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nic na siłę konieczna obecność
Rozmowa z Krystyną Gibiec, dyrygentką Chóru
Ewangelickiego w Ustroniu
Jak zaczęła się pani przygoda z muzyką?
Właściwie od dzieciństwa, a to dzięki rodzicom, którzy zaszczepili mi zamiłowanie do muzyki. Mój tata uczył się gry na
saksofonie, klarnecie, potem grał w kapeli ludowej w Brennej,
w orkiestrze dętej. W domu rodzinnym odbywały się próby zespołu.
A potem?
Potem rodzice postanowili mnie zapisać do ogniska muzycznego
w Skoczowie na naukę gry na fortepianie. Naukę zaczęłam u Marii
Foltyn, następnie u Marii Matyszkowicz, mamy naszego słynnego
jazzmana Adama Makowicza i u prof. Emila Barona. Kolejny
etap to liceum, Szkoła Muzyczna potem Studium Nauczycielskie
o kierunku muzycznym w Cieszynie. Tu znowu miałam szczęście
(dok. na str. 2)
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Kilka lat temu na zebraniu wyborczym osiedla Ustroń Centrum,
liczącego wtedy ponad 6.000 mieszkańców, było zaledwie kilkanaście osób. Gdy odliczono tych co kandydować nie chcą i tych
co nie mogą, okazało się, że nie można skompletować zarządu
i komisji rewizyjnej w pełnym składzie. W końcu po długim nakłanianiu niezdecydowanych, jakoś ten zarząd sklecono. Aby na
przyszłość zapobiec podobnym sytuacjom i by zarząd w jakimś
stopniu był reprezentatywny, Rada Miasta postanowiła ustalić
progi frekwencji, poniżej których zebrania są nieważne. Najpierw
proponowano 8%, potem 5%, w końcu uchwalono 3% uprawnionych mieszkańców. Nawet po tej uchwale obawiano się, że bardzo
trudno będzie sprostać takiemu wymogowi. Jednakże wszystkie
zebrania odbyły się. Można się spodziewać, że i w tym roku przed
zebraniami sprawozdawczo- wyborczymi osiedli, mieszkańcy się
zmobilizują i nie zawiodą. Inaczej nie będą mieli swego zarządu
osiedla, tak jak to na przykład jest na osiedlu Ustroń Centrum.
Pierwsze zebranie Ustronia Dolnego już 16 kwietnia o godz. 17
w MDK „Prażakówka. 				
(ws)
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nic na siłę

(dok. ze str. 1)
dostać się do klasy Emanuela Guziura, wielkiego miłośnika pracy
chóralnej. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego rozpoczęłam
pracę w szkole w Brennej, mojej rodzinnej miejscowości oraz studia muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Jako młody
nauczyciel założyłam chór, zespół instrumentalny i wokalny.
I nie miała pani problemów z zakupem instrumentów, przecież
w sklepach wtedy były pustki?
Pamiętam, że kiedy pojechałam na wycieczkę nauczycielską do
NRD, zamiast kupić jakieś pamiątki, przywiozłam kilkanaście
fletów prostych drewnianych. Dzieci były zachwycone. Już po
dwóch czy trzech miesiącach pojechaliśmy na Festiwal Leśnych
Estrad, gdzie zdobyliśmy pierwsze nagrody. Chociaż wiadomo,
że na początku ta nauka gry na flecie, to było więcej pisków.
Czy rodzice nie buntowali się z powodu tych pisków?
Rzeczywiście rodzice czasem nie wytrzymywali, ale pocieszałam,
że tak jest tylko na początku. Później poszerzyłam zespół o inne
instrumenty i nazwałam go „Wiolinki”. Zespół prowadziłam
w Brennej 11 lat a następnie w Skoczowie przez 19 lat.
Pracowała pani też jako organistka w Kościele.
Po tylu latach pracy odczuwałam już problemy ze strunami
głosowymi, więc musiałam zrobić przerwę w pracy w szkole.
Zaczęłam grać na organach w kościele ewangelickim w Ustroniu,
a później pracowałam również w Szkole Podstawowej w Skoczowie. Uczyłam muzyki i matematyki.
Czy muzycy zawsze wolą przedmioty ścisłe?
Być może to prawda, czytałam, że muzyka rozwija logiczne
myślenie. Realizowałam różne formy: zespół wokalny, instrumentalny i taneczny. Braliśmy udział w różnych konkursach
np: przeglądy szkolnych zespołów artystycznych, Śląskie Śpiewanie, Wygraj Sukces. Występowaliśmy także w Domu Opieki
Społecznej, były też występy dla młodzieży niepełnosprawnej,

K. Gibiec.

Fot. A. Rokosz

obsługując linie do Gumien,
Hażlacha, Kaczyc i Pogwizdowa. W ubiegłym tygodniu
podniesiono ceny biletów
o 40 groszy.

Ważną rolę w cieszyńskim
rolnictwie odgrywa hodowla.
Chów trzody chlewnej rozwinął się zwłaszcza w gminach
Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Strumień i Zebrzydowice.
Są też kurze fermy i hodowle
krów, a ostatnio do łask na terenach górskich wracają owce.

*

*

*

Cieszyńskie autobusy miejskie kursują także poza miasto,
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Nadolziański magistrat
„radził nad sprawami dość
często. Więcej jednak czasu
niż na narady poświęcał na
picie. Posiedzenia rady były
zwykle ucztami”. Spokojnie.
To opis rządzenia w XVII
wieku.
Na placu Dominikańskim
w Cieszynie ma siedzibę Zespół Szkół Budowlanych.
W tym gmachu „budowlanka” mieści się od 1948 roku.

w Caritasie. W 1998 r. założyłam wraz z mężem Szkołę Muzyczną
Casio w Skoczowie, której zadaniem było uczenie dzieci gry na
keyboardzie wg własnej metody. W SP nr 2 w Ustroniu jest filia
naszej szkoły muzycznej. Mamy laureatów Ogólnopolskich Festiwali, wielu absolwentów kontynuuje dalszą edukację muzyczną.
Chóry to następna moja pasja. Najpierw założyłam 3-głosowy
chór szkolny i kościelny chór mieszany w filiale Brenna-Górki,
który działał przez 5 lat. Śpiewałam i akompaniowałam wiele
lat w ewangelickim chórze w Bładnicach. Brałam też udział
w nagraniach radiowych. W 2002 r. zostałam dyrygentką ewangelickiego żeńskiego chóru „Gloria” w Skoczowie. Koncertowaliśmy w Niemczech, Czechach i Holandii.
Jak to się stało, że została pani dyrygentką Ustrońskiego
Chóru Ewangelickiego?
Do Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego przyszłam w 2005 roku.
Poprzednia dyrygentka postanowiła zakończyć pracę, a ponieważ
bliski mi był Ustroń, to za namową proboszcza dr Henryka Czembora, zgodziłam się zostać dyrygentem tego chóru.
Jak panią przyjęli ustrońscy chórzyści?
Nie jest łatwo przejmować chór po kimś i nie wiedziałam jak to
wszystko będzie. Nastawienie było przychylne, zarówno ze strony
chórzystów, jak i opiekuna chóru. Ludzie chętnie przychodzili
na próby, jednak nie było w chórze młodzieży i to mnie bardzo
martwiło.
Jak udało się pani zdobyć młodzież do ustrońskiego chóru?
Rozmawiałam, zachęcałam, ale nic na siłę i rzeczywiście młodzież zaczęła przychodzić. Wspierał mnie w tym również obecny
opiekun ks. P. Wowry. W 2007 r. przy naszym chórze założyłam
zespół instrumentalny, dla którego opracowuję repertuar. W ciągu
mojej pracy liczebność chóru bardzo się zwiększyła. W tej chwili
jest nas około sześćdziesięciu. Bierzemy udział w wielu koncertach ekumenicznych i charytatywnych, diecezjalnych zjazdach
chórów. Świetnie układa się współpraca z chórami katolickimi,
z Estradą Ludową „Czantoria”, z dyrekcją Domu Kultury oraz
z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Ustroń, współpracujemy
z chórem w Czechach i na Węgrzech.
Podobno ukazała się płyta z nagraniem repertuaru Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego?
Kiedy jeździliśmy na różne koncerty, wszędzie pytano nas, czy
mamy płytę i to zmobilizowało nas do pracy. Pomyśleliśmy, że
trzeba spróbować. Stwierdziłam, że nasz roczny repertuar nadaje
się na płytę. Nagrywaliśmy w warunkach zupełnie naturalnych,
w kościele. Udało nam się znaleźć sponsorów. Wspomogli nas parafianie. Na płycie oprócz pieśni jest też poezja ks. H. Czembora.
Skąd pomysł na tytuł?
- Tytuł brzmi: „Za Tobą Panie” i jest wierszem ks. H. Czembora,
do którego opracowałam melodię na 4-głosowy chór. Rok 2008
to Rok Jubileuszowy. Jeśli Bóg pozwoli i nam pobłogosławi, to
będziemy jesienią obchodzić 110 rocznicę istnienia. Pragnę tą
drogą podziękować opiekunom ks. H. Czemborowi oraz obecnemu ks. P. Wowry, chórzystom, zarządowi chóru z prezesem Haliną
Szarowską, za wielkie zaangażowanie i czas który poświęcają na
próby, koncerty oraz wszystkim, którzy służą nam pomocą.
Dziękuję za rozmowę. 		
Rozmawiała: Anna Rokosz
Wcześniej było tu niemieckie
Seminarium Żeńskie. W tym
roku szkoła obchodzi swoje
60-lecie.
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Niecałe dwa lata (od jesieni
1925 do wiosny 1927) trwała budowa linii kolejowej
Skoczów – Chybie. Pierwsze
pociągi ruszyły tam 80 lat
temu. Podczas otwarcia linii
doszło do tragicznego zdarzenia: na atak serca zmarł
dr Jan Michejda, burmistrz
Cieszyna.
Zaolziańska gmina Gnojnik
od kilku lat współpracuje
z odległym o 250 kilometrów
Gnojnikiem w woj. małopol-

skim. Obie gminy liczą sobie
około 7 tysięcy mieszkańców.

*

*

*

Przy ul. Kraszewskiego
w Cieszynie ma siedzibę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (poprzednio Zespół
Szkół Rolniczo-Technicznych). Kiedyś były tu koszary
austriackiego oddziału obrony
krajowej. Na cele oświatowe
obiekty przeznaczono w 1922
roku.
			
* * *
Wśród upraw przeważają na
Śląsku Cieszyńskim zboża,
buraki pastewne, ziemniaki
i buraki cukrowe. Sporo sieje
się też rzepaku.
(mark)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Natalia Gburek z Ustronia i Grzegorz Małozięć z Krakowa,
Mariola Kaczmarzyk z Ustronia i Józef Chrapek z Górek W.,
Anna Moskała z Ustronia i Zbigniew Piaskowy z Jonin,
Agnieszka Olewicz z Jaworza
* *i Kornel
* Okseniuk z Ustronia.
spotkanie z Aleksandrem Dordą
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza na prelekcę Aleksandra Dordy, pt. „Dla kogo kwitną kwiaty”. Spotkanie
odbędzie się 10 kwietnia o godz. 17.00 w Izbie HistorycznoPrzyrodniczej przy Nadleśnictwie
ul. 3 Maja 108.
* * Ustroń,
*
Koncert Wiosenny
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie
zaprasza na „Koncert Wiosenny” w wykonaniu uczniów Ogniska
Muzycznego, który odbędzie się 17 kwietnia 2008 r. (czwartek)
o godz. 17.30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego
* * *28.
Zdrowie a medycyna

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka przy parafii
św. Klemensa zaprasza na spotkanie z lekarzem w ramach
„Czwartków ze zdrowiem”, które odbędzie się wyjątkowo
w piątek, 18 kwietnia o godz. 16.00. Lek. med. Anna Zielezińska,
specjalista - chorób wewnętrznych, radioterapii i onkologii, wygłosi
prelekcję na temat: Ogólne zasady diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Po prelekcji* będzie
zadawania pytań.
* możliwość
*
Dyżury przedszkoli
Urząd Miasta informuje, że w okresie wakacji dyżurować
będą następujące przedszkola: w miesiącu lipcu czynne będzie
Przedszkole nr 7 na Manhatanie, a w sierpniu Przedszkole
nr 6 w Nierodzimiu.
* * *
wyznanie wiary
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
zaprasza na koncerty pieśni i poezji religijnej „Wyznanie wiary”
w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych: Dzieci
Maryi, Gwiazdki i Promyki, Sunrise, Gamma 2, KAMAKIJO
oraz ks. Henryka Czembora w kościele katolickim św. Klemensa
w niedzielę 20 kwietnia 2008 r. o godz. 16, w kościele ewangelickim Ap. Jakuba Starszego, w niedzielę 27 kwietnia 2008 r.
o godz. 18.00.
* * *
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Maria Bukowczan
lat 85		 ul. Skłodowskiej 8
Franciszek Ciemała lat 95		 ul. Podgórska 13
Józef Cieślar
lat 80		 ul. Szeroka 16/4
Michał Kamiński
lat 85		 ul. Słoneczna 1
Zofia Kezwoń		
lat 80		 ul. Katowicka 18
Józef Kramarczyk
lat 85		 ul. Dąbrowskiego 9
Czesława Malina
lat 80 		 ul. Cieszyńska 5/4
Helena Niemczyk
lat 80		 ul. Partyzantów 8/4
Aleksy Popów
lat 80		 ul. Manhatan 3/27
Anna Sajan 		
lat 85		 ul. Harbutowicka 3
Jan Sikora
lat 80		 ul. Myśliwska 16
Anna Szarzec		
lat 92		 ul. Wspólna 6
Helena Wantulok
lat 85		 ul. Słoneczna 10
Józef Zabielny
lat 93		 ul. Centrum 1/28

2.04.2008 r.
Na ul. Ogrodowej mieszkaniec
Ustronia kierujący renault trafic
wymuszał pierwszeństwo przejazdu doprowadzając do kolizji z vw
polo i fordem.
3.04.2008 r.
Na ul. 3 Maja kierujący skodą
felicją mieszkaniec Ustronia wymuszał pierwszeństwo przejazdu
na nissanie sanny kierowanym
przez mieszkankę Ustronia i doprowadził do kolizji drogowej.

3/4.04.2008 r.
W nocy na os. Centrum dokonano
uszkodzeń samochodów fiat 126
p. Sprawcy uszkodzili zamki
w pokrywie bagażnika, uszkodzili silnik i przecięli przewody
paliwowe.
3.04.2008 r.
Personel jednego z supermarketów
w Nierodzimiu zatrzymał mieszkankę Ustronia, która ukradła
artykuły spożywcze
3.04.2008 r.
Na ul. Katowickiej zatrzymano
nietrzeźwego mieszkańca Wilamowic kierującego maluchem. (ar)

31.03.2008 r.
Kontrola stanu technicznego
znaków drogowych. Wszystkie
zauważone uszkodzenia zostały
zgłoszone odpowiednim służbom.
1.04.2008 r.
Kontrola złomowisk pod kątem
przyjmowania pokryć studzienek
i znaków drogowych. Podczas
kontroli nie zauważono żadnych
nieprawidłowości.
2.04.2008 r.
Objazd całego miasta wspólnie z
pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.
Sprawdzano czy na terenie miasta
nie ma dzikich wysypisk śmieci.

Zlokalizowano kilka wysypisk
i nakazano ich uprzątnięcie.
3.04.2008 r.
Jedna z mieszkanek Hermanic
została wezwana do wyjaśnienia
w związku z brakiem opieki nad
psem.
4.04.2008 r.
Interweniowano na osiedlu Manhattan z powodu zakłócania spokoju przez osoby bezdomne.
4.04.2008 r.
Interweniowano na Równicy,
gdzie została zanieczyszczona
droga przez samochody wjeżdżające na teren budowy. Nakazano
oczyszczenie drogi.
5-6.04.2008 r.
Ogólne patrole na terenie całego
miasta. Kontrolowano przestrzeganie porządku publicznego. (ar)

spotkanie
z Krystyną
Bochenek
Towarzystwo Miłośników
Ustroniu oraz Urząd Miasta serdecznie zapraszają na
spotkanie z senator Krystyną Bochenek, wicemarszałkiem Senatu RP, dziennikarką
i publicystką Polskiego Radia
Katowice, twórczynią ogólnopolskiego Dyktanda, pomysłodawczynią i organizatorką masowych imprez promujących
profilaktykę zdrowia. Spotkanie, które poprowadzi Włodzimierz Gołkowski, odbędzie
się 18 kwietnia 2008 r. (piątek)
o godz 17.00, w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Prażakówka”. W programie wystąpi Młodzieżowy
Zespół Wokalny „SUNRISE”.

PROMOCJA!!!
Paliwa
uszlachetnione
DRIVE

w cenie paliw zwykłych
na stacji

„GREVLING”

Szukam Domu

Jestem małą, spokojną suczką. Mam 6 lat, z czego większość przeżyłam w schronisku.
Jestem cicha, grzeczna i lubię
dużo spać. Nie przeszkadzają mi koty i inne zwierzęta.
Obecnie mieszkam w domu
tymczasowym, ale poszukuję
stałego domu. Więcej informacji na mój temat uzyskasz pod
nr telefonu: 501 239 110.

20.30

co piątek muzyka na żywo

11.04 - Black Sugar

Koncert młodego zespołu jazzowego
składającego się ze studentów Akademii Muzycznej w Katowicach.
Na czele z bardzo zdolnym saksofonistą Olafem Węgier.
Jazz, funk, fusion.

18.04 - Puste Biuro!
Soulowo-bluesowa energia!

przy ul. Katowickiej
w Ustroniu

10 kwietnia 2008 r.			
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Wspomnienie
związane z założeniem
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zacisze” w Ustroniu
W 1956 r. zostałam skierowana do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu jako
nauczycielka. Początkowo dojeżdżałam z Goleszowa, ale
ponieważ lekcje rozpoczynałam i kończyłam o różnych porach, sporo czasu marnowałam
czekając na pociąg. Szybko
więc zamieszkałam w pokoiku
wynajętym u starszej koleżanki
z pracy Gabrieli Tomiczek.
Po roku pracy otrzymałam
przydział pokoju przy ul. Konopnickiej, który wcześniej
wynajmował ks. Henryk Stypa
uczący w naszej szkole religii.
Wówczas obowiązywała ustawa, że lokum po nauczycielu
przysługuje nauczycielowi.
W staraniach o przyznanie mi
tego lokalu wspierali mnie ówcześni działacze młodzieżowi
Jan Troszok i Kopieczek.
W 1958 roku wyszłam za
mąż. Szanse na otrzymanie
przydziału na mieszkanie były
żadne. Zakłady pracy na terenie
Ustronia (np. Kuźnia Ustroń)
budowały domy mieszkalne
dla swoich pracowników lub
wspierały finansowo budujących własne domy. Nauczyciele
pozbawieni byli jakiejkolwiek
pomocy w tym zakresie, stąd
wśród kilku nauczycieli zrodził się pomysł, aby założyć
spółdzielnię mieszkaniową.
Pomysłodawcami byli: Helena
Szewczyk, p. Jastrzębski, Janina Falecka, Anna Węglorz,
Bolesława Tichring, Krystyna
Chwastek, Emilia Byrtek (Cienciała). Do tego grona dołączyły
jeszcze osoby nie pracujące
w oświacie: Helena Robosz
i p. Zuberek. Nasza 9-osobowa
grupa to był zalążek Spółdziel-
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ni. Wkrótce dołączyli do nas
inni, przeważnie pracownicy
Kuźni Ustroń. Szybko jednak
okazało się, że Rada Zakładowa
i dyrekcja Kuźni zaoferowały swoim pracownikom jakieś
preferencje finansowe i znów
została nas tylko dziewiątka.
Utworzyliśmy Zarząd i Radę. Ja
należałam do Rady Nadzorczej,
H. Robosz pełniła funkcję księgowej, oczywiście bezpłatnie,
a protokoły z zebrań pisaliśmy
kolejno wszyscy. Zarządzającą
była Halina Szewczyk, a pomagali jej pozostali członkowie. Otrzymaliśmy też wielkie
wsparcie od kierownika Szkoły
Nr 2 Jana Lasoty, pełniącego
wówczas funkcję sekretarza
partii przy Urzędzie Miejskim
w Ustroniu. Niestety trudności
piętrzyły się na każdym kroku
i na różnych szczeblach władz.
Wiadomo było, że państwowe budowy były przychylniej
traktowane, a prywatni inwestorzy często znajdowali nieformalne dojścia, natomiast
budownictwo spółdzielcze, to
był taki nowy twór, więc nie
traktowano nas poważnie. Załatwianie ślimaczyło się nie
można było ruszyć z budową,
a później były także przestoje
w pracach. Każdy niecierpliwie
wyczekiwał na swoje wymarzone mieszkanie. Spotykaliśmy się często na zebraniach
i omawialiśmy kolejne etapy
budowy, trudności. Zacytuję
tu pewne zdarzenie. Po wielu
próbach załatwienia sprawy
w powiecie nie udało nam
się uzyskać zgody urzędnika.
Zdesperowany Zarząd wystosował pismo do ówczesnego
wojewody śląskiego Jerzego

Ziętka, w którym przedstawiliśmy problem. J. Ziętek wezwał
tego urzędnika do Katowic, by
w obecności H. Szewczyk oraz
kierownika SP-2 J. Lasoty, odpowiednio z nim porozmawiać.
H. Szewczyk przysłuchiwała
się tej rozmowie i usatysfakcjonowana obserwowała urzędnika, który stał wyprostowany
i tylko potakiwał. Zostały mu
wyznaczone konkretne terminy, których bezdyskusyjnie
musiał dotrzymać. Po sześciu
latach wyczekiwania zaczęliśmy się wprowadzać. Wprawdzie były niewielkie trudności
w odbiorze budynków, ale dzięki Pawłowi Molinowi, który
podłączał kabel elektryczny
do słupa, mogliśmy korzystać
z prądu. Rozpoczęły się przeprowadzki. Byliśmy tak zdeterminowani, że omijaliśmy zakaz
wprowadzania się.
Następnie trzeba było przystąpić do uporządkowania terenu wokół bloków. Członkowie Spółdzielni przepracowali
wiele godzin, niektórzy z nich
wykazali się wyjątkową pracowitością, więc na którymś
z zebrań zostali uhonorowani
dyplomami oraz wręczono im
zegarki. Prace wykonywane
były nieodpłatnie. Kiedy już
ścieżki zostały wytyczone,
a ziemia wyrównana, do dalszych prac przystąpiły panie
upiększając otoczenie posadzonymi kwiatami. Od samego
początku pamiętano o dzieciach. Urządzono plac zabaw
z huśtawkami, karuzelami,
piaskownicą i mini boiskiem
do gry w piłkę dla starszych.
Dyżury pełniły matki i babcie, które pilnowały nie tylko
swoich pociech, ale czuwały

nad bezpieczeństwem wszystkich dzieci. Organizowaliśmy
Dni Dziecka z konkursami,
zabawami oraz bale dziecięce w świetlicach szkolnych,
a później w świetlicy Spółdzielni przy ul. Cieszyńskiej.
Do tych miłych obowiązków
włączali się przede wszystkim nauczyciele: H. Szewczyk,
E. Cienciała, K. Chwastek,
a z chwilą przejścia na emeryturę Józefa Jabczyńska.
W czasie ferii zimowych wraz
z p. Jaronickim zorganizowałam wyjazd do Wisły na konkurs rzeźby ze śniegu. Na placu
zabaw odbywały się ogniska
ze śpiewem i pieczeniem kiełbasek, natomiast wieczorem
przy ognisku gromadzili się
dorośli. Jakiś czas czynna była
świetlica osiedlowa w bloku
nr 5, która zwłaszcza w czasie
niepogody przygarniała maluchów. Ponieważ teren przy
ul. Konopnickiej był podmokły, po intensywnych opadach
piwnice szczególnie w blokach
nr 4 i 6 były podtapiane. W celu
osuszenia terenu opracowana
została tzw. mała architektura.
Zajął się tym p. Macura, technik
budowlany. Cały teren pocięto
głębokimi rowami, wypełniono
je kamieniami (układano je na
sztorc). W ten sposób powstały rowy melioracyjne, które
w dużym stopniu wyeliminowały podtapianie.
Spółdzielcy otrzymali działki, na których uprawiali warzywa. Nikt niczego nikomu nie
niszczył, jeden drugiemu służył
radą, nawiązywały się przyjaźnie. Mieszkańcy osiedla byli
zżyci, organizowali wspólne
zabawy taneczne, spotkania.
Emilia Byrtek Cienciała

KOMUNIKAT
Zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przeprowadzony
zostanie wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania
i alarmowania ludności województwa śląskiego.
W związku z powyższym, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń,
informuje Szanownych mieszkańców, wczasowiczów
i kuracjuszy, że na terenie miasta syreny alarmowe uruchomione zostaną w dniu 17 kwietnia 2008 r. /czwartek/
o godz. 13.00
W ramach testu emitowany będzie - dźwięk ciągły
trwający 3 minuty - oznaczający odwołanie alarmu
powietrznego.
W przypadku pojawienia się na terenie miasta realnego
zagrożenia w dniu planowanego testu, np. zagrożenie powodziowe, wichury, katastrofy chemiczne lub ekologiczne
powyższy test zostanie odwołany.

10 kwietnia 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

	O samorządach osiedlowych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Dobrze byłoby mieć agencję pocztową w centrum Polany.

		

Fot. W. Suchta

radna  o  poczcie
Sporą uciążliwością dla mieszkańców
Polany jest brak poczty. Mieszkańcy skierowali do mnie pismo, w którym napisali
m.in.: Z uwagi na brak jakichkolwiek
działań Pani i Władz Miasta, my mieszkańcy dzielnicy Ustroń Polana, zwracamy
się ponownie do Pani, jako naszej radnej
o podjęcie intensywnych starań mających
na celu przywrócenie Agencji Pocztowej
w Polanie.
Pod pismem widnieje 51 podpisów.
Jako że ustanawianie agencji pocztowych nie leży w gestii władz samorządowych, zwróciłam się z prośbą o pozytywne
rozpatrzenie tej sprawy do kierownictwa
Urzędu Pocztowego w Ustroniu. Naczelnik poczty Krzysztof Paw podczas rozmowy wyjaśnił m.in.:
Pomimo korzystnej lokalizacji decyzja
o zamknięciu agencji pocztowej w Ustroniu Polanie nie była podjęta pochopnie.
Comiesięczna analiza świadczonych usług
w tej placówce, tj. ilość przyjmowanych
wpłat, nadanych listów i wartości sprzedaży asortymentu pocztowego, wykazała

niekorzystny dla Poczty Polskiej wynik
finansowy. Działania kierownictwa Poczty
Polskiej ukierunkowane są na znalezienie
osób, które poprowadzą agencję w pełni
wykorzystując zakres świadczonych usług
w godzinach dostosowanych do potrzeb
klientów.
Moim zdaniem z powyższego wynika,
że Poczta Polska nie jest przeciwna istnieniu agencji pocztowej w Polanie, a jedynie
chce precyzyjnie określić warunki, w jakich taka agencja będzie działać. Ze swej
strony chcę zapewnić mieszkańców, że
w ramach mych możliwości będę się starała, by doprowadzić do otwarcia punktu
pocztowego w Polanie.
W razie jakichkolwiek trudności
w skontaktowaniu się z naczelnikiem
poczty w Ustroniu, proszę wszystkich chętnych do prowadzenia agencji pocztowej
w trybie pilnym o kontakt telefoniczny na
nr 691-507-730 lub zapraszam na dyżur
w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie,
6 maja w godz. 17.00-18.30.
Radna Izabela Tatar

fundacja  zdrowia

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podziękowała pracownikom Urzędu Miasta w Ustroniu za wpłaconą w 2007 r. kwotę 1.809 zł. Fundacja prowadzi działalność
wspierającą ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim w zakresie profilaktyki
i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego
w Cieszynie. W 2007 r. zakupiono aparaturę medyczną za 227.829 zł. Dochody to przede
wszystkim składki miesięczne załóg zakładów pracy oraz jednoprocentowy odpis na
organizacje pożytku publicznego.
10 kwietnia 2008 r.			
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Od kilkunastu lat funkcjonują w mieście osiedla jako wyodrębnione jednostki
pomocnicze Rady Miasta. Działalność samorządów osiedlowych polega na tym, że
wspomagają w swych pracach działalność
Rady Miasta, jak również włączają się
w kontakty z mieszkańcami, wspólnotami
lokalnymi, przedstawiają swoje wnioski,
uwagi, propozycje, również do budżetu
miasta.
Od paru lat obowiązują w Ustroniu
nowe zasady wyboru reprezentacji samorządu osiedlowego. Rada Miasta podjęła uchwałę mówiącą, że w przypadku
zebrania sprawozdawczo-wyborczego,
tzn. zebrania na którym jest wybierany
zarząd osiedla, powinno uczestniczyć 3%
mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania. Próg ten ustalono po długich
dyskusjach w poprzedniej kadencji Rady
Miasta. Chodziło o to, by mieszkańcy swą
obecnością na zebraniu, wyrażali potrzebę
istnienia zarządu osiedla.
Samo funkcjonowanie osiedli jest istotnym elementem pozwalającym władzom
samorządowym miasta kontaktować się z
mieszkańcami. Przewodniczący zarządów
osiedli uczestniczą w sesjach Rady Miasta, mogą uczestniczyć w posiedzeniach
komisji RM, czyli jest to wzmocnienie reprezentacji mieszkańców w samorządzie.
Członkowie zarządów osiedli przekazują
też na bieżąco wnioski do realizacji na
sesjach Rady Miasta. Od pewnego czasu
spotykam się z przewodniczącymi osiedli
w zależności od potrzeb. W okresie wiosennym jest to omawianie przygotowania
planowanych zadań w poszczególnych
dzielnicach.
Zarządy osiedli regularnie organizują
spotkania z mieszkańcami, najczęściej
jako zebrania otwarte. Są to spotkania bardzo żywe, na których porusza się tematy
istotne, czasem w sposób emocjonalny, ale
przecież chodzi o to, by mieszkańcy też
mogli przedstawić bezpośrednio swe uwagi i propozycje. Na zebrania zapraszane są
władze miasta, uczestniczą w nich radni
z danego osiedla, jest to więc doskonała
okazja do dyskusji i zgłaszania wszelkiego
rodzaju uwag, także odnosszących się do
całego miasta.
Znajdujemy się w okresie, kiedy to kończyć się będą kadencje zarządów osiedli. W najbliższym czasie, 16 kwietnia
o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbędzie się zebranie
mieszkańców osiedla Ustroń Dolny. Niezmiernie ważne jest, mając na uwadze
trzyprocentowy próg, by jak największa
liczba mieszkańców wzięła udział w tym
zebraniu i włączyła się w proces wyłaniania reprezentacji osiedla. Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

ps. do monografii

Plany imponującej
inwestycji
o nazwie Wistroń

12.000 kwiatków zostanie w pierwszym rzucie posadzonych na
klombach miejskich.
Fot. W. Suchta

Miejska Informacja Turystyczna
zatrudni stażystę.
Tel. 854-26-53
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
Osiedla Ustroń Dolny
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Dolny stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
16 kwietnia 2008 roku, o godz. 1700
w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
przy ul. Daszyńskiego 28, odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
Ustroń Dolny,
na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Ustroń Dolny.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania.
Osiedle Ustroń Dolny obejmuje ulice: Gen. Bema, Gen. Dąbrowskiego, Błaszczyka, Cieszyńska ( V, VI, VII i od nr 22 po stronie
prawej ), Cholewy, Daszyńskiego, Grażyńskiego po stronie lewej
( za wyjątkiem nr 27, 31 ), Kuźnicza ( do nr 5 ), Krzywa, Lipowczana,
osiedle Cieszyńskie, Ogrodowa, Polna, Sportowa, Strażacka,
Gen. Sikorskiego, Traugutta, Wybickiego, Długa, (do nr 33 po
stronie lewej i do nr 26 po stronie prawej), Dworcowa, Fabryczna, Katowicka (do nr 46),Komunalna, Kościelna, Obrzeżna,
Spółdzielcza, Stawowa, Stalmacha, Tartaczna, Wiosenna, Plac
ks. Kotschego. 			
				
Burmistrz Miasta
				
Ireneusz Szarzec
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Na początku lat 60. w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” ukazało się
sporo artykułów na temat rozbudowy Ustronia jako miejscowości
wypoczynkowej. Tą ważną inwestycją był zainteresowany gen.
Jerzy Ziętek, pełniący wówczas funkcję zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Jego wizje
beskidzkiego uzdrowiska, będącego zapleczem rekreacyjnym dla
uprzemysłowionego Górnego Śląska, również prezentowano na
łamach prasy, o czym świadczą wymowne tytuły: „Płk. Jerzy Ziętek zainteresowany rozwojem ustrońskiego uzdrowiska” („Głos
Ziemi Cieszyńskiej” nr 9 z 1960) oraz „Budowa największej
w kraju inwestycji wczasowej w Wiśle – Ustroniu (GZC nr 32
z 1961). Warto przypomnieć, że w tym czasie istniały plany połączenia Ustronia z Wisłą, już nawet wymyślono nazwę dla tego
tworu – Wistroń. Poniżej podajemy kilka fragmentów artykułów
prasowych na ten temat:
„Jak już powszechnie wiadomo oczkiem w głowie władz wojewódzkich są nasze dwa atrakcyjne uzdrowiska: Wisła oraz Ustroń.
O planach zamiany tych miejscowości na kombinat leczniczowypoczynkowy, pisaliśmy już obszernie, a prasa codzienna stale
o tych sprawach informuje społeczeństwo śląskie. Ostatnio 22 lutego (1960 r.), odbywa się specjalna narada architektów, projektantów,
przedstawicieli miejscowych zakładów pracy oraz szeregu instytucji, z udziałem zastępcy przewodniczącego WRN płk. Jerzego
Ziętka. Omawiano jeden zasadniczy problem: upiększenie Ustronia,
związane z tym inwestycje oraz możliwości finansowe.
Godną uwagi była polemika płk. Jerzego Ziętka z projektantem
oświetlenia Ustronia. Płk. jest zdania, że lepiej więcej pieniędzy
przeznaczyć na oświetlenie, aniżeli do projektantów. Widział
bowiem swego czasu dokumentację parku, gdzie na każdy kaktus
sporządzono oddzielną dokumentację. Ten przytyk wywołał ogólną wesołość na sali obrad. Znane są bowiem tajniki dokumentacji
technicznych, które pożerają znaczne sumy pieniężne.
Po przeanalizowaniu hierarchii potrzeb, zdecydowano, że
w roku bieżącym główny nacisk położony zostanie na przeprowadzenie remontu kapitalnego dwóch parków ustrońskich - Kuracyjnego oraz Kościuszki. Wybudowany zostanie również bulwar
prowadzący z centrum do głównych szlaków turystycznych. Dla
podniesienia czystości miasta, zapewniono dostawę samochodu
do bezpylnego wywozu śmieci, polewaczki drogowej oraz innych
jeszcze urządzeń komunalnych. (...)
W zrozumieniu tego ciążącego na nas obowiązku, Prezydium
WRN podjęło budowę regionalnego uzdrowiska GOP-u na terenie Wisły-Ustronia. Wybór terenu poprzedziły staranne badania
bioklimatyczne rejonu, które wykazały niewątpliwą przydatność
jego dla zamierzonych celów. Powyższe czynniki jak i stosunkowo łatwa komunikacja, duże istniejące zainwestowanie (ilość
istniejących obecnie łóżek wczasowych równa zakopiańskiej)
przy lepszym przeciętnym stanie technicznym budynków, tradycja i szereg innych względów przemawia za słusznością tej
decyzji. Wykonany i zatwierdzony przez Prezydium WRN 9.
XII 1960 r. plan ogólny Wisły-Ustronia określa ten obszar jako
zespół uzdrowiskowo-wczasowy, złożony z szeregu kooperujących ośrodków o różnej specyfice usług, świadczonych na rzecz
regeneracji człowieka pracy. I tak dla przykładu obecny Ustroń
winien przejąć funkcje lecznictwa uzdrowiskowego, zespół
Czantorii, Dobki i Tokarni - funkcje parku górskiego, obecna
Wisła z Nową Osadą i Głębcami, funkcje wczasowisk o wysokim
poziomie usług towarzyszących, Fojtula winna być ośrodkiem
campingów turystycznych itd.”
Przypominamy, że monografia naszej miejscowości „Ustroń
1305-2005” jest jeszcze do nabycia w Muzeum Ustrońskim.
Cena pierwszego tomu liczącego 600 stron wynosi 40 zł,
a drugiego obejmującego całą powojenną historię Ustronia,
liczącego 800 stron – 50 zł.
10 kwietnia 2008 r.

HISTORIA I MUZYKA 
W MEDALIERSTWIE
Muzeum Marii Skalickiej prezentuje przepiękną kolekcję medali ze zbiorów fundatorki naszego Muzeum. W se-

3 medale z kolekcji J. Niemczynowicza: F. Chopin, L. Beethoven,
W. Lutosławski.

Fragment kolekcji M. Skalickiej.

rii królewskiej znajdujemy tutaj „Poczet królów i książąt
Polski” wg projektu Jana Matejki, wykonane przez Ewę
Olszewską-Borys oraz monety i pieczęcie królewskie. Ponadto dzieje oręża polskiego i medale z dziedziny kultury
i sztuki. Wśród nich zbiór poświęcony Fryderykowi Chopinowi.
Cała kolekcja medali ze zbiorów Marii Skalickiej liczy prawie 400
sztuk. Tę stałą ekspozycję uzupełnia kolekcja Janusza Niemczynowicza z Gliwic, który przedstawia w naszym Muzeum medale
związane z muzyką. Są na nich portrety wspaniałych i znanych
kompozytorów, dyrygentów, artystów; także medale związane
z wieloma muzycznymi wydarzeniami – festiwalami, konkursami i koncertami. W zbiorze tym znajdują swe miejsce nie tylko
polskie medale . Są tu również dzieła medalierów z Francji,
Niemiec, Rosji i Czech. Wystawiana tu kolekcja liczy prawie
135 medali. 			
(im)
Dziś przypominamy fotografię sprzed 15 lat z działalności
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Ustroniacy zwiedzają wystawę
etnograficzną. Od lewej: Janina Guzkiewicz, Stanisław Niemczyk,
Jan Sztefek, Zbigniew Niemiec, Karol Gruszczyk, Anna HanusDyrda, Franciszek Korcz, Anna Guznar, Andrzej Piechocki.
Przy okazji prosimy wszystkich zainteresowanych tą rubryką
o dostarczanie opisanych fotografii do Muzeum Ustrońskiego lub
bezpośrednio do redakcji gazety.
Lidia Szkaradnik
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stadion  jak  marzenie

Być może podobny stadion powstanie w miejscu obecnego stadionu Kuźni Ustroń. Przedstwiamy
fragmenty koncepcji tego obiektu. Wszystko jednak zależy od tego, czy znajdą się pieniądze na
realizację. Szansą są tu Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Gdy to się nie uda, to dobrze mieć
przynajmniej plany takiego obiektu, gdy się nadarzy inna okazja. Na razie koszty szacuje się poniżej
40 mln zł. Oczywiście można zrezygnować z kilku rzeczy i wybudować obiekt nie aż tak efektowny.
Koncepcję przygotowało Stowarzszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”.
Wprowadzenie
- wielofunkcyjna hala sportowa,
Stan istniejący
Opracowanie koncepcji wynika z do- Obecnie na terenie objętym koncepcją - 2 trybuny zadaszone (1920 i 1200
godnych możliwości realizacji projektu znajdują się:
miejsc),
w kontekście dostępności terenu, - boisko do piłki nożnej, pełnowymiąrowe, - pełne zaplecze odnowy biologicznej,
możliwości finansowych inwestora - trawiaste,
- pełne zaplecze konferencyjne (sala konMiasta Ustroń, a także korzystnych - boisko treningowe, szutrowe,
ferencyjna na 100 osób),
uwarunkowań zewnętrznych:
- pełne zaplecze parkingowe (około 200
- trybuny odkryte - około 1.000 miejsc,
- Lokalizacja - w niewielkiej miejscowo- - parking 60 miejsc,
miejsc parkingowych oraz 6 miejsc dla
ści uzdrowiskowej, otoczonej szczytami - budynek administracyjny (lata 60-te),
autokarów, osobny parking dla zawodBeskidów, nad rzeką Wisłą.
ników, VIP, etc.),
- budynek szatni i zaplecza - (lata 60-te),
- Komunikacja - korzystne połączenia Sl, - Tereny zielone.
- zaplecze administracyjne wystarczające
Al, A4, DK81.
Teren w Planie Zagospodarowania dla skutecznego zarządzania komplek- Przygotowania do organizacji Mistrzostw Przestrzennego Miasta Ustroń został zak- sem,
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - lasyfikowany jako rekreacyjno-sportowy. - ścianka wspinaczkowa,
w kontekście ośrodka przygotowań drużyn
- samodzielne nawadnianie obiektu.
Założenia funkcjonalne
uczestniczących w turnieju.
Niniejsza koncepcja została przygotowana Powyższe funkcjonalności umożliwiają
- Możliwość bliskiej współpracy z myślą o możliwości wykorzystania kom- udostępnianie kompleksu jako publiczz pięciogwiazdkowym hotelem BEL- pleksu przez drużyny narodowe biorące nej infrastruktury dla mieszkańców UsWEDER w Ustroniu (5 min.).
udział w turnieju finałowym EURO 2012. tronia oraz turystów i kuracjuszy, a także
- Rozbudowaną bazą noclegową w Ustro- Spełnia ona wszystkie wymagania sta- wykorzystanie stadionu jako centrum
niu - która może w przyszłości zapewniać wiane przez Europejską Unię Związków treningowego dla zespołów sportowych
zakwaterowanie dla zewnętrznych grup Piłkarskich, w szczególności obiekt będzie i grup zorganizowanych .
korzystających z kompleksu.
dysponował 2 oświetlonymi boiskami Poniżej wskazano wymogi UEFA
- Rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne piłkarskimi o wymiarach regulaminowych w zakresie centrów treningowych. Aby
(Uzdrowisko Ustroń, liczne sanatoria - o nawierzchni trawiastej naturalnej oraz umożliwić szesnastu drużynom naroi szpitale).
sztucznej. Jednocześnie kompleks będzie dowym optymalne przygotowanie się
Wskazane powyżej korzystne uwa- miał następujące funkcjonalności:
do rozgrywek UEFA EURO 2012, każda
runkowania pozwalają formułować wizję - pełna infrastruktura dla treningów oraz z drużyn uczestniczących w turnieju
kompleksu KS KUŹNIA USTROŃ, zawodów w dyscyplinach lekkoatletyc- będzie potrzebowała na wyłączność
jako przyszłego centrum sportowo- znych,
centrum treningowego, spełniającego
rekreacyjno-treningowego o renomie - 2 korty tenisowe wraz z trybuną,
następujące kryteria:
międzynarodowej. Kompleks może - boisko odkryte wielofunkcyjne (piłka - co najmniej jedno wysokiej jakości
mieć kluczowe znaczenie dla promocji ręczna, minifutbol, siatkówka, koszyków- boisko o nawierzchni trawiastej (o reguŚląska, być jego wizytówką w kraju ka),
laminowych wymiarach 105m x 68m),
i za granicą.
- centrum oddalone nie więcej niż 20 minut
- boisko do statkówki plażowej,
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jazdy od hotelu, w którym zakwaterowana
jest drużyna narodowa,
- przynajmniej jedna trybuna główna dla
kibiców i mediów, oddzielona od boiska,
- jedna szatnia o powierzchni 100 m2
z ławkami i wieszakami/szafkami na
ubrania dla 25 osób, toalety, prysznice,
nowoczesne wyposażenie,
- jedna szatnia o powierzchni 24 m2 dla
sztabu trenerskiego, wieszaki/szafki na
ubrania dla 6 osób, toalety, prysznice,
nowoczesne wyposażenie,
- jeden pokój medyczny o powierzchni 24
m2 z odpowiednim wyposażeniem,
- możliwie najlepsze zaplecze treningowe
usytuowane w czystym i bezpiecznym
regionie,
- musi być zagwarantowana możliwość
przeprowadzenia zamkniętych sesji treningowych,
- sala konferencyjna z około setką miejsc
siedzących,
- powinno być możliwe wprowadzenie
restrykcyjnych przepisów bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz ośrodka
treningowego, Dostęp do infrastruktury
odnowy biologicznej i rehabilitacji nie
jest bezpośrednim wymogiem stawianym
przez Unię Europejskich Związków
Piłkarskich dla ośrodków treningowych.
Jednak to drużyny narodowe ostatecznie
decydują, z której oferty skorzystają,
a odpowiednia baza fizjoterapeutyczna ma
tutaj duży wpływ na tę decyzję.
architektura
Materiały, które wykorzystane zostaną
na potrzeby realizacji projektu, ściśle
korespondują z lokalnymi tradycjami
architektonicznymi (np. kamień, drewno,
typy konstrukcji zadaszenia trybun). Jednocześnie, z uwagi na późniejsze możliwości
udostępniania obiektu klientom z kraju i zagranicy, zadbano o nowoczesną formę rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych,
które gwarantują wysoki poziom funkcjonalności, trwałości i bezpieczeństwa
poszczególnych elementów komplek-
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su. Kwestie bezpieczeństwa związane
z charakterem prezentowanego projektu
(obiekt będzie udostępniany szerokiej
publiczności) rozwiązano uwzględniając
następujące uwarunkowania lokalne:
- system odśnieżania zadaszonych trybun
wykorzystuje konstrukcję nośną dachów,
- konstrukcje zadaszeń trybun składają
się z wielu odrębnych powierzchni, co
ogranicza siłę oddziaływania wiatru na
całość struktury,
- cały kompleks zakłada łatwe
i ściśle wyodrębnione drogi wejścia
i wyjścia (również ewakuacji) kibiców,
odwiedzających, zawodników, sędziów,
etc.
- całość stadionu jest ogrodzona płotem
o wysokości 2,5 m (zgodne z wymogami
FIFA), dodatkowo płyta boiska głównego
jest oddzielona od boiska mniejszym
płotem.
Wykonalność inwestycji
- Wykonalność finansowa - dla skutecznej realizacji prezentowanego projektu konieczne jest zapewnienie
zewnętrznego finansowania projektu,
inwestor może zapewnić środki własne
na poziomie 15-25% całkowitej wartości
przedsięwzięcia.
Poniższe założenia odnoszące się do
przygotowań do organizacji EURO 2012,
wskazują na konieczność zapewnienia
krajowego, publicznego finansowania dla
przedmiotowej inwestycji. Polski Związek
Piłki Nożnej (PZPN) wraz z ukraińską
federacją wytypuje 20 - 30 ośrodków
spełniających powyższe kryteria. Następnie
zostaną one przedstawione władzom Unii
Europejskich Związków Piłkarskich
(UEFA), która powoła specjalną komisję
mającą na celu sprawdzenie zgodności
oferty ośrodków z kryteriami UEFA. Jeśli
ośrodek zostanie oceniony pozytywnie,
to znajdzie się na liście 30 ośrodków,
którą UEFA będzie rekomendowała
drużynom narodowym uczestniczącym
w turnieju EURO 2012. Fakt znalezienia

się na takiej liście nie oznacza, że któryś
z uczestników turnieju finałowego Mistrzostw Europy, wybierze dany ośrodek
na bazę noclegową i treningową. Drużyny
narodowe mogą we własnym zakresie
poszukiwać najbardziej odpowiadającego
ich potrzebom ośrodka. Polski Związek
Piłki Nożnej w chwili obecnej posiada
ok. 60 zgłoszeń z ośrodków treningowych chcących gościć drużyny narodowe
podczas turnieju EURO 2012. Niemniej
jednak żaden z nich nie spełnia norm
Unii Europejskich Związków Piłkarskich
(UEFA), z reprezentacyjnym ośrodkiem
we Wronkach włącznie.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

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, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

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.

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. „Cieszyniana”, 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.

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

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”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.

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 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 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.
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W słoneczne przedpołudnie 8 kwietnia, podopieczni Fundacji św.
Antoniego, zbierali śmieci nad Wisłą w okolicach ul. Kuźniczej, m.in.
pod mostem na Wiśle. Na niewielkim obszarze zebrano ponad tonę
różnych podrzuconych odpadów.
Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, że 15.05.2008 r.
o godz.11-tej w sali nr 1 Urzędu Miasta Ustroń odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu
w rejonie ul. Skoczowskiej ozn. nr 151 o pow.1275
m2, obj. KW BB1C/00053853/8.
W przetargu mogą brać udział właściciele bądź
użytkownicy wieczyści nieruchomości ozn. nr:
129/4,129/6,129/7,150/4,586/2,150/5,142/1,540/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.148,00
zł brutto, wadium w wys. 6.515,00 należy wnieść
w pieniądzu w terminie do 9.05.2008 r. Za dokonanie
wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na
konto Urzędu.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ustron.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć
pod numerem telefonu (033) 8579318.
POZIOMO: 1) bankowe okienka, 4) inna co sezon,
6) ojciec chrzestny, 8) piłeczka na gumce, 9) pisemny sprawdzian, 10) autoryzowany punkt napraw, 11) kupon na towar,
12) przepada za nim Kubuś Puchatek, 13) cenna zaleta,
14) pełna książek, 15) amerykański dyrygent z Metropolitan
Opera, 16) jednoczy Europę, 17) ryje pod ziemią, 18) po dniu,
19) lipcowa solenizantka, 20) atrybut kelnera.

Czy widzicie już te wiosne? Na przeca to aji ślepy by sie
skapnył, dyć powietrze wónio wiosnóm. Nó, a jak aspóń
kapke słóneczko zaświyci, jak sie człowiek podziwo do
zogródki na narcyzy, forsycje abo kluczyki – jak żółciutko
wszyndzi, to doprowdy żyć sie chce i notura też do życio
sie budzi na całego.
Łoto poszłach do aptyki po plaster na wróni łoko, bo móm
kapke za ciasne strzewiki i mały palec mie urażuje, a też
chcym na wiosne wyglóndać jak elegantka i już chodzym
w letnich bótkach na krómfleku. Tóż ledwo wlazłach do
postrzodka, a tam pore paniczek stoło w łogónku, a wszystki
to moji znóme. Cosik my porzóndziły i czakóm na swojóm
kolej. A przedy mnóm kamratka kupowała trzi dity suszónych pokrziw. Nie wydzierżałach i mówiym: Nale Hanko
zmiłuj sie! Cóż tak kupujesz stare, nie wiadómo kaj zebrane,
dyć se możesz utargać świyżutkich pokrziw na swojim polu.
Ale Hanka zaczyła kwynczeć, że sie ni może zgibać, bo jóm
w krziżu łupie, a do tego mo wysoki ciśniyni. Na kóniec
stwierdziła: Na kieryż by zbiyroł dzisio pokrziwska, dyć
to parzi pieróństwo. Jo zbiyrom – łodpowiadóm na to. Już
z półdrugo tydnia kożdy dziyń zbiyróm w potoku pokrziwy
i robiym se zasmażane z wajcami. Nó, palce lizać, a poza tym
same witaminy i za darmo! A jak cie to parzi, to se łoblycz
rynkawiczke. Jo zbiyróm gołóm rynkóm, bo se jeszcze rewme
w rynce wylyczym. Nie chcym być jeszcze takóm starkóm,
co sie wszyscy nady mnóm litujóm i bróniym sie jak mogym
przed chorobami. A poza naturalnymi witaminami, co jich
niedłógo bydzie pełno – dyć sznytlok, sałot i rzodkiewka już
rosnóm, to jeszcze przido sie dobry nastrój i moc wiesiołości
na codziyń. I tego Wóm życzym na te najpiekniejszóm pore
roku. 						
Hela

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) statek o równoległych kadłubach, 2) stolica
Czerwonego Zagłębia, 3) mieszka w kraju nad Wisłą, 4) łódka
z silnikiem, 5) punkt, filia, 6) z małą czarną, 7) bal przebierańców, 11) imię żeńskie, 13) szkolna jednostka czasu.
Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 18 kwietnia br.

					
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 13
MARCOWE SŁONKO

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Anna Kisiała,
ul. Lipowska 184. Zapraszamy do redakcji.

10 kwietnia 2008 r.			
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stracona bramka. W drugiej połowie, po
stracie bramki, mieliśmy jeszcze trzy
niezłe sytuacje do wyrównania. Później
zabrakło czasu i schodzimy pokonani.
Przed rokiem było podobnie. W każdym
meczu mamy dużo okazji, ale brak nam
rasowego napastnika, żeby rozstrzygał
mecze. Musimy poczekać aż wyrosną.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
Najważniejsze trzy punkty i udany start.
To bardzo ważne na początku sezonu.
W przerwie powiedziałem drużynie, że
prawdopodobnie kto pierwszy strzeli
bramkę, ten wygra. Tak też się stało. Potem
obie strony miały okazje, ale to wymusiła
sytuacja meczowa. Myślę, że po takim
meczu drużyna uwierzy w siebie, bo jest
cos do udowodnienia po rundzie jesiennej.
Jestem dobrej myśli po udanym starcie.
Wojsław Suchta
Nierodzim miał sporo dogodnych okazji.		

Fot. W. Suchta

wygrana za miedzą
Beskid Brenna - Nierodzim 0:1 (0:0)

Swój pierwszy mecz o mistrzostwo
klasy „A” w rundzie wiosennej piłkarze z Nierodzimia rozegrali, w niedzielę
6 kwietnia w Brennej. Mimo kapryśnej
aury, na trybunach było sporo kibiców,
w tym także z Nierodzimia. Pierwsza połowa
tego spotkania to dość ostrożna gra obu drużyn, przy czym lepiej zorganizowaną drużyną
był Nierodzim. Nie znaczy to, żeby Beskid nie
miał okazji do zdobycia bramki, przy czym
zawodnicy gospodarzy fatalnie pudłowali.
W drugiej połowie obraz gry się nie
zmienia. Z czasem jednak Nierodzim zaznacza swoją przewagę. Skutkiem bramka
w 64 minucie strzelona po kontrze przez
Janusza Ihasa. Co ciekawe, zawodnik
ten gra także w Beskidzie, ale w tenisa
stołowego. Z czasem Brenna chce coraz
bardziej strzelić gola, ale jej poczynania
są coraz bardziej chaotyczne. Tymczasem bardzo ładnym strzałem z dystansu
popisuje się Seweryn Wojciechowski.
Piłka jednak odbija się od poprzeczki.
Brenna zaciekle atakowała, a Nierodzim
kontratakował i prawdę mówiąc powinien
zdobyć co najmniej jeszcze jedna bramkę.
Tymczasem nasi piłkarze dostroili się do
fatalnie pudłujących piłkarzy z Brennej.
Nierodzim grał w składzie: Jarosław Legierski, Szymon Holeksa, Błażej Bulowski,
Kamil Zarębski, Seweryn Wojciechowski,

Janusz Ihas, Wojciech Kawulok, Gabriel
Wawronowicz (od 85 min. Mateusz Bralewski), Michał Kania, Rafał Bystroń (od
75 min. Adam Brudny), Piotr Wójcik (od
45 min. Bartłomiej Matuszka).
Trener Beskidu Robert Żyradzki: Mecz
się przegrywa, jeżeli nie wykorzystuje się
stuprocentowych sytuacji. Do tego głupio

Walka w narożniku boiska.		

1 LKS Błyskawica Drogomyśl
2 KS Wisła Ustronianka
3 LKS Tempo Puńców
4 LKS Wisła Strumień
5 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie
6 LKS Lutnia Zamarski
7 LKS Beskid Brenna
8 LKS Orzeł Zabłocie
9 LKS Victoria Hażlach
10 KKS Spójnia Zebrzydowice
11 LKS Kończyce Małe
12	KS Nierodzim
13 LKS Wiślica
14 LKS Ochaby 96

		

33
28
28
27
23
19
19
17
17
16
15
14
13
10

38:11
43:22
32:15
43:14
37:25
26:24
15:16
28:30
25:30
21:32
12:24
21:34
18:44
8:47

Fot. W. Suchta

uwaga szóste klasy

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
uprzejmie informuje, że od 1 września 2008
roku uczniowie klas pierwszych naszej
szkoły będą mogli kontynuować naukę
w klasie z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego, którą nazywany „Klasą
Anglosaską”. Od nowego roku szkolnego będą już dwie takie klasy: pierwsza
i druga. Aby móc uczęszczać do tej klasy
trzeba jak najlepiej napisać test badający
umiejętności językowe. Do klasy tej, tak
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jak w roku bieżącym będzie uczęszczać
24 uczniów. Zajęcia z języka angielskiego
będzie prowadzić dwóch nauczycieli.
Bliższych informacji o warunkach nauki
i naboru do tej klasy udziela dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Ustroniu pod numerem telefonu 033-854-56-62 lub osobiście dyrektor
Gimnazjum Leszek Szczypka.
Od 1 września 2008 r. Gimnazjum nr 1 będzie współpracować z Klubem Sportowym
Kuźnia. W jednej z klas pierwszych będą

uczyć się chłopcy trenujący piłkę nożną. Nabór do tego oddziału prowadzi trener Korneliusz Dziwisz. Zainteresowanym uczniom
i rodzicom informacji udziela także dyrekcja szkoły.
Zapisy do Gimnazjum nr 1 prowadzone
będą do dnia 13 czerwca 2008 r. Informację tą kierujemy do rodziców i uczniów
zamieszkałych na terenie całego Ustronia,
a także mieszkających w sąsiednich gminach.
Dyrektor G-1 Leszek Szczypka
10 kwietnia 2008 r.

Targi 
szkolne

Profesor Daniel Kadłubiec podczas wykładu.

Fot. A. Rokosz

PO  NASZYMU

- Przepiekne dziouszki, przefajni syncy, mili ustroniocy, serdecznie wos witom. Chcemy mówić o tym, co to jest po naszymu,
ale najprzód chciałbym powiedzieć, że najpiękniej na świecie po
naszymu śpiewo naszo „Równica”. To je zespół zupełnie wyjątkowy i myślę, że gdyby więcej było takich zespołów w Polsce, nie
tylko na cieszyńskiej ziemi, to również stan naszej gwary byłby
zupełnie inny, bowiem pieśń wzmacnia język i język wzmacnia
pieśń i ta symbioza powoduje, że coraz to lepiej czujemy się w
swoim własnym domu. Po naszymu ... Co to jest po naszymu?
Kochani zacznę od tego, że była specyficzna sytuacja na Śląsku
Cieszyńskim, bo by mówić o językach na jakiejkolwiek ziemi,
trzeba zanurzyć się w historię. W historię polityczną, w historię
oświaty i piśmiennictwa. To wszystko stanowi jedną całość.
Tak rozpoczął swój wykład prof. Daniel Kadłubiec na spotkaniu
w Klubie Propozycji pod tytułem „Po naszymu - porozmawiajmy o rodzimej gwarze”. Wykład ilustrowany był przepięknymi
tekstami gwarowymi autorstwa Urszuli Stefanii Korzonek
i Anieli Kupcowej w znakomitej interpretacji Haliny Branny
– Paseki. Niespodzianką był występ „Równicy”, która zaśpiewała
kilka znanych pieśni regionalnych. Publiczność nie przepuściła
okazji i śpiewała razem z zespołem. Rozbrzmiewające w Muzeum
pieśni i piosneczki stworzyły rodzinny, swojski klimat.
Spotkanie to zgromadziło w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
tłumy zainteresowanych. Temat był niezwykle ciekawy, ponieważ dotyczył gwary i roli, jaką ona odgrywa w życiu człowieka.
Przedmiotem wykładu D. Kadłubca była przede wszystkim gwara
Śląska Cieszyńskiego. 			
Anna Rokosz

H. Branny-Paseka.

10 kwietnia 2008 r.			

1 kwietnia w sali MDK „Prażakówka”, odbyły się targi szkolne
zorganizowane przez Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu. Dla gimnazjalistów z Ustronia była to doskonała okazja, by zastanowić się nad
wyborem szkoły na przyszłość, zobaczyć co mają do zaoferowania
konkretne placówki, porozmawiać z ich uczniami oraz nauczycielami. Na targi uczniowie gimnazjum przyszli tłumnie, niestety
nie zawitali na nie rodzice, mimo że odbywały się w godzinach
popołudniowych. Okoliczne szkoły także nie przepuściły okazji,
żeby się zaprezentować. Każda ze szkół miała swoje stoisko,
była zaopatrzona w ulotki informujące o kierunkach nauczania,
zasadach naboru, zajęciach dodatkowych, itp. Większość szkół
przygotowała prezentacje multimedialne, na których można było
zobaczyć budynek szkoły, sale lekcyjne, a czasem nawet zajęcia.
Jedna ze szkół zaprezentowała amatorski filmik nakręcony na
przerwie. Wszystko to miało zachęcić potencjalnych chętnych
do wyboru odpowiedniej szkoły. Gimnazjaliści mogli wybierać
pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu oraz
szkołami z Bielska-Białej, Cieszyna, Skoczowa i okolic.
Anna Rokosz

Gimnazjaliści gromadzą ulotki.

Fot. A. Rokosz

Fot. A. Rokosz
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www.ustron.pl

	kultura
13.04
godz. 19.30
						
17.04
godz. 10.15
						
						
						
17.04
godz. 17.30
						
						
		
SPORT
13.04
godz. 11.00
						
		
KINO
11-17.4. godz. 18.15
						
11-17.4 godz. 19.45
						

Roboty na rynku od typowo siłowych ...

Fot. W. Suchta

Wynajmę pomieszczenie 50 m na
biuro lub gabinet. 0-601-942-374.
2

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
Do wynajęcia mieszkanie. 0-608365-316.
Kiosk pod gastronomię w Centrum Ustronia – tanio odstąpię;
woda, prąd, WC, ogrzewanie,
alarm. Tel. 798-450-933.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe
w Centrum Ustronia. 0-509-757010.
Przyjmę do pracy pomoc kuchenną i kelnera. Naleśnikarnia Ustroń.
033 854-28-19, wew. 21.

... do wręcz zegarmistrzowskich.
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9-11.4 		 -	Elba
12-14.4 „111”
15-17.4 -	Centrum

Kabaret Marcina Dańca, MDK „Prażakówka”, cena biletu: 35 zł.
„Razem i osobno” - zespół Maes,
audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej
dla klas II gimnazjalnych sala widowiskowa.
Koncert Wiosenny Towarzystwa
Kształcenia Artystycznego, MDK
„Prażakówka”.
Mecz KS Nierodzim - Victoria Hażlach - stadion w Nierodzimiu.
Ranczo Wilkowyje, komedia, 15 lat,
Polska.
Katyń, dramat historyczny, 12 lat,
Polska.

ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111
ul. Daszyńskiego 8

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

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Do wynajęcia mieszkanie ok.
70 m2 – osobne wejście, budynek jednorodzinny, w Ustroniu.
0-504-075-377.
Sprzedaż kartek ręcznie robionych:
komunijne, konfirmacyjne, ślubne
i inne okazje. Sklep AGD „Robot”
zaprasza. Ustroń, ul. Daszyńskiego
26, budynek Ruchu, I piętro.
Zgubiono indeks ucznia Tomasza
Niemirowskiego z Medycznego
Studium Techniki Dentystycznej.
Znalazcę proszę o kontakt. 0-668336-305.
Kredyty gotówkowe na oświadczenie , także dla firm, bez zaświadczeń. Trudne kredyty hipoteczne.
BTF, ul. Krótka 1/2, Bielsko, tel.
033/8160-178, 0-501-368-798.

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
3 kwietnia w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa wystąpiła Ewa
Jaślar-Walicka. W koncercie „Z harfą przez wieki” znakomita
artystka zaprezentowała utwory klasyczne, ale również parę
melodii muzyki współczesnej. Chyba po raz pierwszy ustrońska publiczność miała okazję wysłuchać koncertu na harfie na
żywo. Nic więc dziwnego, że sala Muzeum szczelnie wypełniła
się słuchaczami. Czyste krystaliczne dźwięki harfy – zabytkowego instrumentu, na którym koncertuje E. Jaślar-Walicka
– uzupełniane były ciekawymi, a przede wszystkim dowcipnymi
opowieściami artystki.

*

*

*

*

*

*

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Gdańsku odbyły się od 27
do 29 marca, a nasz region prezentował się na nich po raz drugi.
Wśród 69 wystawców, głównie z północnej Polski, znaleźć można
było egzotyczną ofertę „Dinare safari” Republiki Południowej
Afryki. Pod szyldem „Ziemia Cieszyńska zaprasza” swoje oferty
turystyczne prezentowały poszczególne miasta, przy czym wszystko było ujęte w jedna całość, której patronował ZKZC. Nasze
miasto przedstawiło głównie materiały promocyjne, także tych
domów wczasowych i hoteli, które zdecydowały się je dostarczyć.
Tak więc klient targów mógł się zapoznać z ofertą hoteli: Daniel,
Jaskółka, Narcyz, Orlik, Sport Colonia, pensjonatów: Relaks,
Przodownik, Anna oraz motelu Marabu.
Nie często zdarza się, żeby nastolatkowie interesowali się tańcem klasycznym, jednak Agnieszka Próchniak, Ewa Dubiel i Grzegorz Dryja czynią to z powodzeniem, angażując w swoje hobby
wiele czasu i energii. Na co dzień uczniowie piątej i szóstej klasy
Szkoły Podstawowej Nr 1, trenują w skoczowskim klubie „Dance
Step” pod okiem trenerów Marka Grzybka i Ottona Hili. Drugi z
wymienionych opiekunów to obywatel Czech, ponieważ właśnie za
Olzą, częściej niż w naszym kraju, można podziwiać umiejętności
tańczących ustroniaków.
(ar)
10 kwietnia 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Święto
rodziców
W kalendarzu to święto nie jest zaznaczone na czerwono. Nie jest oficjalnym świętem państwowym. Przypada
na zwykły, powszedni dzień… Jednak,
przynajmniej w niektórych środowiskach,
obchodzone jest co roku i to bardzo uroczyście. Przede wszystkim w przedszkolach, a także w szkołach, szczególnie
w młodszych klasach.
Jest to Święto Matki. Podczas obchodów
tego święta podkreśla się ogromną rolę
matki w życiu dziecka, w życiu każdego
dziecka. To matka rodzi, to matka wychowuje, to matka kocha swoje dzieci, to
matka troszczy się o nie. I to właściwie
zawsze, zarówno wtedy, kiedy są małe, jak
i wtedy, gdy są dorosłe i dawno już temu
założyły swoje własne rodziny…

felieton
PRL
Toż to jawna prowokacja. Mój felietonowy zmiennik dr Marek Rembierz, tydzień
temu w swoim felietonie zarzucił mi, że
nie napisałem co znaczy skrót PZPR. Być
może są bardzo młodzi czytelnicy GU,
którzy nic nie słyszeli o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo jeszcze nie
uczyli się najnowszej historii Polski. Nie
będę tu cytował znanego opozycjonisty
Leszka Moczulskiego, który rozszyfrował
ten skrót, bo nie chcę obrazić tych dwóch
milionów szeregowych członków tej partii,
którzy nie zgadzają się z wieloma negatywnymi ocenami ich działalności. Ale jak
mam napisać od siebie, co znaczy PZPR,
to muszę zacząć od początku.
Moje życie zaczęło się prawie 60 lat
temu. Urodziłem się 29 maja 1948 roku
i jak skończyłem zaledwie parę miesięcy
powstała PZPR. Stała się szybko przewodnią siła naszego państwa. Już w niecałe
cztery lata później ogłosiła, że nasza najjaśniejsza i najukochańsza od wieków Rzeczypospolita, będzie się nazywała Polską
Rzeczypospolitą Ludową, czyli peerelem
(PRL), bo lud miast i wsi będzie rządził, a
sojusz ze Związkiem Radzieckim, będzie
tego podstawą. Wówczas nic nie wiedziałem jeszcze o polityce. Dopiero jak 5 marca
1953 roku umarł Józef Wissarionowicz
Stalin zaległa żałoba i cisza. Nikt nie chciał
za wiele mówić co będzie dalej. Na wszelki
wypadek Katowice zaraz przemianowano
na Stalinogród. Ale jak nazajutrz po śmierci
Stalina poszliśmy z mamą do szewca po
10 kwietnia 2008 r.			

Nie ma wątpliwości, że matce należy
się cześć i szacunek, uznanie i wdzięczność. A to nie przychodzi samo z siebie.
Mały człowiek musi się tego nauczyć,
tak jak musi nauczyć się wielu rzeczy,
potrzebnych mu w życiu. Miłość matki
winna pobudzać dziecko do miłości do
niej. Jej oddanie i poświęcenie winno skłaniać dziecko do wdzięczności do niej…
Nie zawsze jednak tak jest. Stąd istnieje
potrzeba przypominania o tym i stworzenia możliwości do budzenia w dziecku,
i w małym, i w dużym, właściwych uczuć
do matki. A więc budzenie i utrwalanie miłości i wdzięczności, szacunku i uznania.
I temu właśnie ma służyć, i myślę, że służy,
obchodzony co roku Dzień Matki.
W moim przekonaniu jest jednak pewne
„ale”, w tym uroczystym obchodzeniu
Święta Matki. Odnoszę bowiem wrażenie,
że to święto w sposób zbyt jednostronny
podkreśla rolę matki w życiu dziecka.
Zupełnie, czy choćby w znacznym stopniu
pomija się znaczenie i rolę ojca w życiu
dziecka. To tak jakbyśmy chcieli nauczyć
dzieci, że tak naprawdę w życiu potrzebne
są im tylko matki. A rola ojca jest skromna
i ograniczona. Tak jak ograniczone i prawie niewidoczne są obchody Dnia Ojca.
Większość z nas zapewne zna dobrze datę

Dnia Matki, ale o wiele mniej osób zna
datę i pamięta o Dniu Ojca…
Moim zdaniem dziecko potrzebuje zarówno matki jak i ojca. Potrzebne mu są
bliskie, serdeczne związki z obojgiem
rodziców. I niedobrze jest, gdy nadmiernie
podkreśla się rolę jednego z rodziców,
a pomniejsza rolę drugiego. Dlatego,
tak jak chcemy uczyć miłości, szacunku
i wdzięczności dla matki, tak też powinniśmy uczyć tego samego w stosunku do
ojca. Przy tym należy podkreślać to, że
matka i ojciec, wspólnie, razem są dziecku potrzebni. Rozdzielanie ich, choćby
przez obchodzenie osobnych dni matki
i ojca, jest czymś niewłaściwym. A jeśli już
potrzebne jest owo przypominanie tego, co
dzieci zawdzięczają rodzicom i o potrzebie miłości, wdzięczności i szacunku dla
rodziców, to należy to czynić, nie przez
oddzielne święta matki i ojca, ale przez
jedno wspólne święto rodziców. Oni należą do siebie i razem są potrzebni swoim
dzieciom. Źle jest, gdy uczymy dzieci, że
potrzebne jest im tylko jedno z rodziców;
matka lub ojciec. Im są potrzebni oboje
i oboje mają je kochać i o nie dbać. I też
tak matka, jak i ojciec, zasługują na miłość,
wdzięczność i szacunek swoich dzieci.
			
Jerzy Bór

buty, tu dla młodych czytelników uwaga:
wtedy nosiło się buty do naprawy do szewca, aby zdarte do cna podeszwy, np. na ślizgawce, wymienił na nowe, które przybijał
tzw. ćwiekami, to ten szewc - niezależny
rzemieślnik, „zabił mi ćwieka”, bo wcale
nie smucił się, że Stalin umarł. Pamiętam,
że coś takiego powiedział do matki, że
dobrze się stało, że ten, chyba powiedział:
łotr nie żyje. Matka zakazała mi komukolwiek mówić o tej wizycie u szewca. Wtedy
zrozumiałem, że nie jest tak jak to podają
w radio, że wszyscy płaczą po śmierci naszego „ojca narodów”. Bo trzeba tu zaznaczyć, że wówczas prawie w każdym mieszkaniu mieliśmy radio, tzw. kołchoźnik,
w który nadawano „jedynie słuszne” audycje. W tym samym domu mieszkał mój
kolega, którego ojciec, chory na gruźlicę,
nie bał się nikogo i często słuchał prawdziwego radia, takiego lampowego. Zawsze
słuchał rozgłośni Wolna Europa. Dolatywały do nas strzępy informacji zupełnie
innych niż te w naszym kołchoźniku, ale za
to strasznie zagłuszanych. Nigdy nie wiedziałem, co jest powodem takich trzasków
i szumów. Dopiero niedawno pokazano
w telewizji na jakimś filmie jak wyglądały
takie „zagłuszarki”. Mówię wam „szczyt
techniki”.
Potem był mecz piłkarski Polska – ZSRR.
Słuchaliśmy transmisji w radio. Jak Gerard
Cieślik strzelił pierwszą bramkę, to mama
kolegi z radości rozbiła cały serwis obiadowy. Moja suczka Lola, jak opowiadam
tę historię nie może zrozumieć, co w tym
dziwnego, że ta pani cieszyła się ze zdobytej przez nas bramki. Jak był poznański
czerwiec 1956 roku, rodzice byli przerażeni. Niewiele mogliśmy się dowiedzieć
z naszego kołchoźnika. Za to ojciec mojego kolegi całymi dniami i nocami słuchał
Wolnej Europy. Nic nie komentował, tylko

mruczał pod nosem: „Strzelali do naszych.
A to bandyci!” Potem była popaździernikowa odnowa. Mój ojciec jakimś cudem
zdobył jeden egzemplarz „Po prostu”.
Szybko jednak potem powróciło stare.
Najpierw wyrzucono religię ze szkoły. Dla
nas ministrantów to był szok, gdyż jeszcze
niedawno zdawałem w szkole ministranturę, oczywiście po łacinie. Nieco później,
na wywiadówce bezpartyjny wychowawca
zmuszony został do namawiania rodziców,
aby przystąpili do Towarzystwa Szkoły
Świeckiej. Podsłuchałem, gdy mama wróciła z wywiadówki i mówiła do ojca, że puścił
przez salę taką listę. Nikt się nie wpisał.
Wtedy bardzo zdenerwowany, bo miał kilku
rodziców zwerbować, powiedział: „Wiem,
że na sali jest kilku członków partii. Czemu
więc się nie wpiszecie do TSŚ, przecież
członkostwo w TSŚ to g... w porównaniu
z członkostwem w PZPR”. Potem miałem
iść do liceum. Dowiedziałem się, że w Bielsku – Białej jest jedno „czerwone liceum”
i inne porządne. Matka zapisała mnie do
porządnego. Musiałem przez to codziennie
przez cztery lata jeździć autobusem przez
całe miasto. W tym liceum uczyli jeszcze
przedwojenni profesorowie, dlatego na
lekcji historii dowiedziałem się prawdy
o Katyniu. Na początku 1996 roku zaczęły
się przygotowania do obchodów milenium
państwa polskiego. List biskupów polskich
do biskupów niemieckich „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie” wywołał agresję
władz. W liceum mieliśmy podpisać petycję
potępiającą biskupów. Nasz profesor od
przysposobienia wojskowego ( PW), II-gi
sekretarz POP PZPR ( wyjątkowa kanalia),
zmuszał nas do podpisu tej petycji, strasząc
tym, że jak nie podpiszemy, to nie zdamy
matury.
Tyle pamiętam z dzieciństwa i wczesnej
młodości.
Andrzej Georg
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sędziowski pokaz
Kuźnia Ustroń - Mieszko Piast Cieszyn 0:2 (0:0)
W ostatnią sobotę, Kuźnia rozegrała
tej wiosny pierwszy mecz na własnym
boisku. W spotkaniu o mistrzostwo ligi
okręgowej w roli głównej wystąpili sędziowie. Prowadzący zawody Tomasz
Dutka pokazał zawodnikowi z Cieszyna
żółtą kartkę za wulgarne okrzyki. Za to
wypada tylko arbitra pochwalić. Takiej
decyzji dawno nie oglądałem na boiskach
klas niższych. Po chwili sędzia boczny
psuje chorągiewkę i trzeba mecz przerwać, by posłać umyślnego do szatni, po
chorągiewkę zastępczą. Potem jeszcze
sędzia główny, tak od siebie, w trakcie
gry w środku boiska odgwizduje bramkę.
Nikt nie wie, kiedy ta bramka padła - kilka
minut wcześniej, gdy to na linii interweniował bramkarz Kuźni Paweł Sztefek, czy
minutę wcześniej, gdy to P. Sztefek łapie
strzał oddany głową. Po chwili, osłupieni
piłkarze z Cieszyna, zaczynają się cieszyć.
Szkoda takich kompromitujących sędziów
przypadków, bo całe zawody prowadzili
bardzo poprawnie.
Niestety zawodnicy nie dali tak efektownego pokazu jak sędzioweie. W pierwszej
połowie sytuacji podbramkowych prawie
nie było. Zawodnicy obu drużyn skupili
się na młócce na kilkunastu metrach kwadratowych w pobliżu ławki rezerwowych
Kuźni. Jak tam zakotwiczyli, to potrafili
spędzić na kilku metrach kwadratowych
i kilka minut. W drugiej połowie po trzech
minutach Kuźnia traci bramkę. Po rzucie wolnym napastnik przez nikogo nie niepokojony
pewnie strzela z kilku metrów głową. Drugiego gola Kuźnia traci w 60 min. spotkania.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Paweł
Sztefek, Stefan Chrapek, Tomasz Jaworski, Rafał Podżorski, Tomasz Graczyk, Jacek Juroszek, Maciej Wasilewski, Tomasz
Czyż, Samuel Dziadek, Damian Madzia,
Dawid Kiełczewski.
Po meczu powiedzieli:
Trener Cieszyna Michał Kurzeja: Jak to w derbach, dużo walki, zwłaszcza
w pierwszej połowie. Było też dużo zaangażowania z jednej i drugiej strony.
Pierwsza połowa jednak w wykonaniu
obu drużyn nie należała do najlepszych.
Widać było dużo nerwowości w poczynaniach obu zespołów. Druga połowa fajnie
ułożyła się dla nas. Najpierw bramka po

stałym fragmencie gry i Kuźnia musiała
się otworzyć, zaryzykować, przez co się
stworzyło niezłe widowisko, a drużyny
stwarzały więcej sytuacji. My mogliśmy
grać z kontry, co zawsze jest łatwiejsze.
Raz udało się skutecznie skontrować.
Mieliśmy jeszcze kilka dobrych okazji,
ale i tak cieszymy się z pierwszych trzech
punktów w rundzie wiosennej.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat:
- Z przebiegu gry nie zasłużyliśmy na tę
porażkę. W pierwszej połowie mieliśmy
optyczną przewagę. Niestety druga połowa
rozpoczyna się stratą bramki, bo zawodnik
nie był indywidualnie kryty. Było to dość
szczęśliwe dla przeciwnika, a my musieliśmy zaatakować i zostaliśmy skarceni
drugą bramką. Zresztą chyba tylko sędzia
wie, jak tę bramkę uznał. Sami nie wiemy,
kiedy ta bramka padła. Zresztą piłkarze
Cieszyna też byli dość zdezorientowani
po decyzji arbitra. Poza tym mamy dużą
rotację w składzie. Potem wychodzą braki,
dużo niecelnych podań, natomiast młodym
zawodnikom brak jeszcze rutyny. Tu trzeba
dużo cierpliwości. Musimy się przyzwyczaić, że dobre mecze, będą przeplatane
słabszymi. Oby tych słabszych było jak
najmniej.
Wojsław Suchta
1 MRKS Czechowice-Dziedzice
2 LKS Zapora Porąbka
3 BTS Rekord Bielsko-Biała
4 LKS Pasjonat Dankowice
5 LKS Sokół Zabrzeg
6 TS Czarni-Góral Żywiec
7 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała
8 LKS Drzewiarz Jasienica
9 KS Spójnia Landek
10 TS Mieszko-Piast Cieszyn
11	KS Kuźnia Ustroń
12 RKS Cukrownik Chybie
13 GKS Morcinek Kaczyce
14 LKS Bestwina
15 LKS Radziechowy
16 LKS Podhalanka Milówka

Kuźnia lubi grę w tłoku.						

41 42:19
36 42:21
35 44:18
33 28:15
31 47:30
29 35:16
28 38:22
27 29:29
25 25:24
24 21:24
22 27:33
21 26:34
17 24:31
14 16:39
9 20:58
4 11:62

Fot. W. Suchta
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