potem, jak kto chce wyci ć drzewo na swojej posesji,
to ma problemy, bo si zieloni do tego drzewa przywi zuj
ła cuchami.
Wszystkie drzewa i krzewy w wieku powy ej pi ciu lat, a nie b d ce
drzewami i krzewami owocowymi, podlegaj ustawie o ochronie
przyrody. Chc c wyci ć drzewo trzeba zło yć wniosek o wycink .
Jaki jest procent decyzji pozytywnych?
Zazwyczaj ludzie decyduj c si na wyci cie drzewa maj ku temu
racjonalne przesłanki, wi c przewa aj zdecydowanie decyzje
pozytywne. Wyci cie bez zezwolenia to nara anie si na kar ,
której wysoko ć jest uzale niona od obwodu pnia. Dodam, e
zło enie wniosku jest bezpłatne, a odpowiednie formularze mo na
znale ć na stronie internetowej miasta.
Wspomniała pani o ochronie zdrowia. Jakie programy prowadzi miasto?
Przyj ty został miejski program zdrowotny na 2008 r. W tym
roku profilaktyk zdrowotn obj te zostan głównie dzieci
w zakresie opieki stomatologicznej, okulistycznej, wad postawy. W roku ubiegłym dzieci z klas od I do III badane były pod
k tem wad postawy i niektóre kierowano na gimnastyk korekcyjn . W tym roku proilaktyk wad postawy obj to klasy IV-VI
i gimnazja.
W nazwie wydziału macie te rolnictwo. Tymczasem wszyscy
zabiegaj o przekształcenie terenów rolniczych w budowlane.
Ile pozostało gospodarstw rolnych w Ustroniu?
W tej chwili gospodarstwa rolne s dosyć du e. W Ustroniu
przewa a hodowla bydła mlecznego. Takich gospodarstw o powierzchni około 20 ha jest kilkana cie. Jednak, gdy spojrzymy na
płatników podatku rolnego, to mamy ich w Ustroniu około 500.
Sk d taka ró nica?
Rolnicy dzier awi grunty rolne.
Patrz c na do ynki, a szczególnie korowód do ynkowy, mo na
uznać, e jeste my gmin rolnicz . Pani jest zaanga owana
w organizacj do ynek. Czy trudno skłonić rolników do
udziału?
Powołano Stowarzyszenie „Ustro skie Do ynki” i ono proponuje
miejscowym rolnikom udział w do ynkach. Z reguły ch tnie
si godz , choć w przypadku scenek rodzajowych, wi e si to
z du ym nakładem pracy z ich strony.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
w Szwajcarii. Odsłoni cia dokonała jego mał onka Marta,
a zaprojektował tablic ustroniak Karol Kubala.
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*

*

Pierwsza wzmianka o Ko czycach Małych pochodzi
z 1305 r. Mieszka cy osiedlali si pocz tkowo nad rzek
Piotrówk . Wła ciciele wsi
cz sto si zmieniali. Przed
wojn folwarkami zarz dzała
rodzina Folwarcznych. Jubileusz 700-lecia wsi zapisał si
wieloma znacz cymi wydarzeniami.

*

*

*

Latem 1993 roku ukazał si
biuletyn informacyjny „Wst ga”. Jego wydawc był Zwi zek Komunalny Ziemi Cieszy skiej. Biuletyn ju nie wy-

chodzi, a zast piono go stron
internetow ZKZC.
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Brenna zawdzi cza swe powstanie starszym od niej Górkom. Zachowała si pisemna wzmianka o wsi z 1490 r.
W XVI wieku Brenna miała
młyn, karczm , były stawy rybne,
a przede wszystkim huta szkła.
Dzisiejszy Szpital nr 2 w Cieszynie nazywany jest „gru liczokiem”. Opiek nad chorymi
sprawuj siostry el bietanki. Do
tego zakonu nale y wi kszo ć
zabudowa , które s obecnie
remontowane. Planowane przeniesienie szpitala do Pawilonu
Centralnego Szpitala l skiego
zostało odło one, bo pawilon jest
(nik)
ci gle w budowie.
27 marca 2008 r.

Dy URy PRzeDSzKolI
Urz d Miasta informuje, e w okresie wakacji dy urować
b d nast puj ce przedszkola. W miesi cu lipcu czynne b dzie
Przedszkole nr 7 na Manhatanie, a w sierpniu Przedszkole nr 6
w Nierodzimiu.
* * *

w sobot 22 marca w Fundacji w. antoniego przygotowano
uroczyste niadanie dla potrzebuj cych. Przed posiłkiem
modlono sie z duchownymi: ks. Leopoldem zielasko i ks.
Piotrem wowry. obecni byli tak e: przewodnicz cy rm stanisław malina, burmistrz ireneusz szarzec, kierownik mDss
ilona niedoba, członek Fundacji Franciszek korcz. Po posiłku podopieczni otrzymali
* paczki
* *wi teczne. Fot. w. suchta

PoJeMnIKI
Mieszka cy centrum Ustronia zd yli przyzwyczaić si ju
do obecno ci na osiedlach pojemników na niepotrzebn odzie .
Jaki czas temu pojemniki z osiedli znikły. Zdziwieni mieszka cy
poprosili o wyja nienie tej sprawy na łamach gazety. Zadzwonili my wi c do Andrzeja Siemi skiego z Wydziału Inwestycyjnego UM. Okazało si , e irmie, która wynajmowała teren
pod te pojemniki, upłyn ł termin dzier awy. Wła ciciel irmy
zło ył wniosek o jej przedłu enie, jednak nie został on rozpatrzony pozytywnie. Powodem odmowy były problemy zwi zane
z faktem, e irma nie utrzymywała czysto ci wokół pojemników.
Nie były one systematycznie opró niane, wi c ludzie zmuszeni
byli kła ć worki z ubraniami obok pojemników. Wygl dało to
bardzo nieestetycznie, powodowało bałagan na osiedlu. Nie wiadomo dlaczego irma nie zadbała o tak fundamentaln spraw jak
opró nianie pojemników. Szkoda tylko, e lekcewa y si dobre
ch ci ludzi, którym nie trudno jest niepotrzebne ubrania przejrzeć,
wyprać i zapakować do worka po to, by kto mógł jeszcze z nich
skorzystać. Wszyscy pami taj jak dziesi ć lat temu uczyli my si
w Ustroniu segregować odpady, ukazywały si nawet stosowne
instrukcje pisemne i obrazkowe na łamach naszej gazety. Pewnie
wielu z nas pytało, po co, jaki to ma sens, czy warto si wysilać?
Dzi , po tylu latach nikt ju nie ma w tpliwo ci, e to ma sens
i e warto to robić. Patronem akcji z kubłami na odzie jest PCK,
które przekazuje te ubrania potrzebuj cym, dlatego wi kszo ć
z nas nie wyrzucała ubra na mietnik, je li mogły si komu
przydać. A teraz mo emy mieć nadziej , e takie pojemniki jeszcze si w Ustroniu pojawi , e nie znikły na zawsze, no i e tym
razem irma oka e si bardziej
Anna Rokosz
* *solidna.
*
CI, KTóRzy oD nAS oDeSzlI:
ewa nogawczyk
Władysław zawada
Krzysztof Matuszka
Feliks Wisełka
Helena Cie lar
Stefania Matloch

27 marca 2008 r.

lat 94
lat 57
lat 56
lat 76
lat 67
lat 93

ul. Drozdów 88
os. Cieszy skie 2/7
os. Manhatan 4/63
os. Cieszy skie 3/9
ul. D bowa 9
ul. Spółdzielcza 1/22

.0.008 r.
Złodziej wybił szyb w vw polo
zaparkowanym w rejonie zajazdu
w Nierodzimiu. Skradziono radioodtwarzacz.
.0.008 r.
Na ul. Katowickiej kieruj cy vw
pasatem mieszkaniec Ustronia
wymusił pierwsze stwo przejazdu
oplowi astra kierowanemu przez
mieszka ca Wisły.
5.0.008 r.
Na ul. Szerokiej policjanci zatrzymali
nietrze wego kierowc audi 80. Kierowc był mieszkaniec Ustronia.
5.0.008 r.
Na ul. Brzoskwiniowej kieruj cy
vw golfem w rejonie skrzy owania z ul. Sztwiertni najechał na
słup telekomunikacyjny. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
6.0.008 r.
Na ul. Ogrodowej policjanci zatrzymali 16-letniego nietrze wego
mieszka ca Ustronia, który kijem
wybił szyb w kiosku i próbował

dokonać kradzie y artykułów
spo ywczych. W zatrzymaniu
sprawcy pomogła telefoniczna
informacja mieszka ca Ustronia,
za któr policja dzi kuje.
.0.008 r.
Personel Hotelu Tropicana zgłosił
włamanie do znajduj cej si w recepcji szulady, z której skradziono pieni dze. W wyniku podj tych
działa policjanci dwie godziny
pó niej na rynku zatrzymali nietrze wych złodziei, mieszka ca
Radkowa i mieszkank Cieszyna,
przy których znaleziono skradzione pieni dze.
.0.008 r.
Mieszkaniec Kóz zgłosił kradzie
samochodu alfa romeo, do której
doszło na parkingu przy ul. Nadrzecznej.
.0.008 r.
Na skrzy owaniu ul. Katowickiej
z ul. My liwsk kieruj cy mercedesem mieszkaniec Wrocławia nie
dostosował pr dko ci do warunków drogowych i uderzył w iata
170 nale cego do mieszka ca
Ustronia.
(ar)

7.0.008 r.
Kontrolowano stan techniczny
znaków drogowych oraz prawidłowe rozmieszczenie reklam na
terenie miasta. Wszystkie nieprawidłowo ci przekazano odpowiednim słu bom.
9.0.008 r.
liska nawierzchnia na ul. Katowickiej i nieostro na jazda
kierowcy tira spowodowały, e
samochód nagle wywrócił si do
rowu, uszkadzaj c spory pas pobocza. Stra nicy miejscy zgłosili
fakt uszkodzenia pobocza Powiatowemu Zarz dowi Dróg celem
szybkiej naprawy.
0.0.008 r.
Kontrole porz dkowe na pose-

sjach w dzielnicach Lipowiec
i Nierodzim. Nie zauwa ono nieprawidłowo ci.
.0.008 r.
Kontrole porz dkowe na posesjach w Hermanicach. Stra nicy
kontrolowali tak e posiadanie wa nych szczepie przeciw
w ciekli nie u wszystkich wła cicieli psów.
-4.0.008 r.
Patrole porz dkowe kontrolowały
teren miasta pod k tem zachowania czysto ci i zakłócania porz dku publicznego. Na szcz cie
w czasie wi t Wielkanocnych
na ulicach Ustronia było czysto
i spokojnie.
4.0.008 r.
Patrole porz dkowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodzie oblewaj c si wod . (ar)

JAK BUDoWAno MIeJSCoWe
SzKoły W CzASACH PRl
Muzeum Ustro skie zaprasza na „Spotkanie z histori Ustronia” pt. „Jak budowano miejscowe szkoły w czasach PRL-u?”,
które odb dzie si w sobot 5 kwietnia o godz. 15.00. W programie: wspomnienia nauczycieli i działaczy oraz prezentacja
multimedialna dokumentów dawnych fotograii z uroczysto ci
otwarcia szkół.

Po nASzyMU
Klub Propozycji zaprasza
w czwartek 27 marca o godz.
17.00, na wykład prof. Daniela Kadłubca, pt. „Po naszymu
– porozmawiajmy o rodzimej
gwarze”, który b dzie ilustrowany tekstami gwarowymi
Urszuli Stefanii Korzonek
i Anieli Kupcowej. Go ciem
spotkania b dzie aktorka Halina Branna – Paseka.

20.30

co piątek muzyka na ywo
28.03 - LOTHAR DZIWOKI
& LOTHARSI !
Legenda jazzu tradycyjnego w Angel’s.

W ka dą sobotę gra dla państwa
pianista, zapraszamy.
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zmiany na lokalnym rynku pracy

bezrobocie sPaDa

chór ewangelicki.

koncert Pie ni,
MUZYKI
i Poezji Pasyjnej

17 marca w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia, odbył si
Koncert Pie ni, Muzyki i Poezji Pasyjnej Ustro skiego Chóru
Ewangelickiego, w sali kameralnej Uzdrowiska „Równica”
w Ustroniu.
Zgromadzonych kuracjuszy powitał i wygłosił słowo wst pne
ks. prob. Piotr Wowry – opiekun chóru.
W pierwszej cz ci koncertu wyst pił chór pod dyrekcj Krystyny
Gibiec, natomiast cz ć drug wypełniła poezja i muzyka pasyjna.
Wiersze L. Staffa i swoje, pi knie recytował ks. dr Henryk Czembor,
za muzyki słuchano w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Casio” Krystyny i Jana Gibców. Wyst pił równie młodzie owy zespół
instrumentalny, działaj cy przy Ustro skim Chórze Ewangelickim.
Cz ć trzecia – to znowu wyst p chóru. Na zako czenie ks.
Piotr Wowry podzi kował wszystkim wykonawcom oraz licznie
zgromadzonym słuchaczom za miły i yczliwy odbiór. Wspólnie
zmówion Modlitw Pa sk zako czono wieczorny koncert.
Jako chórzy ci, odczuwamy wielk rado ć z tego, e poprzez
piew i muzyk mo emy choć w małej cz ci uprzyjemnić pobyt kuracjuszom, cz sto schorowanym ludziom w ustro skim
Uzdrowisku.
Mamy te nadziej , e słowa pie ni i poezji o ukrzy owanym
Chrystusie, o Jego gorzkiej mierci za nas, wzruszyły niejedno
serce i przybli yły je do Boga.
H. Szarowska

słowo wst pne wygłosił ks. P. wowry.
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W lutym liczba bezrobotnych wynosiła 5611 osób, czyli
o 46 mniej ni w styczniu.
Jak poinformował Rejonowy
Urz d Pracy w Cieszynie 29
lutego w Ustroniu bez pracy
pozostawało 204 m czyzn
i 166 kobiet. Bez prawa do
zasiłku jest 304 ustroniaków,
w tym 137 kobiet. Dla porównania w Cieszynie w tym
samym czasie bez pracy pozostawało 1330 osób w tym 741
kobiet i 389 m czyzn. Prawo
do zasiłku posiadało 186 osób,
w tym 94 kobiety.
Dane statystyczne
Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła
11,7 %, w województwie l skim 9,5 %, a w powiecie cieszy skim 9,3 %. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec
lutego wynosi 9,2 %.
Rejestracje bezrobotnych
W lutym zarejestrowało si
600 osób o 147 osób mniej ni
przed miesi cem, z tego: 280
osób to kobiety (o 106 osób
mniej), 302 osoby to mieszka cy wsi (o 68 osób mniej), 236
osób miało do 25 lat (o 8 osób
mniej),163 osoby to osoby długotrwale bezrobotne, (pozostaj cy w rejestrach PUP ł cznie
przez okres ponad 12 miesi cy
w okresie ostatnich 2 lat) (o
40 osób mniej), 159 osób rejestrowało si w urz dzie po raz
pierwszy (tyle samo co miesi c
wcze niej),115 osób nigdzie
dotychczas nie pracowało (o l
osob mniej),156 osób miało
prawo do zasiłku (o 57 osób
mniej),101 osób to osoby bez
kwaliikacji zawodowych (o 24
osoby mniej), 90 osób miało
powy ej 50 roku ycia (o 13
osób mniej), 31 osób to osoby
niepełnosprawne (o 4 osoby
wi cej), 25 osób stanowi osoby samotnie wychowuj ce co
najmniej jedno dziecko do 18
roku ycia (o 13 osób mniej),
7 osób to osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolno ci
nie podj ły zatrudnienia (o 4
osoby mniej).
Wył czenia z ewidencji
bezrobotnych
W miesi cu lutym wył czonych
zostało 646 osób o 29 osób
mniej ni przed miesi cem: 329
osób podj ło prac (o 28 osób
wi cej), 121 osób nie potwierdziło gotowo ci do podj cia
pracy (o 110 osób mniej), 31
osób rozpocz ło szkolenia (o
11 osób wi cej), 89 osób rozpocz ło sta (o 87 osób wi cej),

3 osoby rozpocz ły przygotowanie zawodowe (o 3 osoby
wi cej), 40 osób dobrowolnie
zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 18 osób wi cej),
6 osób nabyło prawo emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 20 osób mniej), 27 osób
wył czono z innych powodów
np. słu ba wojskowa, pobyt
w zakładzie karnym, podj cia
nauki, uko czenia 60/65 lat
(o 20 osób mniej).
Młodzie do 5 roku ycia
W lutym w ewidencji PUP było
zarejestrowanych 1097 osób
w wieku do 25 roku ycia,
w tym 631 kobiet (o 29 osób
mniej ni w styczniu). Prac
podj ły 104 osoby (o 4 osoby mniej ni miesi c wcze niej), sta rozpocz ło 79 osób,
szkolenia rozpocz ło 8 osób,
a przygotowanie zawodowe
rozpocz ły 2 osoby.
osoby długotrwale
bezrobotne
(pozostaj ce w rejestrach PUP
ł cznie przez okres ponad 12 miesi cy w okresie ostatnich 2 lat)
W lutym w ewidencji PUP było
zarejestrowanych 3140 osób
długotrwale bezrobotnych,
w tym 1988 kobiet (o 49 osób
mniej ni miesi c wcze niej).
Prac podj ło 106 osób (o 20
osób wi cej ni w styczniu),
14 osób rozpocz ło szkolenie,
5 osób rozpocz ło sta , a l osoba rozpocz ła przygotowanie
zawodowe.
Wypłacane zasiłki
Na koniec lutego uprawnionych do pobierania zasiłku
dla bezrobotnych było 749
osób (o 91 osób wi cej ni
w styczniu ). Anna Rokosz
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Zdaniem
Burmistrza
o boomie budowlanym w ustroniu
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*

zespół z Lipowca zaprezentował si w ludowych strojach.

Fot. w. suchta

granD Prix DLa gamy 2
W marcu w Miejskim Domu Kultury „Pra akówka”, odbył si V Przegl d
Amatorskich Zespołów Artystycznych
i Solistów. Zaprezentowało si 12 zespołów i dwóch solistów. Popisy oceniało jury
w składzie: przewodnicz cy - Władysław
Wilczak, członkowie – Barbara Nawrotekmijewska i Jan Zachar. Po wysłuchaniu
i obejrzeniu wszystkich wykonawców jury
zdecydowało, e Grand Prix przegl du
zdobył prowadzony przez Janusza liwk
zespół Gama 2 z Gimnazjum nr 2. Zespól
otrzymał pami tkow statuetk , dyplom,
ustroniaczka i nagrody rzeczowe.
Wyró nienie I stopnia otrzymał prowadzony przez Beat Łukasik zespół taneczny Lejdis z Gimnazjum nr 2, natomiast
wyró nienia II stopnia prowadzony przez
Mariol Dyk zespół wokalny ze Szkoły
Podstawowej nr 1 Jedyneczki oraz prowadzony przez Aleksandr Pruszydło Chórek
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Te
zespoły zakwaliikowano do Rejonowego
Przegl du Zespołów Artystycznych.

Lejdis na scenie Pra akówki.
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Ponadto zdecydowano, e w koncercie
Dzieci Dzieciom – Dzieci Rodzicom wyst pi : Lejdis, Chórek SP-2, Jedyneczki,
Zespół Wokalny Polana prowadzony przez
Karolin Dyb , a podczas wi ta Trzech
Braci Lejdis.
W przegl dzie tak e wyst pili: zespół
taneczny T cza z SP-2 prowadzony przez
Mart Pa dziorko i Jolant Moskał , zespół taneczny z SP-1 prowadzony przez
Wiolett Cholew , grupa muzyczna Antyrama z G-2, zespół regionalny Gwiozdeczki z SP-5 w Lipowcu prowadzony
przez Jolant Szafraniec, zespół taneczny
Dziewczyny na 5 z SP-5 prowadzony
przez Ann Tarasz, zespół taneczny Autoportret z G-1, zespół taneczny Enter
z G-1, Karolina Cie lar z MDK Pra akówka, Bartłomiej Białek z G-2.
Poza konkursem na scenie zaprezentowały si zespoły taneczne: Request
z Jele ni, Dirty Triks Brigade z Ustronia.
Jury podkre lało du ilo ć wyst puj cych i wysoki poziom.
(ws)

Fot. w. suchta

*

*

Po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania w 2005 r., dopuszczaj cego dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego,
mo na zaobserwować powstawanie nowych budynków jedno i wielorodzinnych.
Jeszcze kilkana cie lat temu powszechne
było budownictwo indywidualne, tzn.
mieszka cy b d wła ciciele działek budowali na własny koszt systemem gospodarczym lub poprzez wynaj te irmy. Kolejny etap to pojawienie si deweloperów,
buduj cych zwarte osiedla pocz wszy od
domków po budynki z kilkoma lokalami.
Takich deweloperów jest kilku, a ich inwestycje to zazwyczaj kilkadziesi t mieszka
przygotowanych na sprzeda . Wreszcie
trzeci segment to budynki wielorodzinne,
kiedy popularnie zwane blokami. Tu te
mamy deweloperów, a ponadto powstaj ce
budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” przy ul. Konopnickiej jak równie
budynki komunalne realizowane na klocowisku poprzez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
Te trzy segmenty budownictwa s motorem nap dzaj cym rozwój miasta, stanowi ródło przyszłych dochodów w postaci
podatków. Nowi mieszka cy pracuj cy na
miejscu, tu wydadz swoje dochody. Jest
to pozytywny element kształtowania przyszło ci Ustronia. Ludzie chc tu mieszkać
i chc tu pracować.
Pozostaje pytanie, czy miasto wraz
z rozwojem budownictwa nad y z infrastruktur , czyli drogami, kanalizacj ,
wodoci gami, o wietleniem, zieleni .
Staramy si tłumaczyć inwestorom, deweloperom, e miasto mo e si rozwijać
w ramach bud etu. Rozwój nie mo e si
odbywać kosztem zaniedbania takich
dziedzin ycia jak o wiata, pomoc społeczna, kultura, sport, itp. Udaje nam si
negocjować z deweloperami wspólne
realizacje inwestycji b d cych w zakresie
infrastruktury miejskiej. Odbywa si to na
zasadzie partnerstwa, tak by umo liwić
zasiedlanie lokali, a jednocze nie nie
spowodować niedoborów w bud ecie
i nie zaburzyć rytmu rozwoju przyj tego
w wieloletnim planie.
Inaczej jest z terenami zasiedlanymi indywidualnie, gdzie trudno si spodziewać,
e kilku mieszka ców wybuduje cał infrastruktur . Nie chcemy doprowadzać do
takich zaniedba , jakie przykładowo miały
miejsce na os. Poniwiec, gdzie do dzisiaj
budujemy drogi, wodoci gi i kanalizacj .
Wiele budynków powstaje na nowych terenach budowlanych, b d cych jeszcze kilka
lat temu polami. Tam cał infrastruktur
trzeba budować od pocz tku. Wszystko to
wymaga wyczucia, zrozumienia i kompromisu.
Notował: (ws)
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Czas aktywno Ci
ustro skiego
harCerstwa

ró ne sprawno ci. Rajdom towarzyszyła naturalna atmosfera
sprzyjaj ca integracji harcerzy całego hufca.
Wa nym momentem w całorocznej ideowo-wychowawczej
działalno ci była organizacja lub udział harcerzy w obchodach
rocznic pa stwowych, czy uroczysto ciach lokalnych. Bogatym
obchodom 60-lecia odzyskania niepodległo ci towarzyszyły
spotkania harcerzy z byłymi wi niami i kombatantami (np.
z Józef Jabczy sk , Władysławem Ko midrem, Alojzym
Kłapsi ) oraz okoliczno ciowe wystawy.
70-lecie ZHP wi tował Huiec w III Szczepie „Czantoria”
przy SP w Polanie. Okoliczno ciowy program artystyczny przygotowali gospodarze. Podczas kominka zaproszeni go cie (byli
działacze ZHP) podzielili si wspomnieniami z lat swojej aktywno ci. Alojzy Kłapsia, nestor harcerstwa w Ustroniu wspominał
pocz tki działalno ci na tym terenie. Aktywnymi organizatorami
spotkania byli: hm Janina Pilch, komendant Szczepu gospodarzy
i hm Leszek Szczypka, dyrektor SP-3 , dru ynowy.
Harcerze II Szczepu im. Dywizjonu 303 przy SP-2 sprawowali stał opiek nad Pomnikiem Ku Czci Poległych. Wszyscy
członkowie Hufca brali udział w corocznych manifestacjach oraz
troszczyli si o inne miejsca pami ci narodowej.
Postulat wychowania przez prac realizował Huiec w licznych
akcjach na rzecz rodowiska. Harcerze pracowali przy budowie
amiteatru, bulwarów nad Wisł , pola biwakowego pod Mał
Czantori , przy zakładaniu ogródka jordanowskiego, obsługiwali
V Wojewódzki Przegl d Dzieci cych i Młodzie owych Zespołów
Artystycznych w czerwcu 1980 r.
Wa n rol odgrywały szkolenia, st d kursy zast powych,
przybocznych i dru ynowych na trzydniowych biwakach (od
pi tku do niedzieli), szkolenia na obozach letnich i zimowiskach,
spotkania funkcyjnych z komendantem Hufca.
Do stałej tradycji nale ały spotkania kr gu instruktorskiego
z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Kobiet poł czone z wyjazdami
do teatru. Wynikało to z faktu, e wi kszo ć instruktorów stanowiły nauczycielki.
Dzi ki licznym sympatykom i sprzymierze com ZHP udało
si wygospodarować stał siedzib . Or downiczk sprawy była
Miejska Rada Przyjaciół Harcerstwa na czele z byłym Naczelnikiem Miasta Włodzimierzem Gołkowskim.

W wyniku reorganizacji administracji pa stwowej w sierpniu
1975 r. na bazie dotychczasowego Rejonu Ustro , nale cego do
Hufca Zwi zku Harcerstwa Polskiego w Cieszynie powołano Huiec w Ustroniu. Jego komendantem został wieloletni instruktor,
harcmistrz Józef Nowak, który wcze niej pełnił funkcj komendanta Rejonu. Harcerze byli zorganizowani w sze ciu szczepach,
działaj cych przy wszystkich szkołach podstawowych oraz technikum. Ju w roku nast pnym Huiec zorganizował samodzieln
akcj letni , w ramach której miały miejsce dwa obozy w drowne
do Ustronia Morskiego. Dały one pocz tek corocznym wyjazdom
ustro skich harcerzy nad Bałtyk. W nast pnych latach poszerzano formy działalno ci. Obok w drówek nad morzem urz dzano
obozy rowerowe, z nauk jazdy konnej, w drowne po ziemi cieszy skiej, a nawet wybrano si za granic – do Czechosłowacji.
Brano równie udział w koloniach zuchowych.
Aktywna działalno ć ustro skiego Hufca była wzorem dla
innych, tote w grudniu 1981 r. na uroczystym spotkaniu instruktorów hufców Ustro , Wisła i Istebna podj to uchwał
o poł czeniu tych trzech jednostek w jedn – Huiec Ustro .
Przed poł czeniem w Ustroniu było zrzeszonych 975 harcerzy.
Dokonano wyboru nowej Rady Hufca, do której nale eli: Józef
Nowak – komendant, Irena Glajcar – jego zast pca, Barbara
Gamrot – kwatermistrz, Teresa Rokowska – namiestnik zuchów,
Cezary Wójcik – kierownik referatu harcerskiego oraz Janina
Pilch i Mirosław Czy jako członkowie. Po poł czeniu hufców
przeniesiono wypracowane i sprawdzone formy ustro skiego
rodowiska na nowe tereny.
Od roku 1978 w zwi zku z Miesi cem Pami ci Narodowej
i rocznic wyzwolenia Ustronia, która przypada 1 maja, huiec
organizował Rajdy Szlakiem Partyzantów Beskidzkich o puchar
przechodni komendanta Hufca. Prowadziły one m.in. szlakami
Małej i Wielkiej Czantorii, Orłowej, Sto ka. W drówka sprzyjała
poznaniu małej ojczyzny i jej historii, a podczas wieczornych
kominków cz sto go ciły ciekawe postacie regionu. W drugi dzie
uczestnicy rajdu brali udział w biegu patrolowym, zdobywaj c
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Przetargi

Koszenie trawników i ł k na terenie Ustronia w 2008 r. Dwie
oferty. Wybrano wykonawc :
Przedsi biorstwo Komunalne Sp. z o.o., Ustro , ul. Konopnickiej 40. Cena 111.150,00 zł.

*

*

*

*

*

*

Budowa zatok autobusowych w ci gu ulicy 3 Maja w Ustroniu. Jedna oferta. Wybrano wykonawc : Firma Prywatna Piotr
Szuba, Ustro , ul. Ogrodowa 4. Cena: 247.000,49 zł. Gwarancja
66 miesi cy.
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla miasta
Ustro w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pi ćset tysi cy złotych) złotych z przeznaczeniem na spłat trzech ostatnich
rat za zakup nieruchomo ci składaj cej si z parcel gruntowych
obj tych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260
o ł cznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami. Dwie
oferty. Wybrano wykonawc : ING Bank l ski S.A. CBK
w Bielsku – Białej. Cena: 97.362,00 zł.

znak si nie uchowa.

Fot. w. suchta

Bal z Przedszkola nr 1 w sali restauracji „Parkowa”
- 1962 r.
Kazimierz Wawrzyk, Urszula Dropczy ska, Dustor, NN,
Ola Dustor, Gra yna li , B. Wantuła.
Zdj cie dostarczyła Bronisława Wawrzyk.

27 marca 2008 r.

Gazeta Ustro ska 7

kwiaty DLa Pa

wyró nienia dla druhów.

Fot. w. suchta

saLa z FiLarami

Doroczne zebranie jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej
w Lipowcu otwierał prezes Tadeusz Krysta, który witał go ci: radn Olg Kisiał , skarbnika Mari Komadowsk , burmistrza Ireneusza Szarca i dowódc JRG PSP
w Polanie Damiana Legierskiego. Minut ciszy uczczono
pami ć zmarłych druhów Józefa Golika, Józefa Chrapka
i Eugeniusza Holeksy.
Prowadzenie obrad powierzono Karolowi Małyszowi, który
zaproponował porz dek obrad, po czym udzielił głosu prezesowi,
który przedstawił sprawozdanie z rocznej działalno ci. Jednostka
liczy 46 członków czynnych, 1 honorowego i 20 wspieraj cych.
Prowadzone sa tez dwie dru yny młodzie owe licz ce 21 członków, a zajmuj si nimi druhowie Grzegorz Chrapek i Leszek
Siemiennik. Druhowie uczestniczyli w wielu uroczysto ciach
miejskich i wi tach pa stwowych. Brali te udział w zawodach
sportowych. W minionym roku zmieniono statut, tak by dostosować go do ustawy o organizacjach po ytku publicznego. Najwiekszym zadaniem inwestycyjnym był remont głównej sali, gdzie
zlikwidowano dziel c j na pół cian . Pozostały dwa ilary.
W remizie nast piła te wymiana okien. W tym roku natomiast
przypada jubileusz 80-lecia istnienia ochotniczej stra y w Lipowcu i nale y to godnie uczcić. Prezes dzi kował te Kołu Gospody
Wiejskich z Lipowca za pomoc w utrzymaniu stra nicy.
Naczelnik Grzegorz Górniok w swym sprawozdaniu poinformował, e stra acy z Lipowca uczestniczyli w minionym roku
w 19 akcjach ratowniczych, w tym w 5 po arach. Sprawozdanie
inansowe przedstawił skarbnik Józef Bijok. Uzyskano dochody
w wysoko ci 18.748 zł, wydano 16.369 zł. W imieniu Komisji
Rewizyjnej Antoni K dzior zło ył wniosek o udzielenie zarz dowi absolutorium. Wniosek przyj to jednogło nie.
T. Krysta przedstawił te plan działania na 2008 r. Prowadzone
nadal b d w stra nicy prace remontowe i konserwacyjne, planowany te jest zakup umundurowania i sprz tu. Je eli starczy
funduszy zostanie ocieplony strop i zakupiony blaszany gara .
Prowadzone b d pogadanki w szkole w Lipowcu. J. Bijok przedstawił plan inansowy, w którym dochody i wydatki okre lono
na poziomie 13.000 zł.
Burmistrz I. Szarzec stwierdził w swym wyst pieniu, e był to
dobry rok dla jednostki w Lipowcu. Ciesz młodzi w dru ynach
po arniczych. Cieszy remont stra nicy, choć jest to remiza najnowsza w mie cie. Burmistrz przekazał te yczenia od swojego
dziadka, który jest członkiem honorowym jednostki.
O akcjach ratowniczych w 2007 r. mówił D. Legierski. Poinformował te o planach obchodzenia „ Powiatowych Dni Stra aka”.
M. Melcer wyraził zadowolenie z dobrej współpracy z władzami
miasta, a nestor jednostki Józef Balcar, długoletni kierownik
szkoły w Lipowcu stwierdził, e jego uczniowie dzi jako stra acy
bardzo dobrze si sprawdzaj .
Burmistrz i prezes wr czyli nagrody wyró niaj cym si druhom
Grzgorzowi Górnikowi i Marcinowi Kry cie.
(ws)
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8 marca w stra nicy w Polanie odbyło si walne zebranie sprawozdawcze tamtejszej jednostki OSP. Prezes Józef Gajdzica witał
wszystkich, a szczególnie go ci zebrania: starost cieszy skiego
Czesława Gluz , przewodnicz cego Rady Miasta Stanisława
Malin , przewodnicz cego Zarz du Osiedla w Polanie Stefana
Figiela, zast pc komendanta powiatowego PSP Krzysztofa Zaczyka, komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera. Obrady
prowadził Adam Chwastek. Jako e zebranie odbywało si w Dniu
Kobiet trzem paniom, b d cym członkami jednostki, wr czono
kwiaty. A. Chwastek wr czał kwiaty wraz z yczeniami Małgorzacie liwce, Agnieszce Najmule i Iwonie Budniok.
Sprawozdanie zarz du za 2007 r. przedstawił J. Gajdzica. Remontowano w stra nicy łazienki, drzwi wej ciowe, wymieniano
okna. Zakupiono 17 stołów i 107 krzeseł. Prezes podkre lił te
dobre stosunki z kierownictwem Kolei Linowej „Czantoria”.
Wyci g jest udost pniany młodym druhom.
Naczelnik Michał Budniok poinformował, e jednostka brała
udział w 42 akcjach ratowniczych, za w imieniu Komisji Rewizyjnej Tomasz Cie lar wnioskował o udzielenie zarz dowi
absolutorium. Druhowie w głosowaniu udzielili absolutorium
jednogło nie.
Plan inansowy na 2008 r. przedstawił skarbnik Józef Czy . Dochody zaplanowano w wysoko ci 34.100 zł., wydatki 36.700 zł.
Prezes J. Gajdzica przedstawił plan działania na ten rok.
Do jednostki powinno wst pić dwóch nowych członków, a do
młodzie owej dru yny pi ciu. Prowadzone b d standardowe
działania jak ćwiczenia, zbiórki, szkolenia.
Starosta Cz. Gluza zabieraj c głos, na wst pie doł czył si do
ycze dla pa .
- Bez waszej kobiecej r ki ta jednostka by tak nie wygl dała
– mówił starosta. Dzi kował te wszystkim druhom za owocny
rok w ich działalno ci. yczył te dalszej współpracy ze szkoł
i przewodnicz cym Zarz du Osiedla.
S. Malina podkre lał, e stra acy wł czaj si w ycie społeczne miasta, co jest bardzo cenne. Ze swej strony zapewnił, e
miasto o stra ach nie zapomni, nie zapomni tez o ich potrzebach
inansowych.
Do ycze doł czał si K. Zaczek, przy czym zauwa ył, e
skarbnik chyba do ć optymistycznie policzył spodziewane
wpływy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego. Wyraził jednocze nie zadowolenie z planowanego zakupu sprz tu
ratownictwa medycznego. M. Melcer mówił natomiast o kursie
ratownictwa medycznego, przy czym tu wa ne b dzie inansowanie i nie wiadomo, czy wła nie o inanse si wszystko nie rozbije.
Stwierdził te , e trzeba wyremontować wie i dach. Na wie y
zostanie zamontowany maszt telefonii komórkowej. Wykonano
ju niezb dne pomiary. Dokonana zostanie tak e wymiana bramy
wjazdowej. Nowa b dzie podnoszona.
Na zako czenie S. Malina wr czył nagrody wyró niaj cym si
druhom: Michałowi Górnikowi i Janowi Malikowi.
(ws)

Druhnom wr czono kwiaty.

Fot. w. suchta
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tuł.

Fot. w. suchta

wycieczki Piesze
z ustronia na tuł

Najpierw chc napisać o tych historycznych wycieczkach z Ustronia.
W „Pami tniku Ustro skim” Nr 12 natkn łem si na artykuł Michała Pilcha - „Dr
Teodor Kotschy – botanik i podró nik”.
W nim wyczytałem, tu cytuj : „Karol Jerzy
Teodor Kotschy urodził si w Ustroniu
15 kwietnia 1813 r. Jego ojciec ks. Karol
Kotschy, obdarzony bystrym rozumem,
rzutko ci my li i swoistym humorem, był
szeroko znan osobisto ci na ówczesnym
l sku. Posiadał bardzo rozległ wiedz .
Z tego te powodu, na ustro skiej farze
bywało wielu znanych ludzi. Duchowni,
przyrodnicy, ilozofowie i profesorowie
przyje d ali do Ustronia, by toczyć z Ks.
Karolem Kotschym uczone rozprawy
o lorze l skiej. Dyskusjom tym przysłuchiwał si Teodor, który równie wraz
z go ćmi ojca uczestniczył w wycieczkach
po najbli szej okolicy, pełni c funkcj
przewodnika i tłumacza....”
„W 1822 r. w wieku niespełna 10 lat
wzi ł udział w wycieczce botanicznej
na pobliski Tuł, w której uczestniczyli
równie prof. Travinarus i jego student
Goppert, pó niejszy znany botanik”. Tak
wi c, ten ustro ski najznakomitszy botanik i podró nik zaczynał od Tułu.
Dlatego te w Poniedziałek Wielkanocny postanowiłem udać si na Tuł. Wstałem
wcze nie rano i na niadanie przygotowałem „ po wi ck ”, czyli zup z wygotowanych na serwatce, resztek ze wi tecznego stołu, czyli: szynki w dzonej, boczku, białej kiełbasy, w dzonych eberek
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i słoniny. Zup t , o warto ci kalorycznej
ok.600 kalorii, zjadłem z ugotowanymi
ziemniakami. Nast pnie spakowałem do
plecaka kilka porcji „murzyna” i termos
z kaw zbo ow . No i zabrałem ze sob
map , podr cznik do oznaczania ro lin
i atlas kwiatów oraz aparat fotograiczny ze
statywem. Ruszyłem w tras o wschodzie
sło ca, czyli w naszym Ustroniu, było to

widok z tułu na trzyniec.

o 6-tej godzinie. Na Tuł mo na i ć kilkoma trasami. Mo na i ć szlakiem ółtym do
U Jonka na Kempie i dalej „solokiem” na
Podlesie lub przez Cisownic . Centrum.
Ja wybrałem inn tras przez Cisownic .
Z Rynku ul. A. Brody przez Manhatan i „dwupasmówk ” doszedłem do
ul. Pasiecznej i dalej jeszcze 150 m,
gdy skr ciłem w lewo w poln drog
pod Kopie cem. T drog przez potok
Bł dnica dotarłem do drogi Do łobin
i Do Kłody. Tu skr ciłem w prawo by
po 300 m doj ć do drogi Do Rzeczyc.
Na rozwidleniu dróg poszedłem w lewo
i wzdłu potoku Czantoria, by za znakami
spacerowymi zielonymi doj ć do drogi
z Cisownicy na Podlesie. Skr ciłem
w lewo i doszedłem przez Podlesie drog do Lesznej Górnej pod Tuł. cie k
po południowym zboczu wspi łem si
na wierzchołek Tułu. Z Ustronia trasa
liczy 8 km i przeszedłem j w 1 godzin
45 minut. Tu na szczycie, w centrum
rezerwatu „Tuł”, znalazłem kwitn ce
przebi niegi ( nie yczki) i niegulice,
zawilce, podbiały i pierwiosnki. Widać
ju te było listki czosnku nied wiedziego. Ze szczytu cie k po północnym zboczu Tułu zszedłem na polany
pod Tułem. Tu znalazłem zaledwie kilka
krokusów i zimników!!!. Zło ć mnie
bierze, jak widz skutki „ kolektywnej
działalno ci rolniczej” na tych ł kach.
Jeszcze na pocz tku lat 70-tych ubiegłego wieku na wiosn mo na było tu
zobaczyć tysi ce krokusów. Wst piłem
jeszcze do rezerwatu „Zadni Gaj” ogl dn ć dorodne cisy. I wst pić do schroniska
pod Tułem wreszcie uruchomionego po
niesłychanie długim remoncie. Wróciłem cie k spacerow , za znakami
zielonymi przez przysiółek Do Goja
i Cisownic Centrum do Ustronia. Tras
ok. 9 km pokonałem w 2 godziny.
Nast pnym razem b dzie o wycieczkach
do ródeł Wisły i na Barani Gór .
Andrzej Georg

Fot. w. suchta
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oRaz Wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „pod Jodłą”:

- 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 lud mi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.
galeRia sztuki WspółCzesneJ „na goJaCH”
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.
galeRia sztuki WspółCzesneJ „zaWodzie”
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna:
od 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.

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 - 10.0012.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
stoWaRzyszenie pomoCy dzieCiom i Rodzinie”mo na inaCzeJ”W ustRoniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
poniedzia³ek 14.00-18.00, roda 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) r. - godz. 13.00-16.00,
sp 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) r. - 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) r. - godz. 12.30-15.30.
WietliCa RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzie y W HeRmaniCaCH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e 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.
stRa mieJska ustRoñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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

WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH - RDZAWE DIAMENTY
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
CZYTELNIA KATOLICKA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
mieJski dom kultuRy „pRa akóWka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

toWaRzystWo kształCenia aRtystyCznego - ognisko muzyczne mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
ustRoñskie stoWaRzyszenie tRze WoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG AA - czwartek od 17.30 MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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tak wygl da wi kszo ć zaro li w mie cie.

Fot. w. suchta
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Primaaprilisowo powiastka

Dworzec kolejowy bez przyszło ci.

Fot. w. suchta

(piyrsze – p)
Putyka „Pod Przikopóm” przepełnióno pijokami. Pieter
– podstarzały, przigłuchy pijus prowie przepu cił pyndzyj; przez
popołedni przepultoł plik piniyndzy. Pozostoł pusty portfel. Potym
pojczoł pióntke. Pokozoł palcym piwsko. Po poregodzinnej pijatyce poszeł pumału precz. Pomarasił prziiksowanóm prziłoblyczke,
poharatoł popelinowy płaszcz przi płocie, prziszeł prawie po
piesku. Przed progym przipod pitómy pysk. Przistanył, poprawił
paradny posek przi połotanych portkach, postawił próznóm półlitrówke po palarski przed petryolkóm, potym pu cił pyskówke:
„Pieró sko potworo, plugawo pindo, pomykej precz!”
Postawno połowica pałaszowała pajszle prziprawióne paprykóm. Potym przigodała pijokowi: „Przegrzeszóny pampóniu,
przimknij pyszczysko!” Procnie prziło yła parazolym patorocznej
pierdzie po przigarbiónych plecach. Przikyrczóny Pieter pluł
po podłodze, prziwlyk potarganóm pi ame, pryndko pacnył pod
pierzine. Piznył piy cióm, podziurawił przedrzite prze ciyradło,
pamiyntajónce prastarke. Pole oł plackym.
Po północy poszeł po piwo. Pumału przechylił pysk, polizoł
piane. Potym podniós pitwok, pokroł prezwórszt, przełknył pore
plasterków. Popił płynym. „Pyszno przekónska” – pomy loł. Przi
powrocie pod pierzine potracił papucie, przewrócił petryolke.
Przebudzóno połowica pisnyła: „Plugawe prosiacko, przehulołe
pyndzyj, pomarasiłe po ciyl. Przegóniym przigupióm pijanice!”
Pieter pogroził palcym: „Przebrzidło pindyryndo, przimknij
pysk!”
Potwora przeca pumału przistanyła, poziopała po Pietrze,
prziwrziła powieki, podyrbała pieró szczokym, pazurami poharatała piegowate pyszczysko, puczkym pacła po plecach, potym
poloła po pi amie pełnóm putnióm pumyj. Pizła piónto.
Płynta. Przed połedniym prziszli policaje. Powiónzali Pietra
porwozym. Paka pewno.
Podpisała: Piekno, puclato Paniczka

Hotel SToK w Wi le
po rozbudowie (40 miejsc)

wynajmie powierzchnie na galerie
handlowe przy recepcji i barze dziennym.
Pisemne oferty prosimy kierować
pod adres:
Hotel Stok, ul. Jawornik 5 A,
4-460 Wisła
lub marketing@hotelstok.pl
PozIoMo: polska ci arówka, 4) duszek, skrzat, 6)
rodzaj uczesania, 8) wiosenna w polu, 9) na nogach piechura, 0) pogardliwie o letnikach, ) kuzynka katody, ) brakuje ich przed Manhatanem,
) mieszanina lekarstwa i syropu, 4) s siad Iranu,
5) o rodek przygotowa polskich olimpijczyków, 6) rywal
punka, 7) szach perski, 8) czeskie „tak”, 9) zaimportowała
włoszczyzn do Polski, 0) rzeka i jezioro w Australii.
PIonoWo: ) rodzaj dotacji, ) zaj cie sceniczne, ) kuzynki kruków, 4) przebieralnia artystów, 5) hotel dla kierowców,
6) plany wykładów, 7) bicie braw, ) po ranie ci tej (wspak),
) umowa, pakt, 4) imi carów.

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 4 kwietnia.
Rozwi zanie Krzy ówki z Nr 11
WIoSnA zA PRoGIeM
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Maria Szymczak,
os. Cieszy skie 3/20. Zapraszamy do redakcji.
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ciekawe
sPotkanie
Raz w roku wszystkie panie nale ce do Koła Gospody Wiejskich w Ustroniu Centrum spotykaj si , eby sobie porozmawiać,
interesuj co sp dzić czas. W tym roku równie tak było. Gospodynie spotkały si w typowo damskim gronie w OSP Centrum 12
marca, aby uczcić Dzie Kobiet. Przewodnicz ca koła Maria Jaworska zaprosiła na to spotkanie przedstawicielki irmy Medicolux
Ekspert wiatłoterapii. Zaprezentowały one lampy na wietlaj ce,
pomagaj ce w leczeniu bólów kr gosłupa i stawów. Pokaz okazał
si naprawd ciekawy. Gospodynie były zainteresowane i bardzo
zadowolone, poniewa miały okazj dowiedzieć si czego nowego. Jedna pani nawet taki zestaw lamp zakupiła.
To jednak nie były wszystkie atrakcje, jakie przewidziano na
to popołudnie. Dwie niezwykle utalentowane gospodynie od lat
zajmuj si szydełkowaniem ró nych rzeczy, np. bukiecików,
kurek, mi ków. Przyniosły ze sob swoje małe arcydzieła, eby
si nimi pochwalić, a jednocze nie zach cić inne kobiety do
szydełkowania. Panie, maj ce ochot nauczyć si szydełkować,
pilnie obserwowały swoje kole anki, które pokazywały jak to si
robi i tłumaczyły, na czym polega ta technika. Te szydełkowane
cacka mo na było sobie zakupić. Atmosfera tego spotkania była
niezwykle miła i co wa ne swobodna. Nie obyło si tak e bez
pocz stunku. Były przepyszne ciasta, które panie same upiekły
oraz typowo l ski obiad.

na szkLe maLowane
Wystawa malarstwa na szkle Marii Gatnar-Guzy, zawitała 15
marca do Muzeum Ustro skiego. Na spotkanie z malark zatytułowane „Od stworzenia wiata do zmartwychwstania Pa skiego”
przybyło wielu zainteresowanych jej twórczo ci ludzi.
M. Gatnar – Guzy w 1945 r. podj ła prac w szkolnictwie,
zdobywaj c równocze nie kwaliikacje pedagogiczne. W latach
1950-53 studiowała w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
na kierunku geograia. Po uko czeniu studiów została skierowana do pracy w Sanatoryjnym Liceum Ogólnokształc cym na
Kubalonce. W 1963 r. uko czyła zaocznie Instytut Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, a tematem jej pracy dyplomowej było
„Zbli anie rodowiska geograicznego do łó ka dziecka przewlekle chorego”. By zapoznać młodzie przebywaj c na leczenie
z ró nych regionów Polski z folklorem Beskidu l skiego, załoyła w 1975 roku, w Zespole Szkół Sanatoryjnych na Kubalonce
„Izb regionaln ”, która do dzi funkcjonuje. Po przej ciu na

L. szkaradnik z „dyngusem” namalowanym przez mari
gatnar-guzy.
Fot. a. rokosz
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Przyjemnym obowi zkiem było wspólne wybranie wycieczki.
Gospodynie zapragn ły w Zielone wi tki zwiedzić Browary
ywieckie i Gór ar, a w drodze powrotnej wst pić na obowi zkow w tym dniu jajecznic . Jednak Koło Gospody Centrum
my li nie tylko o przyjemno ciach. Niedawno wzi ło udział
w konkursie na regionalne potrawy oraganizowanym na Zamku
w Zebrzydowicach. Wróciły wyró nione dyplomem. Gospodynie nawi zały równie współprac ze Stowarzyszeniem Kobiet
z Bogumina.
Anna Rokosz

szydełkowane zaj czki.

Fot. a. rokosz

emerytur zacz ła malować na szkle. Jej dorobek malarski jest
niezwykle bogaty. Brała udział w wielu konkursach zdobywaj c
pierwsze nagrody, miała wiele wystaw autorskich. Tym razem
na zaproszenie dyrektor Muzeum Lidii Szkaradnik przyjechała
z Wisły ze swoimi obrazami do Ustronia.
M. Gatnar-Guzy opowiadała o swojej pracy malarskiej, która
wymaga niebywałej cierpliwo ci i precyzji. Ka dy obraz powstaje
do ć długo, a praca nad nim podzielona jest na kilka etapów.
Najpierw powstaje szkic na papierze, dopiero pó niej przenosi
si kontury obrazka na powierzchni szkła. Nast pnie taki kontur
trzeba wypełnić kolorowymi farbami. Nakłada si je stopniowo.
Najpierw trzeba zaczekać, a jeden kolor wyschnie i potem
nakładać drugi. Trzeba przy tym bardzo uwa ać, aby kolory nie
zlały si ze sob . Farby nakłada si na stron wewn trzn szkła
tak, e ogl dany obrazek jest z wierzchu gładki. Tematyka obrazów malarki to przede wszystkim scenki regionalne, krajobrazy,
kwiaty oraz sceny z Pisma wi tego. Ka dy obraz jest dodatkowo zdobiony ramk wykonan farbami na szkle. Obramowanie
to zawiera najcz ciej motywy ro linne, drobne kwiatuszki,
fantazyjnie zakr cone łodygi z li ćmi. Stworzenie takiego obramowania wymaga najwi cej czasu i precyzji – twierdzi malarka.
Zaprezentowane w Muzeum obrazy przedstawiały w wi kszo ci
sceny z Pisma wi tego pocz wszy od stworzenia wiata do
zmartwychwstania Jezusa, chocia zebrani mogli te zobaczyć na
obrazach na przykład motywy kwiatowe. Wystaw urozmaiciła
projekcja ilmu nakr conego przez Telewizj Trwam, w którym
M. Gatnar-Guzy zaprosiła do swego domu, kilkoro dzieci, by odpowiedzieć na ich pytania, a tak e nauczyć je podstaw malowania
na szkle. Malarka przyznała, e malowanie na szkle to jej pasja,
której nie wyobra a sobie porzucić i mimo swojego wieku nadal
po wi ca tej pracy mnóstwo czasu. St d ciany jej domu obwieszone obrazami wygl daj jak ciany muzeum. Poniewa temat
spotkania zwi zany był po cz ci z nadchodz cymi wi tami
wielkanocnymi wiersze o takiej tematyce zaprezentowała trójka
zaproszonych go ci z Wisły: Maria Szturc, Irena Branc i Paweł
Szalbot. Publiczno ć nagrodziła czytaj cych gromkimi brawami,
doceniaj c kunszt poetycki autorów. Na zako czenie wszyscy
mogli skosztować przygotowanych przez pracownice Muzeum
tradycyjnych wielkanocnych przysmaków, czyli jajek na twardo
z dwoma rodzajami sosów, babki dro d owej, itp. Publiczno ć
degustuj c prowadziła o ywione rozmowy i z zainteresowaniem
ogl dała obrazy Marii Gatnar-Guzy.
Anna Rokosz
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PRO CHRIST
PoLska 2008
Wielkimi krokami zbli a si najwi ksza w Europie rodkowej impreza Pro Christ Polska 2008. ProChrist to kampania
o charakterze ewangelizacyjnym, ale tak e wydarzenie społeczno-kulturalne. Ju za niedługo (6-13 kwietnia br.), katowicki
„Spodek” wypełni si go ćmi – zaproszonymi mieszka cami
l ska i okolic.
ProChrist to osiem wieczorów, które maj charakter otwarty
i adresowane s do ró nych osób, grup i rodowisk. Tematy wieczorów dotyczyć b d m.in.: samotno ci, emigracji, materializmu,
autorytetów, promuj c warto ci chrze cija skie i społeczne.
Głównym mówc b dzie Ulrich Parzany – teolog ewangelicki,
duchowny i autor wielu ksi ek tłumaczonych w całej Europie.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj li: Marszałek
Województwa l skiego, Wojewoda l ski, Prezydent Miasta
Katowice, Deputowany Parlamentu Europejskiego, Zwierzchnicy
i przedstawiciele Ko ciołów chrze cija skich.
Tak wielkie przedsi wzi cie ewangelizacyjne jest przygotowywane w Polsce po raz pierwszy, z u yciem najnowocze niejszych
technik przekazu oraz we współpracy kilkunastu ko ciołów
i organizacji.
Choć wieczory odbywaj si w Katowicach, to zasi g kampanii
obejmuje praktycznie cały kraj, gdzie w ponad siedemdziesi ciu
miejscach odbioru przekazu satelitarnego, buduje si struktura
współdziałania przedstawicieli ró nych Ko ciołów chrze cija skich, instytucji i organów samorz dowych i pa stwowych,
a tak e organizacji społecznych.
W ka dym takim miejscu powstaje własny program lokalny, organizowane s koncerty. ProChrist równie odb dzie si
w Ustroniu.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj do sali widowiskowej
MDK „Pra akówka” w Ustroniu na przekaz satelitarny. Ewangelizacja ProChrist z katowickiego „Spodka”, codziennie w dniach
6 – 10 kwietnia, godz. 18.00. Wst p wolny.
Organizatorzy w Ustroniu:
Ko ciół rzymskokatolicki
Ko ciół ewangelicko-augsburski
Ko ciół zielono wi tkowy
Chrze cija skie Stowarzyszenie Ekumeniczne
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Chrze cija skie Stowarzyszenie MED
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kasia w sek na starcie slalomu.

nasi na PoDium

1-2 marca w Zakopnem odbył si 59. Memoriał Kornela Makuszy skiego „Koziołek Matołek”. Jest to najbardziej popularna
impreza masowa dla dzieci od lat 4 do 9 w sportach zimowych.
Po raz kolejny w Memoriale udanie zaprezentowali si młodzi
sportowcy z Ustronia. W grupie 9-latków w biegach najlepszy
był Paweł W sek. Zaj ł on te drugie miejsce w skokach i zje dzie (slalom gigant). W grupie 8-latków w zje dzie zwyci yła
Wiktoria Pokorny. W biegach i skokach była trzecia. W skokach
okazała si najlepsz z dziewczynek. Wyniki ustroniaków prezentuj si nast puj co:
Zjazdy (rocznik 1999 chłopcy) I miejsce - Paweł W sek (0.23,77), (rocznik 2000 dziewcz ta) I miejsce – Wiktoria Pokorny (o.21,70), (rocznik 2000 chłopcy) 9 miejsce – Oskar Kostka (0.25,59), (rocznik 2001dziewcz ta)
3 miejsce – Rozalia Warzecha (0.22,50).
Skoki (rocznik 1999) 2 miejsce – Paweł W sek (14,5 m), (rocznik 2000) 3 miejsce – Wiktoria Pokorny (11,5 m).
Biegi (rocznik1999 chłopcy) I miejsce - Paweł W sek (0.33,49),
(rocznik 2000 dziewcz ta) 3 miejsce – Wiktoria Pokorny
(0.51,41), (rocznik 2000 dziewcz ta) 8 miejsce – Oskar Kostka
(1.01,50), (rocznik 2001 dziewcz ta) 2 miejsce – Rozalia Warzecha (0.35,94), (rocznik 2004 dziewcz ta) 5 miejsce – Amelia
Warzecha (1.44,44).
Paweł W sek odniósł tak e sukces na zawodach XXXI
Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w narciarstwie alpejskim,
które odbyły si 4 marca w Białce Tatrza skiej. Zaj ł pierwsze
miejsce w slalomie gigancie w najmłodszej grupie wiekowej. W
tych zawodach dobrze wypadła tez siostra Pawła, Kasia W sek,
która w rywalizacji młodziczek była trzecia.
Nasi zawodnicy zaj li nast puj ce miejsca: chłopcy, rocznik
1999 – 2000 – I miejsce Paweł W sek (0.36.09), chłopcy, rocznik
1997 – 1998 – Michał Brachaczek (0.38,27), 17 miejsce Oskar
Stachura (0.38,35), dziewcz ta, rocznik 1999 -2000 – 6 miejsce
Wiktoria Pokorny (0.40,95).
Na Sto ku w zawodach „O Puchar Lwa” w narciarstwie alpejskim nasi zawodnicy, czyli Katarzyna W sek i Michał Brachaczek,
triumfowali w dwóch kategoriach wiekowych. Katarzyna W sek
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 1995 – 1996
z czasem 0.37,13, Michał Brachaczek zaj ł pierwsze miejsce startuj c w roczniku 1997 – 1998 i osi gn ł czas 0.31,79.
(ar)
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KUlTURA

27.03

godz. 9.00

KIno

Po zlokalizowaniu futbolówki ...

Promocja okien PCV. F.H. „Besta” Ustro , ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.
Pokój z kuchenk do wynaj cia
dla studentki. Tel. 033-858-7561.

25-27.3 28-30.3 31.3-2.4 -

centrum
Pod najad
na szlaku

Fot. w. suchta
Kupi prospekty samochodowe poni ej rocznika 1985, e-mail opg42@
poczta.fm,0-600-074-005.
Pokój do wynaj cia. Tel. 033854-71-37.
Potrzebna osoba do opieki
do starszej osoby z Ustronia.
Tel. 033-856-88-01, po 1800.

ul. Daszy skiego 8
ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

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

28.3-3.4

godz. 19.00

4-10.4

godz. 18.30

„Kolory brzmienia-instrumenty d te
blaszane”- audycja muzyczna Filharmonii laskiej dla klas II gimnazjalnych, sala widowiskowa.
niczego nie ałuj - edith Piaf, biograiczny, 15 lat, Francja.
Jeszcze raz, komedia romanryczna,
12 lat, Polska.

dziesi ć lat temu
W pi tek, 20 marca, podczas uroczysto ci odsłoni cia tablicy
pami tkowej po wi conej Józefowi Pilchowi, wyst piła Magdalena Hudzieczek-Cie lar, piewaczka rodem z Ustronia. W salach
Muzeum Hutnictwa i Ku nictwa wysłuchano pie ni Bacha, Haendla, Rachmaninowa, Dworzaka, Moniuszki i Karłowicza.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

23 marca do Oddziału Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” przyszło szczególnie du o osób, głównie dlatego, e sporym gronem
przyjaciół pochwalić si mo e Anna Robosz – główna bohaterka
spotkania na Brzegach. Rozpocz ła dowcipnym stwierdzeniem,
e słyszała, i ostatnio dobrze jej si powodzi, bo mo e sobie pozwolić na wyjazdy do Ameryki. Zaraz te wyja niła, e jej sytuacja
materialna nie zmieniła si i w dalszym ci gu okre liłaby j jako
redni . Jednak yj c skromnie na co dzie i jak powiedziała nie
dbaj c czy buty pasuj do torebki, wydaje du o na podró e.
Po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych wyjechała wiosn
ubiegłego roku z niesolidnym biurem podró y z Pragi, które
mi dzy innymi zorganizowało noclegi w dwuosobowych pokojach dla czterech osób na zasadzie przypadku, nie zapewniono
przewodnika, przejazdów i wła ciwie zostawiło turystów samych
sobie. Podczas tej wycieczki A. Robosz zobaczyła Nowy Jork, Waszyngton, Buffalo i przereklamowany, jak go okre liła, wodospad
Niagara, nad którym zawsze wieje wiatr i pada deszcz.
W poniedziałek, 23 marca, w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej” odbył si wernisa premierowej wystawy Andrzeja
Daszka. Urodzony w Tychach artysta w Ustroniu prezentował
swoj twórczo ć po raz pierwszy. A. Daszek od najmłodszych lat
brał udział w ró nego rodzaju amatorskich przedsi wzi ciach artystycznych, ucz szczał na zaj cia kółka plastycznego w Tychach,
a potem w Pałacu młodzie y w Katowicach. Nast pnie uko czył
Wydział Architektury Politechniki Gliwickiej i pewnie dlatego,
zgodnie z zainteresowaniami, w jego graikach cz sto pojawiaj
si motywy architektoniczne. Jak wyja nił podczas wernisa u,
rysuj c ko cioły, zabytkowe budynki, fragmenty zabudowy miejskiej, korzysta z własnych fotograii.

... nast puje frontalny atak.

Gazeta Ustro ska 4

Fot. w. suchta

Spory sukces odniósł Paweł Krzywo zdobywaj c Puchar
Polski w wy cigach psich zaprz gów startuj c w klasie C-1,
czyli zaprz gach zło onych z czterech psów rasy syberian husky.
W nieco trudniejszej klasie B-1, w której zaprz g składa si
z sze ciu psów syberian husky, startował inny zawodnik klubu
„Ustronia” Janusz Gotycki, odnotowuj c tak e znacz ce sukcesy. Zawodnicy podkre lili, e jest to jeden z dro szych sportów.
Dlatego na zawodach zjawiaj si ci, których na to stać. Wa n
rzecz jest sprz t, który te kosztuje, a jego jako ć cz sto rzutuje
na wynik.
(ar)
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FELIETON
Tak sobie my l

Jubilaci
W Gazecie Ustro skiej do stałych rubryk nale m.in. „Najlepsze yczenia dla
jubilatów”. Mam przed sob szósty numer
Gazety, a w nim zestawienie jubilatów.
O mioro z nich sko czyło osiemdziesi t
lat, a po jednej osobie: osiemdziesi t pi ć,
dziewi ćdziesi t, dziewi ćdziesi t dwa,
dziewi ćdziesi t pi ć i dziewi ćdziesi t
osiem lat.
Z tego zestawienia wynika jasno, e na
miano jubilata zasługuje si dopiero wtedy,
gdy sko czy si osiemdziesi t lat…Po
tym stwierdzeniu czuj si nieco dziwnie,
bo krewni i znajomi traktowali mnie jako
jubilata ju wtedy, gdy sko czyłem pi ćdziesi t, sze ćdziesi t, czy sze ćdziesi t
pi ć lat. Czy bym za bardzo si po pieszył
z tymi jubileuszowymi obchodami?! Mo e
jeszcze nale ało poczekać te kilkana cie
lat a osi gn osiemdziesi tk …Tylko czy
do yj tego wieku?...
Zapewne to oicjalne składanie ycze
jubilatom dopiero od sko czenia osiemdziesi ciu lat ycia ma swoje powody.
Jest potwierdzeniem tego, e społecze stwo si starzeje. Coraz wi cej mamy,
tak e w naszym mie cie, ludzi starszych
i w podeszłym wieku…

FELIETON
Miejsce
Na ustro skim Rynku obok ratusza,
(tu wiadomo ć dla burmistrza, radnych
i pracowników samorz dowych - je eli
zacz li czytać ten felieton - b dzie pochwała), za spraw odpowiedzialnych za
turystyk urz dników, pojawiły si nowe
mapy panoramiczne Ustronia i okolicy
oraz nowy plan miasta. Oprawione zostały
w porz dne gabloty z nierdzewnej stali.
Zawieszone na gustownym „stojaku”.
Góry na tych mapach jakie takie wysokie
i gro ne, podobne do Alp. Na przebywaj cych w Ustroniu „ lufciorzach” zrobi
wielkie wra enie. Nasze miasto narysowane tak plastycznie, e wyra nie widać
jak przebiegaj otaczaj ce nas pasma Lipowskiego Gronia i Równicy oraz Czantorii Wielkiej i Małej. Wszystko opisano
nazwami szczytów, przeł czy. Wreszcie
opisano nazw : Ustro , ale i poszczególnych dzielnic: Zawodzie Górne, Zawodzie
Dolne, Hermanice, Nierodzim, Lipowiec,
a tak e Jelenica, Poniwiec, Ustro Polana, Jaszowiec i Dobka. To wszystko dla
turystów, wczasowiczów i kuracjuszy.
A co dla nas mieszka ców Ustronia?
Gdzie s nazwy miejsc, tych naszych
lokalnych?. Na powieszonym w drugiej
gablocie planie miasta Ustro znajdujemy niewiele wi cej nazw miejscowych,
27 marca 2008 r.

Z czasów swojego dzieci stwa przypominam sobie, e kiedy bardzo uroczy cie
obchodzono jubileusz pi ćdziesi ciolecia
urodzin, czyli tzw. Abrahama. Natomiast
nie mog sobie przypomnieć obchodzenia
w rodowisku, w którym si wychowałem,
kolejnych jubileuszy 60-,70-,80- czy 90lecia.Tych, którzy do yli tych pó nych
lat było niewielu, a ich stan izyczny był
bardzo zły. Mówiło si wtedy o 60-letnich
staruszkach. I ci 60-latkowie wygl dali
znacznie gorzej ni dzisiejsi 60-latkowie.
Tak to przynajmniej wygl da z mojej
perspektywy. Wszak dla mnie od kilku lat
60-latkowie to młodzi ludzie…
Tak to ju bowiem jest, e w miar jak
przybywa człowiekowi lat, przesuwa si ,
w jego subiektywnej ocenie granica mi dzy młodo ci a staro ci . Dla 90-latków
młodymi s ludzie, którzy uko czyli 70
czy 80 lat ycia…
Jest pi knym zwyczajem, godnym
kontynuacji, składanie ycze urodzinowych dostojnym jubilatom. Pilnuj tego
w naszym mie cie pracownicy Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. A wraz
z tymi pracownikami jubilatów, w dniu
ich urodzin, odwiedza cz sto kierownik
USC i burmistrz miasta. Zapewne te
praktyczne wzgl dy decyduj o tym, e
na list dostojnych jubilatów mo na zostać zapisanym dopiero po uko czeniu
osiemdziesi ciu lat…Wyobra my zreszt
sobie, co by było, gdyby władze miejskie
uczestniczyły te w jubileuszach 50-, 60czy 70- latków. Obawiam si , e wtedy
niewiele zostałoby czasu na wypełnianie

funkcji urz dowych. Bo z jednego jubileuszu trzeba by i ć na nast pny. Za
lista jubilatów w Gazecie byłaby tak długa, e redakcja musiałaby zrezygnować
z publikowania innych tekstów… A wtedy
mogłyby wypa ć moje felietony… No to
mo e jednak lepiej, e prawdziwi jubilaci
zaczynaj si od osiemdziesi tki ?!
A mo e chodzi o to, aby zdopingować
nas do długiego ycia? Przecie warto poczekać jeszcze te kilkadziesi t, kilkana cie
czy kilka lat, aby znale ć si w Gazecie
Ustro skiej na zaszczytnej li cie jubilatów.
I umieszczenie na tej li cie b dzie wymagać naszej zgody. Tego bowiem wymaga
ustawa o ochronie danych osobowych.
Je li, kto chce ukryć swój wiek mo e
nie zgodzić si na publikowanie swoich
danych, a wi c informacji o swoim jubileuszu. Być mo e wi c, e lista jubilatów
nie jest pełna, bo nie wszyscy mieszka cy
naszego miasta wyra aj zgod na publikowanie swoich danych osobowych.
A swoj drog z „najlepszych ycze dla
jubilatów” zamieszczonych w gazecie wraz
z list jubilatów nie bardzo wiadomo, kto te
yczenia składa. Czy władze miejskie czy
redakcja gazety, a mo e kto jeszcze inny?
Mo e nawet wszyscy mieszka cy miasta?
Takie nie podpisane yczenia intryguj . Daj
szerokie pole dla ró nych domysłów. Ciekawe, jak odbieraj je adresaci, czyli wymienieni jubilaci? Czy wiedz , kto w Gazecie
składa im najlepsze yczenia? Czy te zadowalaj si stwierdzeniem, e zawsze to miło
otrzymać najlepsze yczenia, bo to znak, e
kto o nas pami ta.
Jerzy Bór

bo dodano: Brzegi, Sucha Dobka i lepa Dobka. Z innych wydanych ostatnio
planów miasta wynotowałem jeszcze
nazwy miejsc: Bernatka, Krzywaniec,
Postrzednik, Nowociny, Goruszka, Zadki,
W Lesie, Lachowice, Pod Lasem (Podlas),
Fenedyk, Os. Cieszy skie, Os. Centrum,
Os. Manhatan, ( Manhatan), Osiedle 700lecia, Osiedle I w Hermanicach i Osiedle
II, Kolonia w Hermanicach, Do Kidonia, Goje, abiniec, (Do abi ca), Na
Czantori , Czantoria Baranowa, Nowina, (Na Nowin ), Królów (Na Królów),
Rostuki (Raztoki), Skalica, li ówka,
K pa (K pa Wysznia), Równica, (Na
Równicy), Palenica, Orłowa, Beskidek,
Beskid, Moskalonka, Polana Goryczka,
(Goryczka), Polana Cichula (Cichula), Polana B kula, (B kule), Polana Stokłosica,
ródło Karola, ródło elaziste. A gdzie
jeszcze inne powszechnie chyba znane,
jak Gurowa , U Jonka na Kempie, ródło
Budzigłód, które akurat w tej chwili mi
si przypomniały. Ale, czy to wszystkie
nazwy miejscowe w Ustroniu? Chyba nie!
A, przecie genius loci, to geniusz miejsca, ten geniusz zbiorowy, zaraz po genius
tribus - geniuszu rodziny, chyba najwa niejszy. Prof. Tadeusz Sławek zamieszkały
od kilkunastu lat w Cisownicy, po nadaniu
mu przez Stowarzyszenie Miło ników
Cisownicy honorowego członkowstwa,
tak napisał w ksi dze pami tkowej stowarzyszenia o Cisownicy - geniuszu
miejsca: „Z najwy szym szacunkiem
my l i dzi kuj wszystkim, którzy to
Miejsce tworzyli przez ponad 700 lat

i których dzieło zapisane jest nie tylko
w polach, drogach i cie kach Cisownicy,
ale tak e w ko ciele, w jej domach i zbiorach bibliotecznych” .
W I-szym tomie Monografii Wisły
zamieszczono na ko cu wykaz nazw miejscowych opracowany przez Zbigniewa
Cienciał i Franciszka Drewnioka. Znajduje si tam 553, (słownie: pi ćsetpi ćdziesi ttrzy) nazwy miejscowe (w tym
539 nazw obecnych), od Bara skiego
Mostu do Pieliny (miejsca znanego ze
starych map). Ka de z tych miejsc uwidoczniono na mapie i co najciekawsze
podano ich współrz dne GPS. Teraz, kto
ma w samochodzie GPS-a, mo e bez trudu
(bo w naszych Beskidach ju tak jest, e
wsz dzie mo na ....) dojechać do ka dego
z tych miejsc! A co my robimy, aby ocalić
od zapomnienia nasze ustro skie nazwy
miejscowe? Moja suczka Lola, z któr
przemierzamy na codziennych spacerach
nasz Ustro wzdłu i wszerz, zawsze chce
wiedzieć jak nazywa si to miejsce, gdzie
wła nie si znajdujemy. Naliczyła tych
nazwanych miejsc ju kilkadziesi t. Ale,
to zapewne nie wszystkie nazwy miejsc
w Ustroniu. Czy kto z czytelników wie
np. gdzie były Flachowice i sk d nazwa
tego miejsca pochodzi? Samozwa czo,
ogłaszam niniejszym konkurs, kto poda
rozwi zanie na powy sze pytanie, sam
musi zadać nam czytelnikom GU nast pn
zagadk , dotycz c nazwy jakiego miejsca w Ustroniu.
Bierzmy si do roboty!
Andrzej Georg
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Przed sezonem rozegrano kilka sparingów.

Fot. w. suchta

zacz Li oD wygranej
Pasjonat Dankowice - Ku nia Ustro : (0:0)
W wi teczny poniedziałek Ku nia
Ustro zainaugurowała wiosenne rozgrywki w lidze okr gowej. Tego dnia
spadł nieg i wszystko wskazywało na
to, e prawdopodobnie mecz zostanie
odwołany. Tak przynajmniej wydawało
si z ustro skiej perspektywy, szczególnie patrz c na pokryty niegiem stadion.
Jednak doje d aj c do Dankowic niegu
było coraz mniej, a w samych Dankowicach w ogóle. Co wi cej, boisko było
bardzo dobrze przygotowane do gry. Tu
wypada dodać, ze z całej rundy odwołano
jeden mecz i to w Bielsku-Białej, a grano
z Por bce i Radziechowach.
Ku nia obawiała si tego pierwszego
spotkania, do tego na wyje dzie. Zacz ła
wi c ostro nie. Pierwszy kwadrans gry to
falowe ataki Pasjonata, przy czym Ku nia
nie popełnia bł dów w obronie. Z czasem
nasza dru yna zaczyna kontratakować,
a bardzo dobre okazje na zdobycie bramki maj Tomasz Czy , Tomasz Ko do
i Dawid Kiełczewski.
Druga połowa jest ju bardziej wyrównana. W 53 min. w pole karne wchodzi
z piłk T. Ko do i strzela, niestety prosto
w bramkarza. Po czterech minutach Ku nia przeprowadza kolejn składn akcj .
Sebastian Iwaniec wzdłu linii autowej
podaje do D. Kiełczewskiego, ten docho-

dzi z piłk do linii ko cowej, wycofuje na
ósmy metr, do piłki dobiega T. Ko do
i strzałem pod poprzeczk nie daje szans
bramkarzowi Pasjonata. Ku nia prowadzi.
Do ataku ruszaj Dankowice. W 70 min.
tylko dzi ki bardzo dobrej obronie Pawła
Sztefka Ku nia nie traci bramki. Ale co
si odwlecze to nie uciecze. W 77 min.
Dankowice wykonuj do rodkowanie
z rzutu ro nego. Napastnik Dankowic
opiera si na granicy faulu na Rafale
Pod orskim i strzela głow wyrównuj c bramk . Po minucie Ku nia znów
prowadzi. Jacek Juroszek podaje do
D. Kiełczewskiego, a ten strzałem pod
poprzeczk , zdobywa zwyci sk bramk
dla Ku ni. W kolejnych minutach Ku nia
miała kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki. Najlepszej w sytuacji sam
na sam z bramkarzem nie wykorzystał
R. Pod orski. Piłka nie siadła mu na nodze
i bramkarz nie miał problemów z obron .
W ko cówce jest do ć nerwowo, bo Dankowice za wszelk cen chc wyrównać.
Do tego jeszcze s dzia dolicza cztery
minuty do regulaminowego czasu gry.
Ku ni jednak udaje si wynik dowie ć
do ko ca.
W tym spotkaniu bardzo dobrze zagrała
linia rodkowa Ku ni. Wskazać tu nale y
na do wiadczenie Roberta Haratyka, który

bardzo umiej tnie rozdzielał piłki. Pomagał mu w tym du o młodszy T. Czy . Jak
widać poł czenie rutyny z młodo ci daje
dobre efekty.
Mecz w Dankowcach obserwowało
około 150 kibiców.
W dru ynie Ku ni po raz pierwszy wyst pił wypo yczony z Beskidu Skoczów
D. Kiełczewski. Zawodnik ten pokazał
si z bardzo dobrej strony, a tu wypada
napisać, e w maju ko czy dopiero 17 lat.
Nie udało si sprowadzić do Ku ni innego
młodego dobrze zapowiadaj cego si zawodnika. Na przej cie do naszej dru yny
Marcina Sulicha nie zgodzili si działacze
Olimpii Goleszów.
Ku nia wyst piła w składzie: Paweł
Sztefek, Tomasz Jaworski,, Rafał Pod orski, Sebastian Iwaniec, Szymon Kieczka,
Tomasz Graczyk (od 87 min. Maciej
Wasilewski), Jacek Juroszek, Tomasz
Czy , Tomasz Ko do (od 85 min. Przemysław Macura), Robert Haratyk, Dawid
Kiełczewski (od 89 min. Michał Czy ).
Ponadto w kadrze Ku ni znale li si :
Grzegorz Piotrowicz, Krzysztof Gł bek,
Dariusz Czy , Mateusz nowak, Samuel Dziadek, Adam legierski, Artur
W glarz.
Drukiem pogrubionym zaznaczono tzw.
młodzie owców. Jak z tego wynika do
młodzie owców nie zalicza si jedynie
sze ciu zawodników z kadry Ku ni. Reszta
to piłkarze młodzi, a co najwa niejsze
w wi kszo ci wychowankowie Ku ni.
Miejmy nadzieje, e trener i zarz d nie odst pi od takiej polityki kadrowej, o któr
od kilkunastu lat dopominaj si wszyscy.
Tzn. chodzi o to, eby do Ku ni nie sprowadzać lokalnych gwiazd u schyłku kariery. Niewiele z takich piłkarzy było po ytku, oczywi cie poza tym, e znali wszystkich s dziów i podobnych im weteranów
z innych dru yn, co nie zawsze skutkowało
korzystnymi rozstrzygni ciami dla Ku ni.
Có z tego, skoro działacze ogarni ci mani transferów, nie potraili bez tego yć.
Wojsław Suchta
1 MRKS Czechowice-dziedzice
2 BTS Rekord Bielsko-Biała
3 LKS Zapora Porąbka
4 LKS Pasjonat dankowice
5 LKS Sokół Zabrzeg
6 TS Podbeskidzie II
7 LKS drzewiarz Jasienica
8 TS Czarni-Góral ywiec
9 KS Spójnia Landek
10 ks ku nia ustroń
11 TS Mieszko-Piast Cieszyn
12 RKS Cukrownik Chybie
13 GKS Morcinek Kaczyce
14 LKS Bestwina
15 LKS Radziechowy
16 LKS Podhalanka Milówka

37 39:19
31 42:17
30 37:20
29 24:13
28 44:26
26 37:21
26 27:25
23 30:16
22 23:21
22 26:29
21 19:23
18 25:32
14 19:29
14 16:35
6 18:56
4 11:55
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