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POWSTANIE SALA
W dwa lata powstanie nowa sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej nr 1. Zarz d Województwa l skiego rozstrzygn ł
konkurs na projekty składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Spo ród 150 wniosków wybrano 11, a na
pierwszym miejscu znalazł si wniosek dotycz cy budowy sali
gimnastycznej przy SP-1 w Ustroniu zło ony przez miasto Ustro ,
a przygotowany przez stowarzyszenie Delta Partner. Wniosek
Ustronia uzyskał maksymaln ilo ć punktów, a zło ono go 4
czerwca 2008 r.
Z powiatu cieszy skiego jeszcze trzy wnioski zakwaliikowano
do realizacji:
- na miejscu 5 - modernizacj i wyposa enie Szkoły Podstawowej
w Cisownicy,
- na miejscu 6 - budow przedszkola w Ochabach,

Fot. W. Suchta

ZEBRANIE
W nierodzimiu

W pi tek 20 marca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 6,
odb dzie si zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Osiedla
w Nierodzimiu. By wybrać Zarz d Osiedla, wymagana jest frekwencja 3% uprawnionych do głosowania.

(dok. na str. 8-9)
19 marca 2009 r.
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Polana bez zarz du

skrzy owanie Wi la skiej, kanalizacja ul.
Wi la skiej, termomodernizacja Szkoły
Podstawowej, czysto ć w dzielnicy, o wietlenie, wodoci gi. Składano wnioski do
bud etu miasta. Ostatnie zebranie mieszka ców Polany odbyło si w maju ubiegłego roku. Z tego zebranie zrealizowany
został postulat o wietlenia ul. Jodłowej.
Obecnie najpilniejsze sprawy to droga na
cmentarz i ekrany przy obwodnicy. Potrzebne s wiaty na przystankach, tablice
ogłoszeniowe. Współpraca z radn Izabel
Tatar i władzami Ustronia, układała si
bez zastrze e .
Arkadiusz J drosek poruszył spraw
drogi na cmentarz. Pytał, dlaczego nic
si nie robi. S. Figiel wyja niał, e jest to
droga prywatna nale ca do paraii katolickiej pw. Dobrego Pasterza w Polanie
i tu potrzebne jest porozumienie mi dzy
władzami miasta a parai . Proboszcz paraii Dobrego Pasterza ks. Alojzy Wencepel
mówił, e w drog cały czas inwestuje.
Obecnie stara si o płyty drogowe, przy
czym pozostaje kwestia finansowania,

W pi tek 13 marca po czteroletniej kadencji, miało si odbyć zebranie sprawozdawczo wyborcze osiedla w Polanie. Było to
jednak tylko zebranie sprawozdawcze. Jak
wiadomo, by wybrać Zarz d Osiedla musi
w zebraniu uczestniczyć 3% uprawnionych
do głosowania mieszka ców dzielnicy.
W Polanie ten warunek nie został spełniony. Jak poinformował na wst pie przewodnicz cy ust puj cego zarz du Stefan
Figiel, obecnych na sali było 21 osób,
a powinno być minimum 31. Tym samym
w Polanie osiedle na razie funkcjonować
b dzie bez swych władz statutowych.
Odbyło si wi c zebranie sprawozdawcze, a uczestniczyli w nim m.in.: radna
z Polany Izabela Tatar, przewodnicz cy
Rady Miasta Stanisław Malina, burmistrz
Ireneusz Szarzec. Obrady prowadził
S. Figiel.
Sprawozdanie z czteroletniej kadencji
Rady Osiedla zło ył S. Figiel. Odbyło
si 17 posiedze zarz du. W tym czasie
zajmowano si głównie takimi sprawami
jak obwodnica, renowacja dróg, chodniki,

na sali było sporo wolnych miejsc.

Fot. W. Suchta

Henryk Skupin, miejscowy proboszcz. Liczyła na pocz tku 33
ochotników. Na jesie zaplanowana jest uroczysto ć z okazji
tak niezwykłego jubileuszu.
Filia U w Cieszynie znana była
z szerokiej działalno ci wydawniczej. Posiadała własn baz
poligraiczn . Teraz placówka
działa jako Artystyczny Wydział
Zamiejscowy Uniwersytetu l skiego w Katowicach i funkcja
wydawnicza praktycznie zanikła.

*

*

*

Ochotnicza Stra Po arna
w Istebnej działa 115 rok. Jest
jedn z najstarszych jednostek
w regionie cieszy skim. Inicjatorem jej powołania był ksi dz
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bo jest to wymagaj ca sporych nakładów
inwestycja i dlatego liczy na pomoc. Burmistrz I. Szarzec mówił, e miasto nie
mo e inwestować w tereny, których nie
jest wła cicielem. A. J drosek zaproponował na to, by miasto za teren pod drog
dało inn działk .
- A mo e nie trzeba było w tym miejscu
robić cmentarza – mówił A. Jedrosek.
- Nikt tam nikogo na sił nie niesie – odpowiadał S. Figiel.
Na zebraniu obecny był przedsi biorca
Andrzej Rychlik. Jako osoba od lat zwi zana z Polan zaproponował on budow
nowego boiska. Jego irma zajmuje si
rekultywacj terenów górniczych, budow
mostów i autostrad. Wykonali ju podobne
boisko w Knurowie. Zło ył burmistrzowi
ofert , e boisko w Polanie wykona za
200.000 zł. S. Figiel mówił, e jest to
około 50% ceny, wi c propozycja jest korzystna. Ale te 200.000 zł musi si znale ć
w bud ecie miasta, a niestety ich tam nie
ma. A. Rychlik dodawał, e ta propozycja
jest aktualna w tym roku, gdy trudno
przewidzieć, co si stanie w przyszło ci.
S. Malina mówił, e na razie zagwarantowano rodki na termomodernizacj
szkoły. Trudno remont zaczynać od boiska.
S. Figiel zaproponował, by budow boiska
umie cić we wnioskach z zebrania, a kiedy
nast pi realizacja i na jakich zasadach,
zdecyduje Rada Miasta.
Na zebraniu obecny był te nowy wła ciciel sklepu Spar w Polanie Janusz Belkot.
W zwi zku z postulatami mieszka ców,
w tym sklepie mo na ju regulować rachunki za pr d, gaz, itp. Co do bankomatu trwaj
rozmowy z przedstawicielem banku.
Było te o od nie aniu, e jest nieprawidłowe. Co prawda nadzoruj cy wiedz
gdzie jest dany traktor, ale nie wiedz jak
usługa jest wykonana. Widz to mieszka cy. Gdyby traktory były oznaczone
tablicami z numerami, mo na by lepiej
sprawować kontrol . Na uwag innego
mieszka ca, e przecie s numery rejestracyjne, odpowiadano z oburzeniem, by
nie robić sobie kpin z zebrania.
Za czteroletni prac ust puj cemu zarz dowi dzi kował S. Malina stwierdzaj c
jednocze nie, e obecnie zarz d w Polanie
ju nie istnieje.
Wojsław Suchta

*

*

*

W przeszło ci w Beskidzie l skim (po obu stronach obecnej
granicy) funkcjonowało kilkadziesi t górskich schronisk,
bacówek i schronów turystycznych. Zdecydowana wi kszo ć
nie wytrzymała próby czasu.
Zostały zdewastowane lub
wr cz spalone. Obecnie w Beskidzie l skim schronisk jest
niespełna dziesi ć, w tym kilka
prywatnych.

*

*

*

Od 1987 roku w Wi le działa Stacja Badawcza Kultury Turystyki

Górskiej. Pocz tkowo mie ciła
si w zabytkowym pałacyku
my liwskim, b d cym siedzib
Oddziału PTTK. Pó niej przeniesiono j do wyremontowanego budynku gospodarczego
na Przysłopie (obok schroniska
PTTK) i tam te traiły bogate
zbiory dokumentalne.

*

*

*

Zamek w Dzi gielowie wybudowano pod koniec XV wieku.
Miał kilku wła cicieli. Po po arze odbudowano go w drugiej
połowie XIX wieku. Obecnie ten
zabytkowy obiekt znajduje si
w prywatnych r kach. Wła ciciel mieszka na l sku.

*

*

*

Oddział Psychiatryczny Szpitala
l skiego funkcjonuje szesnasty

rok. Został otwarty wiosn 1993
roku. Pocz tkowo mie cił si
w Pawilonie VI i miał 20 miejsc.
Pó niej doszło 50 kolejnych łóek. Obecnie, po remoncie, mieci si w osobnym budynku.

*

*

*

*

*

*

Na Stecówce u bacy Jana Kukuczki spotykaj si gajdosze
i dudziarze z tzw. łuku karpackiego. Wyst puj kapele
i muzykanci z Beskidów, Podhala, Wielkopolski, Czech
i Słowacji.
Od ponad 15 lat przy cieszy skiej Filii Uniwersytetu l skiego działa terenowa stacja pomiarów zanieczyszcze powietrza
atmosferycznego. Pomiary s
w pełni zautomatyzowane. (nik)
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WSpomnienia prof. Jana Szczepa SkieGo
Informujemy, e w zwi zku z niesłabn cym zainteresowaniem
czytelników kultow ksi k na ziemi cieszy skiej – wspomnieniami prof. Jana Szczepa skiego „Korzeniami wrosłem
w ziemi ”, jest ona do nabycia w Muzeum Ustro skim w dwóch
opcjach; w sztywnej okładce po 15 zł i zwykłej – po 10 zł.

*

*

*

laSy l Ska cieSzy SkieGo
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu, organizuje
w czwartek 19 marca o godz. 17, prelekcj pt. „Lasy l ska
Cieszy skiego”, któr wygłosi nadle niczy Leon Mijal. Prelekcja
odb dzi si w Izbie Historyczno-Le
* * *nej w Nadle nictwie.

na okres remontu targowiska miejskiego niektórzy handluj cy przenie li si na parking przed stadionem Ku ni. na razie kupuj cych
i straganów niewiele.
Fot. W. Suchta
* * *

zaproSzenie Do mUzeUm
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Dali Pokutt ,
historykiem i archeologiem, ustroniank przebywaj c obecnie
w Wielkiej Brytanii, na temat „Kiedy sło ce było bogiem – archeologia, zabytki i folklor hrabstwa Wiltshire”, które odb dzie
si w pi tek 27 marca o godz. 17.00. Prelekcja poł czona b dzie
z prezentacj multimedialn fotograii.

*

*

*

zbiórka W Szkole
Od styczniowej tragedii (gdy spłon ł dom mieszka ców Ustronia) min ły dwa miesi ce. By wesprzeć rodzin i pomóc, chocia
w minimalnym sposób, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6
w Ustroniu, przeprowadzili zbiórk pieni dzy oraz loteri fantow . Akcj gor co wsparli rodzice. Cały uzyskany dochód tj.
870 zł, zostanie przekazane na konto, które zostało w tym celu specjalnie uruchomione.
Opiekun Samorz du Uczniowskiego
lucyna raszka
* * *
ci, którzy oD naS oDeSzli
anna mija
lat 76
ul. Agrestowa 8

09.0.009 r.
O godz. 13.10 na ul. Daszy skiego
mieszkaniec Ustronia kieruj cy
suzuki nie zachował nale ytej
ostro no ci i w trakcie cofania
uderzył w dodge dakota.
09.0.009 r.
Około godziny 14.00 w sklepie
przy ul. Daszy skiego klient
za dał od ekspedientki opatrzenia rany prawej r ki. Gdy został
poproszony o opuszczenie sklepu
chwycił ekspedientk i przyło ył
jej nó do szyji, groził i j zabije.
Sprzedawcyni udało si wyrwać
nó z r ki napastnikowi, po
czym sprawca wyszedł ze sklepu.
Został zatrzymany kilkadziesi t
metrów od sklepu. Był w stanie
nietrze wym.

9.0.009 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Stawowej
w rejonie Zespołu Szkół Kształcenia Zawodowego w sprawie
dwóch bezpa sko biegaj cych
psów. Ustalono wła ciciela, który
został ukarany mandatem w wysoko ci 200 zł i zobowi zany do
odebrania psów.
9.0.009 r.
Kontrole porz dkowe w centrum
miasta. W jednym przypadku,
przy ul. Gra y skiego nakazano
zaprowadzenie porz dku.
.0.009 r.
Interweniowano w sprawie padni tej sarny przy ul. Katowickiej.
Zwierz zabrane zostało do utylizacji.
.0.009 r.
Otrzymano zgłoszenie o dziwnej
substancji, która wylała si na
skrzy owaniu ulic Spółdzielczej
i Daszy skiego. Wezwano JRGS
w celu zneutralizowania cieczy.
Najprawdopodobniej był to olej,
który wyciekł z jednego z samochodów.
.0.009 r.
Interwencja w jednej z placówek
handlowych przy ul. Cieszy skiej,
w której doszło do zakłócenia
porz dku przez nietrze wego
m czyzn .
.0.009 r.
Kontrole porz dkowe w Nierodzimiu. Sprawdzano mi dzy innymi

0.0.009 r.
O godz. 12.25 personel sklepu Carrefour przy ul. Brody, zatrzymał
mieszka ca Ustronia, który
dokonał kradzie y tabletek.
0.0.009 r.
Około godziny 15 dwie nieletnie
mieszkanki Ustronia w sklepie
przy ul. Daszy skiego, dokonały
kradzie y breloczków warto ci
100 zł.
.0.009 r.
O godz. 8.45 na ul. Gra y skiego
mieszkaniec Ustronia kieruj cy
oplem astr doprowadził do kolizji
z renault twingo.
4.0.009 r.
O godz. 19.10 na ul. 3 Maja mieszkaniec Bytomia kieruj cy oplem
astr nie zachował ostro no ci
podczas manewru cofania
uderzaj c w vw golfa.
wywóz nieczysto ci z lokalów
handlowych.
5.0.009 r.
Interweniowano w sprawie dwóch
padni tych saren w okolicy jednego z domów wczasowych na
Jaszowcu.
5.0.009 r.
Stra nicy zostali poinformowani
o rannym psie bł kaj cym si
w okolicy wyci gu narciarskiego
na Poniwcu. Zwierz zostało zabrane do Schroniska dla Zwierz t
w Cieszynie.
(aw)

20.30

co piątek muzyka na ywo

20.03 Zbyszek
Wiktorski Trio

Instrumentalne trio pod kierownictwem Zbyszka Wiktorskiego.
Standardy jazzowe oraz wiele więcej...

27.03 Marysia
Górniok Band

Debiutująca w Angel’s, młoda wokalistka oraz jej zespół zaprezentują
materiał jazzowy oraz około jazzowy.

Serdeczne podzi kowania za okazane
współczucie, zło one wie ce i kwiaty
oraz udział w pogrzebie

p. el biety Dryjak
ks. robertowi regule, rodzinie,
przyjaciołom i s siadom
składa

rodzina

19 marca 2009 r.
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Sprawozdanie odczytał b. uchro ski. Siedz Cz. Gluza i i. Szarzec.

Fot. W. Suchta

dzi Ki SPonSorom

16 marca odbyło si walne zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Stra y Poarnej Ustro Centrum. Prezes jednostki
Bogusław Uchro ski witał przybyłych
do remizy go ci: skarbnika miasta Marie Komadowsk , starost cieszy skiego
Czesława Gluz , komendanta powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej Jana
Kielocha, burmistrza Ireneusza Szarca,
przewodnicz cego Rady Miasta Stanisława Malin , komendanta miejskiego OSP
Mirosława Melcera, byłego prezesa OSP
Ku ni Ustro Tadeusza Bujoka oraz delegacje z innych jednostek OSP w Ustroniu.
Nast pnie obrady prowadził Franciszek
yła.
Sprawozdanie z działalno ci zarz du
przedstawił B. Uchro ski, który powiedział m.in:
W 2008 r. dzi ki licznym sponsorom
udało si nam:
- zmodernizować teren rekreacyjny, który
w okresie letnim pozwoli na spotkania
całych rodzin naszych druhów,
- utwardzić plac przed budynkiem OSP
i uło yć kraw niki wokół placu,
- wyremontować toalety m skie,
- zakupić i wymienić cz ć umundurowania wyj ciowego i koszarowego,
- zakupić sprz t specjalistyczny.
Dzi ki Urz dowi Miasta i Jednostce
Ratowniczo-Ga niczej PSP w Ustroniu,
wzbogacili my si o dwa samochody:
dostawczy kia i operacyjny polonez, które
pozwalaj nam na szybsze dotarcie do
miejsc zwi zanych z tragicznymi zdarzeniami i natychmiastowe podj cie akcji
ratowniczej przez wi ksz liczb druhów.
Nie musz tutaj dodawać, e w sytuacjach
zagro enia ycia ludzkiego, liczy si ka da
sekunda. O wysokich kwaliikacjach druhów wiadczy fakt, e b d c na zaproszenie OSP w Ustroniu Morskim, zaj li my
drugie miejsce w zawodach z udziałem
dru yn zagranicznych.
W swym sprawozdaniu naczelnik Zenon
Tarasz zaznaczył, e w minionym roku
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druhowie uczestniczyli 59 razy w akcjach
w tym w 9 po arach. Zabezpieczano imprezy miejskie, w tym sylwestra na rynku.
Druhowie uczestniczyli w szkoleniach
i ćwiczeniach.
Skarbnik Zbigniew Dustor poinformował, e dochody w 2008 r. wyniosły 46.568
zł, a wydatki 35.761 zł. W imieniu Komisji
Rewizyjnej Stanisław Bieta wnioskował
o udzielenie zarz dowi absolutorium, co
uczyniono jednogło nie.
Plan działania jednostki w 2009 r. przedstawił Zbigniew Szczotka. Zostan wymienione drzwi gara owe, wymalowana
b dzie wietlica, prowadzona działalno ć
prewencyjna. Druhowie licz te na dalsz
współprac z Kołem Gospody Wiejskich.
Składka członkowska roczna wynosić
b dzie 15 zł.
Plan inansowy przedstawiony przez Z.
Dustora przewiduje dochody w wysoko ci
47.805 zł i wydatki 38.450 zł.

h. Kani dekoruje m. melcer.

Uzupełniono skład Zarz du i wybrano
now Komisje Rewizyjn . Do zarz du
dokooptowano Krystiana Kami skiego,
Bronisława Marka i Gabriela Grzesiaka.
Komisja Rewizyjna pracować b dzie
w składzie: Franciszek yła – przewodnicz cy, Marian Augustyn, Dariusz Galeja,
Andrzej Kasiuk, Andrzej Marek.
A. Kasiuk wnioskował, by druh T. Bujok został honorowym prezesem. Zebrani
jednogło nie podj li taka uchwał .
Br zowymi Medalami „Za zasługi dla
po arnictwa” uhonorowano głównego
sponsora jednostki Henryka Kani i słu cego zawsze pomoc Józefa Brózd .
Głos zabrali te go cie zebrania. Starosta
Cz. Gluza, b d cy te sekretarzem Zarz du
Miejskiego OSP w Ustroniu, stwierdził,
e OSP wypełnia wszystkie obowi zki przynale ne obronie cywilnej, która
praktycznie nie istnieje. Za współprac
z PSP dzi kował J. Kieloch, natomiast
burmistrz I. Szarzec, b d cy prezesem Zarz du Miejskiego OSP, zwracał uwag na
działania druhów na rzecz społeczno ci lokalnej, a nie zwi zanymi z ratownictwem.
S. Malina natomiast wyraził nadziej , e
w OSP Centrum powstanie młodzie owa
dru yna po arnicza. Przewodnicz cy RM
podkre lił, e to wła nie do OSP Centrum
traili druhowie z rozwi zanej jednostki
OSP Ku ni Ustro . M. Melcer mówił
o dobrym wyszkoleniu druhów.
Wszyscy obecni na zebraniu gratulowali
prezesowi B. Uchro skiemu wygl du
stra nicy, a on podkre lał, e to dzi ki
takim sponsorom jak H. Kania, J.P. Pilch,
K. Owczarek, K. Stankiewicz, J. Sikora,
M. Lang, L. Sikora, I. Sztuka, M. Wojs,
J. Kubala, J. Ferdyn, W. Brudny, P. Szuba,
M. Grzesiok, B. Matuszek, T. liwka, K.
i K. Marszałek, H. Cie lar, S. Uchro ski,
K. Bielecki, J. Lazar, M. Czapnik, Z.
Szczotka oraz Kolej Linowa „Czantoria”,
„Pol-Dom”, „U Włocha”, Nadle nictwo.
Na zako czenie prezes zaprosił na pocz stunek podkre laj c, e jest to mo liwe
dzi ki pomocy Zoii Kukuczki, Krystyny
Haratyk, Danuty Augustyn, Ewy Marek,
Alicji Marek, Emilii Foldyn.
(ws)

Fot. W. Suchta

19 marca 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza
o miejskim domu Kultury „Pra akówka”
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*

W. mider.

oSoboWo ć
ziem GórSKiCh
znana poetka ustro ska Wanda mider została zgłoszona do plebiscytu na
„osobowo ć ziem Górskich”, którego celem jest promowanie osób, które
w szczególny sposób przyczyniły si do spopularyzowania regionu
i stanowi wzór do na ladowania. Kapituła nominowała Wand mider do
inału plebiscytu. ostateczny werdykt ogłosi 21 marca, do tego czasu
internauci mog oddawać głosy na swojego faworyta. nasz kandydatk
jest oczywi cie pani Wanda, która jest przykładem szczególnego umiłowania rodzinnego miasta i cieszy skiej ziemi oraz kultywowania ludowej
tradycji wyra onej w poezji. internauci: głosujemy! informacje: www.
koalicja.com.
Twórczo ć ustro skiej poetki Wan- kiej z działalno ci artystyczn zespołu,
dy Mider jest przykładem przywi zania który bierze udział w licznych koncertach
i umiłowania rodzinnego miasta. Wier- i festiwalach w kraju jak i za granic , daje
szem dokumentuje zwyczaje i tradycje obopólne korzy ci, czego efektem jest
a tak e zapisuje wa ne wydarzenia Ustro- stale rosn ca popularno ć poetki i zespołu
nia. Pocz tkowo pisała wiersze okolicz- „Równica”.
no ciowe dla swoich najbli szych, które
Na powodzenie i wietno ć tego przedz czasem zacz ły przynosić jej coraz si wzi cia składa si przede wszystkim
wi cej aprobaty ze strony słuchaczy. Pasja wielki talent poetki i wra liwo ć na pi ktwórcza poetki rozpocz ła si w latach 70- no. Jej twórczo ć w znacz cym stoptych, a spopularyzowana została dopiero niu przyczynia si do promocji Ustronia
w latach 90-tych.
a tak e Ziemi Cieszy skiej.
Wiersze pisze w wi kszo ci gwar ,
Poetka wydała trzy tomiki wierszy: „Pod
z któr zwi zana jest od dziecka, przy- Czantorióm” Ustro 1997 r., „Równica”
pominaj c ludzi i wydarzenia z dawnych Ustro 1998 r., „Na ustró skóm nute.
lat. Głównym przesłaniem wierszy jest Antologia poezji” Ustro 2003 r. Jej prakultywowanie ludowej tradycji i kultury ca została uhonorowana nast puj cymi
zwłaszcza w ród dzieci i młodzie y. Gwa- wyró nieniami: w 1999 r. uchwał Rady
ra to podstawowe tworzywo literackie Miasta Ustro otrzymała Honorowy Dywierszy, dzi ki czemu autorka zwi ksza plom „Za Zasługi dla Miasta Ustronia”;
komunikacyjno ć swych utworów o y- w 1999 r. Stowarzyszenie Miło ników
wiaj c j zyk gwarowy i zwi kszaj c Kultury Ludowej „Czantoria” przyznało
jego ywotno ć. Istota pi kna i warto ci poetce najwy sze wyró nienie- statuetk
literackich wierszy Wandy Mider tkwi Czantoryjki- przyznawan ludziom szczew gł bokim rozumieniu cieszy skiej gólnie zasłu onym w propagowaniu kultumowy.
ry Ziemi Cieszy skiej; w 2003 r. odebrała
Poezja W. Mider wykorzystywana Laur Srebrnej Cieszynianki- najwy sze
jest przez Dzieci c Estrad Regionaln
wyró nienie dla zasłu onych ludzi Ziemi
„Równica”. Poł czenie twórczo ci poetyc- Cieszy skiej.
19 marca 2009 r.
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Przełom zimy i wiosny to tradycyjne
Ustro skie Spotkania Teatralne USTA,
w tym roku ju jedenaste. Pocz tki nie
były łatwe. Nie było domu kultury i USTA
odbywały si w Muzeum, nast pnie w niewyremontowanej sali widowiskowej Praakówki i tam zago ciły na stałe. Obecnie
mamy nowoczesn scen i USTA s jedn
z tradycyjnych pozycji, obok Ustro skiej
Jesieni Muzycznej i innych cyklicznych
imprez. Od pocz tku wyst puj znani
aktorzy, a proponowane przedstawienia
s na najwy szym poziomie, który udaje
si utrzymać od 11 lat. Sprawia to, e
USTA ciesz si du popularno ci , bo
wiadomo, e b dzie to kontakt ze sztuk
na najwy szym poziomie.
Na przykładzie Ustro skich Spotka Teatralnych widać, jak w ci gu kilkunastu lat
zmieniły si warunki obcowania z kultur
w naszym mie cie, jak rozwijał si dom
kultury. Na pocz tku mieli my zniszczon
sal widowiskow , nieczynn kawiarni
i w cz ci budynku Pra akówki realizowane były zaj cia Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Przez ostatnie lata ten obiekt był
odnawiany, remontowany, jest dzier awca
kawiarni. Obecnie zaj cia pozaszkolne
prowadzi dom kultury, działa Ognisko
Muzyczne prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego. Mo na
powiedzieć, e Pra akówka t tni yciem.
Obok stałych zaj ć dla dzieci i młodzie y
mamy kilka sztandarowych imprez, a sala
widowiskowa wykorzystywana jest na
imprezy miejskie, uroczysto ci pocz tku
i ko ca roku szkolnego. S przegl dy chórów, amatorskich zespołów artystycznych,
koncerty uczniów Ogniska Muzycznego.
Cz sto w godzinach przedpołudniowych
sala widowiskowa wykorzystywana jest
przez placówki o wiatowe na przedstawienia dla dzieci, akcje edukacyjne, lekcje
z ilharmoni . Jest równie Pra akówka
miejscem, gdzie spotykać si mog ró ne
stowarzyszenia, mieć tu swoje siedziby.
Wracaj do du ej sali bale karnawałowe.
Wszystko to wiadczy o du ym zapotrzebowaniu na tak działalno ć, jak prowadzi Miejski Dom Kultury „Pra akówka”.
Aby dalej podnosić standard, w tym
roku przewidziany jest jesieni remont
sali widowiskowej. Ko cowym etapem
remontu i modernizacji domu kultury,
b dzie w przyszłym roku zako czenie
odnawiania elewacji.
Analizuj c ostatnie dziesi ć lat działalno ci, Pra akówka mocno wpisała si
w ycie naszego miasta i jest kojarzona
z kultur wysok , ale tak e popularn . Co
najbardziej cieszy, to szeroka oferta dla
dzieci i młodzie y, bo było to podstawowe
zało enie przy przejmowaniu Pra akówki
przez miasto.
Notował: (ws)
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Urz d miasta Ustro zawiadamia mieszka ców Ustronia, e w miesi cach marcu i kwietniu, odb dzie si bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Harmonogram bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych /pralek, lodówek, mebli, telewizorów/oraz
sprz tu elektrycznego.
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbywać si
b dzie w dniach od 4 do  kwietnia 009 w godzinach
od 5 do 9.

Dzielnica
lipowiec
nierodzim
Hermanice
centrum
Goje, Jelenica
brzegi, poniwiec
zawodzie/całe/
Jaszowiec, polana,
Dobka

Dzie tygodnia
4 marca –wtorek
5 marca- roda
 marca- czwartek
7 marca- pi tek
 marca- wtorek
 kwietnia- roda
 kwietnia- czwartek
 kwietnia- pi tek

Odpady wielkogabarytowe nale y wystawić w dniu zbiórki
w pobli u swojej posesji, w miejscu umo liwiaj cym swobodny
dojazd, a nast pnie telefonicznie powiadomić Przedsi biorstwo
Komunalnym Sp.z.o.o w Ustroniu, ul. Konopnickiej 40, w godz.
od 7 do 5 – tel. 0 854-5-4, 050400589.

Wybory
W mKS-ie

1% PodaTKu

O rodek Pracy z Dziećmi i Młodzie „Mo na Inaczej” jest
specjalistyczn placówk wsparcia dziennego dla dzieci i młodziey, która jest odpowiedzi na zapotrzebowanie gminy w zakresie
pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej jako najbardziej zorganizowana forma pracy z dzieckiem i rodzin w jej rodowisku
naturalnym. O rodek działa na rzecz wsparcia rodziny w pełnieniu jej funkcji opieku czych i wychowawczych. Z jednej strony
placówka ta odgrywa rol proilaktyczn , poprzez stwarzanie
mo liwo ci interesuj cego sp dzania czasu wolnego, rozwijanie
zainteresowa i pomoc w nauce, z drugiej strony terapeutyczn ,
zapewniaj c pomoc pedagoga, psychologa i realizuj c programy
socjoterapeutyczne. Od 2000 roku co roku dzieci b d ce pod
opiek o rodka wyje d aj na obóz terapeutyczny, który ko czy
proces socjoterapeutyczny i „zamyka” prac z grup . Na wszystkie
podejmowane przez nas inicjatywy w tym kolonie i zimowiska
staramy si pozyskiwać fundusze z ró nych ródeł, tak e z dochodu 1% podatku. Dlatego te zwracamy si z ogromn pro b do
wszystkich z pa stwa o oiarowanie nam 1% swojego podatku.
Dochód w cało ci zostanie przeznaczony na koloni letni dla
dzieci z O rodka Pracy z Dziećmi i Młodzie „Mo na Inaczej”
ul. Rynek 4, Ustro . Je eli zdecyduj si pa stwo przekazać nam
ten „a ” 1% swojego podatku, nale y w odpowiedni rubryk
w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS 0000110528
naszej organizacji, czyli: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Mo na Inaczej”.
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Pod koniec stycznia odbyło
si walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
MKS Ustro . Debatowano
w Szkole Podstawowej nr 5
w Lipowcu. Zebraniu przewodniczył Rajmund Raszyk.
Sprawozdanie z działalno ci
obejmuj cej lata 2005 – 2008,
zło ył prezes zarz du Marek
Konowoł.
Młodzi sportowcy skupieni
w sekcji lekkoatletycznej, zdobyli w tym okresie dla MKS-u
33 medale na Mistrzostwach
l ska, 23 medale na Mistrzostwach Makroregionu, 3 medale podczas Halowych Mistrzostw Polski oraz 7 medali
Mistrzostw Polski na otwartym
stadionie. W sumie zatem w 97
startach zdobytych zostało 66
kr ków wszystkich kolorów.
Najwi ksze sukcesy odnosili
tyczkarki i tyczkarze, kulomiotki i skoczkinie wzwy .
Martyna Cyganek ma na koncie rekord Polski młodziczek
(3,80 m) oraz start w Mistrzostwach wiata U-18. Obok niej
w kadrze Polski juniorek były
Magda Molek, Agata Bijok
i Patrycja Moskała. W klubie prowadzone jest równie
szkolenie dzieci i młodzie y
w siatkówce, w grupach dziew-

cz t i chłopców. Młodziczki
plasowały si w przedziale
lokat 6 – 12 Mistrzostw l ska i zdobyły br zowy medal
w minisiatkówce w województwie, natomiast chłopcy zaj li
drug lokat w półinale wojewódzkim i wicemistrzostwo
powiatu. Treningi prowadzili
Marek Konowoł, Magda Kubala, Zbigniew Gruszczyk
i Rajmund Raszyk.
Prowadzone s nadto zaj cia rekreacyjne i sportowe dla
uczniów siedmiu ustro skich
szkół. Pozyskano sprz t do
prowadzenia szkolenia wartoci około 130 tys. zł.
Uczestnicy zebrania przyj li
sprawozdanie prezesa, sprawozdanie inansowe i udzielili
absolutorium ust puj cemu
zarz dowi. Przyst piono nast pnie do wyboru nowego
zarz du i komisji rewizyjnej.
Zarz d ukonstytuował si
w nast puj cym składzie: Marek Konowoł – prezes, Zbigniew Gruszczyk – wiceprezes,
Rajmund Raszyk, Piotr Cyganek, Jan Moskała, Magdalena
Kubala, Mateusz ebrowski
– członkowie zarz du. Komisja
Rewizyjna działa w składzie:
Leszek Szczypka, Bogusław
Bijok, Rafael Ledeler. (nik)
19 marca 2009 r.

Czy wiesz, e...

Układ klimatyzacji to siedlisko gro nych
grzybów i bakterii?
ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEJ RODZINy!

zrób przeGl D klimatyzacJi
przeD Sezonem!
Tylko w marcu promocyjne ceny

mechanika pojazdowa - leszek k kol

Ustro , ul. Skoczowska 9,
tel. 0/854-5-48, kom. 08-574-4

miejscowi przedsi biorcy zwi zani z turystyk ruszaj w tras gdy
spadnie choćby odrobina niegu.
Fot. W. Suchta

Fotograia z 1980 r. przedstawiaj ca grup dzieci przygotowywanych do wyst pów w spółdzielczej wietlicy na Gojach przez
Helen Pilch. Stoj od lewej: Beata Maciejczek, Mariola Wałach,
Adam Stanieczek, Bo ena Salecka, Urszula Cholewa, Joanna
Szarzec; w drugim rz dzie: Helena Pilch, Maryla Hławiczka, Leszek Wałach, Arkadiusz Cholewa. Fotograi udost pniła Joanna
Cholewa, która działalno ć kulturalno-o wiatow Heleny Pilch
z dziećmi, opisała w „Kalendarzu Ustro skim” na 2009 rok.
lidia Szkaradnik

19 marca 2009 r.
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Widok sali gimnastycznej od strony południowej.

POWSTANIE SALA
(dok. ze str. 1)
- na miejscu 7 - budow sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wi le.
We wniosku Ustronia czytamy m.in.:
Nakłady wynios ł cznie 6 200 000,00
zł brutto. 85% kosztów zostanie pokrytych ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (5 270 000,00
zł), za pozostała kwota – 930 000,00 zł,
stanowi ca 15% kosztów kwaliikowanych
zostanie pokryta ze rodków bud etowych
wnioskodawcy czyli miasta Ustro .
Powstanie sala z zapleczem szatniowym
o powierzchni zabudowy 1 721.14 m˛. Kubatura obiektu – 11 610.84 m3 B dzie to
sala o wymiarach wewn trznych 36,7 m x
23,5 m i wysoko ci 7,56 m. Powierzchnia
u ytkowa hali z widowni wynosi 889,83
m2, a z zapleczem 1.552,1 m2.
Sala wykorzystywana b dzie przede
wszystkim w celu przeprowadzania zaj ć
wychowania izycznego oraz udost pniania
go w celu uprawiania sportu mieszka com
miasta, jak równie turystom. Aby wykorzystywać hal zgodnie z przeznaczeniem,
nale y równie zakupić sprz t sportowy
umo liwiaj cy prowadzenie zaj ć wychowania izycznego. Do gry w piłk no n
zostan zakupione m.in. bramki, siatki; do
gry w koszykówk – konstrukcje do kosza,
tablice, osprz t; do siatkówki – słupki
i siatki z osprz tem; do tenisa ziemnego
– słupki, siatka; do ćwicze – liny i kółka
gimnastyczne, ławka gimnastyczna, materace, dr ek, kozioł, skrzynia, odskocznie,
równowa nia, koła gimnastyczne, a ponadto siatka ochronna na okna, siedziska trybun, tablica wyników sportowych, pulpit
komentatorów sportowych itd.
Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia b d wybudowane na
jednym poziomie, co w znacz cy sposób
ułatwi poruszanie si pomi dzy poszczególnymi salami, a tak e mi dzy nowym
obiektem a budynkiem szkoły. Konieczne jest wyposa enie sali gimnastycznej
w sprz t sportowy umo liwiaj cy realizowanie programów szkoleniowych z zakresu piłki no nej, koszykówki, siatkówki,
tenisa ziemnego, gimnastyki oraz inne
akcesoria niezb dne dla poprawnego funkcjonowania sali.
Sal zaprojektowano jako budynek murowany z elementami rdzeni elbetonowych. Sala gimnastyczna b dzie posiadać
dach dwuspadowy o k cie nachylenia 15
stopni, a ni sze cz ci b d przykryte da-
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chem jednospadowym o k cie nachylenia
12 stopni. Elementami konstrukcji dachu
s d wigary z drewna klejonego. Fundamenty monolityczne w formie ław i stóp.
Nadpro a prefabrykowane z belek typu
L i elbetonowe, monolityczne.
(...) Przedmiotem projektu jest budowa
sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami
towarzysz cymi przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Ustroniu, zlokalizowanej przy ulicy
Partyzantów 2. Obiekt ten b dzie posiadał
główn sal ćwicze , salk rezerwow oraz
sal do aerobiku. W celu dostosowania si
do wysokich standardów BHP, powstan
ponadto pomieszczenia towarzysz ce,
w postaci natryskowni, toalet, sanitariatów i pomieszcze gospodarczych oraz
pomieszczenia dla trenerów wraz z magazynem na sprz t sportowy.
Beneicjentem bezpo rednim projektu
jest Miasto Ustro , na którym spoczywa
cało ć odpowiedzialno ci za wykonanie
niniejszej inwestycji. Instytucja ta b dzie
zarz dzała realizacj projektu podczas jego
wdra ania. Powstał infrastruktur b dzie
za zarz dzała Szkoła Podstawowa nr 1,
jako jej gospodarz. (...)
Obecnie szkoła nie posiada odpowiedniej sportowej infrastruktury edukacyjnej,
umo liwiaj cej prawidłow realizacj
zaj ć wychowania fizycznego oraz pozaszkolnych zaj ć sportowych. Istniej ca
sala jest zdecydowanie za mała i zbyt słabo
wyposa ona, aby prowadzić zaj cia wychowania izycznego dla wystarczaj cym
poziomie.
Nale y zauwa yć, e mimo silnych
procesów urbanizacyjnych w regionie
i du ego potencjału gospodarczego, słab
stron województwa l skiego, w tym
powiatu cieszy skiego i miasta Ustro ,
jest niski stopie rozwini cia infrastruktury sportowo–rekreacyjnej – zarówno tej
komercyjnej, jak i szkolnej. Mieszka cy
powiatu cieszy skiego maj utrudniony
dost p do hal sportowych czy boisk, a turyci, którzy licznie odwiedzaj ten teren nie
znajduj tu odpowiedniej ilo ci obiektów,
z których mogliby korzystać poza sezonem
zimowym. Obecny stan ogólnodost pnej
bazy sportowej w zakresie boisk sportowych, odkrytych i zamkni tych, o ró nych
funkcjach, wskazuje na du y niedobór tego
typu obiektów sportowych. Zapotrzebowanie zarówno w województwie l skim, jak
i w samym Ustroniu w tym wzgl dzie jest
ogromne. Analiza stanu bazy sportowej szkolnych i gminnych sal gimnastycznych

wskazuje za na powa ne zaniedbania
i piln konieczno ć poprawy warunków
niezb dnych dla prowadzenia zaj ć wychowania izycznego i sportu szkolnego.
Realizacja projektu pozwoli na rozwi zanie szeregu problemów, w ród których
za najwa niejszy mo na uznać brak mo liwo ci przeprowadzenia zaj ć wychowania
izycznego na wystarczaj cym poziomie
i sportowych zaj ć pozalekcyjnych dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, jak
równie Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
(Technikum, Liceum, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa) - obecnie wykorzystywana
sala gimnastyczna nie stwarza wystarczaj cych warunków do prowadzenia zaj ć wychowania izycznego – jej małe rozmiary
i słabe wyposa enie uniemo liwia realizowanie nowoczesnych programów wychowania izycznego dla uczniów. Ponadto
wyst puj problemy zwi zane z ograniczonym dost pem mieszka ców miasta
do tego typu obiektów, zapewnieniem
miejsca do treningów lokalnym klubom
sportowym, w tym działaj cym w szkołach, słaba oferta rekreacyjno-sportowa dla
turystów odwiedzaj cych Ustro , zwłaszcza dzieci i młodzie y. Problematyczn
kwesti jest wi c niewystarczaj co rozwini ta infrastruktura sportowo – rekreacyjna
w obszarze otoczenia projektu. (...)
Rzeczowa realizacja inwestycji b dzie
przebiegała w pi ciu etapach, obejmuj cych zadania: stan zerowy z przekładkami
sieci i uruchomieniem instalacji, stan surowy, instalacje, stan wyko czeniowy, wyposa enie obiektu. Ponadto wnioskodawca
poniesie koszty zwi zane z nadzorem
autorskim i inwestorskim oraz promocj
projektu.
Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednostk podległ miastu Ustro , któr z racji
swoich obowi zków ustawowych inansuje samorz d. Przedsi wzi cie jest zatem trwałe od strony inansowej. Projekt
sali uwzgl dnia najnowsze technologie
stosowane w budowie tego typu obiektów. Zdecydowano si na wprowadzenie
rozwi za technicznych maj cych na celu
ograniczenie kosztów eksploatacji np.:
system ogrzewania obiektu. Za czynnik
wpływaj cy na trwało ć inwestycji uznać
nale y równie skal proponowanego
przedsi wzi cia. Wielko ć szkoły, liczba uczniów, wielko ć lokalnej populacji
oraz niewystarczaj ca liczba obiektów
sportowych, wskazuj na konieczno ć
19 marca 2009 r.

wybudowania sali gimnastycznej, a nie
wielofunkcyjnej hali z widowni . Realizacja zadania musi zostać zrealizowana w
cyklu dwuletnim. Rozpocz cie I kwartał
2009, zako czenie III kwartał nast pnego
roku (przed rozpocz ciem roku szkolnego).
Nale y zaznaczyć, e niniejszy projekt nie
jest obj ty pomoc publiczn .
Projekt jest w pełni wykonalny pod
wzgl dem technicznym. Opracowanie projektów budowy hali jest zgodne z najnowszymi trendami w konstruowaniu podobnych obiektów. Sala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 1 b dzie posiadała główn
sal ćwicze , salk rezerwow , salk do
aerobiku oraz pomieszczenia towarzysz ce
– toalety, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia gospodarcze itp. Do wykonania sali
zostan u yte powszechnie stosowane
w tego typu projektach materiały budowlane. Nale y tutaj wspomnieć o cz sto stosowanej technice tworzenia elbetonowych
konstrukcji sali gimnastycznej. Natomiast
do wykonania nawierzchni boisk u yta b dzie nowoczesna poliuretanowa mieszanka
i maty z granulatu gumowego. Grunt jest
w pełni przygotowany pod zabudow . Na
teren posesji prowadz cztery wej cia,
co w znacz cy sposób ułatwi realizacj
projektu od strony budowlanej. Dogodna
lokalizacja - nieopodal istniej cej szkoły
podstawowej - umo liwia łatwe podprowadzenie energii elektrycznej, wody, ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zamontowanie instalacji przeciwpo arowej. Podmiotem realizuj cym cało ć inwestycji jest Miasto Ustro – gwarantuje to
inansow wykonalno ć projektu oraz obliguje do realizacji inwestycji zgodnie
z najlepsz praktyk . Projekt b dzie zarz dzany przez pracowników Urz du Miasta.
W wyniku realizacji projektu powstanie
hala sportowa wraz z pomieszczeniami
towarzysz cymi. Nadzór i zarz dzanie
obiektem b dzie przekazane dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 1. Trwało ć organizacyjn projektu gwarantuje do wiadczenie inwestora w zarz dzaniu infrastruktura
publiczn . Trwało ć inansow zapewnia
płynno ć inansowa inwestora oraz przychody generowane w ramach odpłatnego
udost pniania obiektu.
Prace przygotowawcze, przetarg na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski oraz realizacja robót prowadzo-

na b dzie przez miasto Ustro . Wnioski
o płatno ć i sprawozdania sporz dzane
b d w wydziale IGG UM Ustro .
Po zako czeniu realizacji projektu sal
sportow zarz dzać b dzie dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 podległy Urz dowi
Miasta Ustro . Taka forma zarz dzania
sal zapewnia z jednej strony mo liwo ć
skutecznego i szybkiego reagowania na powstaj ce zapotrzebowanie czy te składane
oferty przez dyrektora szkoły, z drugiej
podmiot aplikuj cy o dotacj posiada odpowiedni poziom kontroli nad u ytkowaniem
sali. Okre lenie takich zasad zarz dzania
obiektem w pełni potwierdza jego trwało ć organizacyjn . Sala udost pniana
b dzie osobom prywatnym na podstawie
zawartych umów wynajmu, zakupionych
biletów, w drodze wynajmu zorganizowanym grupom, przedsi biorstwom w drodze
zawartych umów wynajmu.
Niniejsze przedsi wzi cie nie nale y do
mog cych znacz co oddziaływać na rodowisko. Nie wymaga zatem sporz dzenia
raportu o oddziaływaniu na rodowisko.
Przedsi wzi cie nie jest zlokalizowane
w obszarze obj tym ochron Natura 2000,
wi c pozostaje bez wpływu na t stref .
Nie istniej znacz ce lub nadzwyczajne
zagro enia rodowiska przyrodniczego
wyniku przeprowadzania projektu. Budynek zlokalizowany jest na obszarze,
na którym warunki przyrodnicze zostały
ju przekształcone w wyniku działalno ci
człowieka, za przyj cie prawidłowych
rozwi za projektowych i zagospodarowania terenu pozwoli na spełnienie wymogów
ochrony rodowiska przyrodniczego i krajobrazu. Przedmiotowe przedsi wzi cie
nie wpłynie na pogorszenie stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, jak
równie powietrza atmosferycznego.
Celem przygotowanej analizy inansowej było jasne przedstawienie inansowej
koncepcji projektu oraz uzasadnienie podstaw jego wykonalno ci, poprzez ustalenie
warto ci wska ników efektywno ci inansowej projektu.
W prognozie rachunku zysków i strat
dla projektu zestawiono rzetelne okrelone przewidywane warto ci elementów wpływów i wydatków z działalno ci
operacyjnej generowanych przez projekt
w ka dym roku jego eksploatacji. Przychodami operacyjnymi osi ganymi przez

przedmiotow stref sportu i rekreacji s
pozycje wymienione w rozdziale Program
sprzeda y. Kalkulacja przychodów operacyjnych. Wydatki operacyjne natomiast
zostały opisane w rozdziale Kalkulacja
kosztów eksploatacyjnych. Przychody oraz
koszty zostały obliczone w cenach stałych,
oraz bez uwzgl dniania wpływu inlacji.
W wyniku zsumowania wpływów i wydatków projektu otrzymano obraz operacyjnych przepływów pieni nych w ka dym
roku funkcjonowania projektu. W całym
okresie u ytkowania obiektu sportowego
zaplanowane przychody operacyjne zapewni pokrycie cz ci bie cych kosztów
eksploatacji obiektu. Pozostałe zobowi zania jednostki pokrywane b d rodkami
pieni nymi pochodz cymi z bud etu
Miasta Gminy Ustro . Mechanizm inansowy zapewni płynno ć inansow w całym
okresie ekonomicznego ycia inwestycji.
Decyzja o utworzeniu sali sportowej na
terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu wpłynie korzystnie na popraw jako ci
i dost pno ci przyszkolnej infrastruktury
sportowej, powoduj c znacz cy wzrost
stopy yciowej mieszka ców.
W uzasadnieniu wniosku czytamy te ,
e:
Miasto Ustro posiada ponadto zasoby
gwarantuj ce efektywn realizacj projektu: do wiadczon kadr oraz wystarczaj ce
zaplecze biurowo-techniczne (28 kompletnie wyposa onych pomieszcze biurowych). Do wiadczenie, które instytucja
posiada w zakresie realizacji inwestycji
nale y okre lić jako wysokie i w pełni
gwarantuj ce skuteczne przeprowadzenie
projektu. Wskazać tu mo na:
1. cie ka rycerska - Program: Phare CBC,
warto ć projektu: 6400 EUR
2. Czantoria bez granic 2005-2015 - Program: Phare CBC, warto ć projektu: 6100
EUR
3. Remont sceny i pomieszcze zaplecza
w Miejskim Dom Kultury Pra akówkaPriorytet 3; Działanie
3.1. ZPORR, warto ć projektu: 600 085,84
zł

4. Rynek jako salon miasta - rewitalizacja
rynku - Priorytet 3; Działanie 3.3. ZPORR,
warto ć projektu: 5.448.159,03 zł
5. Program promocji i rozwoju produktów
turystycznych Beskidzkiej 5 - Działanie 1.4.
ZPORR, warto ć projektu: 510.000 zł.

Widok sali gimnastycznej od strony zachodniej.
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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: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 8.00-18.00, 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
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œRodoWiskoWa W ustRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
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”:

z cyklu panopticum Cieszyńskie - „ więte obrazki” z kolekcji Władysława Owczarzego
ekslibris zbigniewa kubeczki - wystawa galowa z okazji 50. lecia działalno ci artystycznej twórcy
Cieszyńska srebrna bi uteria kazimierza Wawrzyka
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 pn do pt 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.
eWangeliCkie stoWaRzyszenie „maRia maRta”
ul. polańska 87a, adres kontaktowy: pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
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 8.00-18.00
biura stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 roda12.30-15.00.
WietliCa RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzie y W HeRmaniCaCH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• roda (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą rodę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje mo liwo ć konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje mo liwo ć odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
mieJska inFoRmaCJa tuRystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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
ul. brody 16, 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.
aeRobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; roda i piątek - 19.00 - 20.00.

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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Witejcie ludeczkowie

obWieSzczenie
burmistrza miasta Ustro
z dnia  lutego 009 r.
w sprawie wyboru przewodnicz cego zarz du
i zarz du osiedla Ustro nierodzim
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustro Nierodzim,
stanowi cego zał cznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Ustro
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu.

burmistrz miasta Ustro
podaje do publicznej wiadomo ci, e w dniu
0 marca 009 roku, o godz. 7
w Szkole podstawowej nr  w Ustroniu
nierodzimiu przy ul. kreta ,
odb dzie si
ogólne zebranie mieszka ców osiedla
Ustro nierodzim,
na którym przeprowadzony zostanie wybór
przewodnicz cego zarz du i zarz du osiedla
Ustro nierodzim.

Warunkiem wa no ci Ogólnego Zebrania, na którym odbywaj si wybory Przewodnicz cego Zarz du oraz pozostałych
członków Zarz du, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecno ć co najmniej 3% mieszka ców osiedla uprawnionych
do głosowania.
osiedle Ustro nierodzim obejmuje ulice:

Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie
prawej i od nr 203 po stronie lewej), Kreta, Krótka, Lipowska (do nr
16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Ł czna, Potokowa,
Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej),
Szeroka, W ska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, wirowa.
Burmistrz Miasta

ireneusz Szarzec

Urz d miasta Ustro informuje,
e w dniu 9 marca 009 r. na tablicy ogłosze został wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do dzier awy, najmu na
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie zwi zanymi trwale z gruntem
a stanowi cych własno ć osób prawnych, izycznych
i jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.
poziomo: ) szkło powi kszaj ce, 4) przyjaciółka
Nel, 6) padlino erca, 8) gatunek muzyki, 9) stary but,
0) ogrodzenie, ) silnik, ) imi m skie, ) m ska miss,
4) stan w USA, 5) ałobny utwór, ) drogie futro,
7) przed marcem, 8) piłka poza lini , 9) orientalne imi
m skie, 0) atrybut kelnera.

Co te porobiocie na przedwio niu? Prowda, roboty kole
chałpy je dycki moc. Jo te nareszcie wyszłach na słóneczko,
tak mi go chybiało, tó coby po ynić przijemne z po ytecznym chyciłach sie pucowanio łokiyn. A wiycie jako to je
po zimie, nie idzie ło to, coby kapke na hónym szyby przepucować, ale musiałach calutki łokna dokładnie łoczy cić,
a tego marasu było doista sporo. A coby być jak nejdłó yj na
słóneczku, tó przed połednim pucowałach z jednej stróny,
potym warziłach łobiod, a po połedniu z drugi stróny myłach
łokno – za na słó cu. Mo ne mi powiycie, ech sie wyrwała
za wczas, e jeszcze do wiónt bydóm zmazane, ale dyć jeszcze
roz jich na hónym przetrym, a tóm hrubszóm robote móm ju
za sobóm. Nó i rado ci moc – łokna sie blyszczóm, irangi
bielućki. To mie doista cieszy.
Ale dycki nie sprzóntóm, ponikiedy chybio mi towarzystwa.
Łoto miała urodziny moja kamratka z bloków, a do czynsto
jóm łodwiedzóm, tó te sie tam rozglóndóm po okolicy.
I kiedy do ni idym, to dycki ludzie po mietnikach sznupióm
i isto jedzynio chladajóm. Tak se my lym, dyć w blokach ni
majóm ani kur, nejwy yj psy, abo kocury, tó kiery mo zjodać
stary chlyb, czy insze resztki? Dyć trzeja by kole mietników
zrobić jakisik miejsce, kaj by ludzie mógli ty resztki wykłodać.
Sama te rozmy lóm jako inszym pumóc, tó jak móm łoblyczke, co ju w ni nie chodzym, abo łoto owoców w lecie te mi
dycki zbydzie, to pytóm sie kiery by skorzystoł. Nó, a resztki
z łobiadu jy pies, za stary chlyb dowóm kuróm – u mnie sie
nic z jedzynio do mieci nie wyciepuje.
Ale jak ech prziszła do tej Hanki z bloków, tó pełniutki stół jedzynio przirychtowała, a w dwójke my jyno były.
Kryzysu u ni, emerytki nie widać. A wiycie jako to je, jak
ju człowiek widzi fajnóm wy erke, to mu sie tego chce.
I choć tam głodu ni mo, to jy. Zimnóm płyte przirychtowała,
bo mo brata masorza i z zabijaczki cosik ji prziniesie. A mie
je to zocne, dyć tyn sklepowy prezwórszt, a leberka, ani sie
nie umywo do dómowej. Potym nas wziyło na słodki, tó
chyciły my sie na przedbiy ki syrnika z brzoskwiniami, ale
jak ju ech stanyła łod stołu to sie zdało, e sie nie uniesym. Dobrze, e idzie wiosna, to mo ne przi robocie dóndym
za do swoji formy i kóndycji, czego i Wóm yczym, bo
po zimie człowiek je doista rozlyniwióny i taki zasiedziały
w chałupie.
Jewka

Krzy óWKa Krzy óWKa Krzy óWKa
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

pionoWo: ) skorupa ziemska, ) ma zamek na Zadnim
Groniu, ) za lokomotyw , 4) stolica Szwecji, 5) rodzina
lutników włoskich, ) pełna precjozów, 7) mała panorama,
) dziewczyna ratownika, ) graniczne na Olzie.
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 27 marca.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 9

kWiaty i caŁUSy Dla pa
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: tomasz ogrodzki,
Ustro , ul. Skrajna15a/3. Zapraszamy do redakcji.
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S. hadyna.

hadyna liTeraT

„Bo to w jego sercu l sk si zrodził cały, brylanty i perły w jego
rosły łonie”- o kim mowa? Oczywi cie o człowieku niezwykłym,
wybitnym twórcy, dyrygencie, dyrektorze zespołu „ l sk” Stanisławie Hadynie. Wszyscy znamy jego przepi kne pie ni. Jego ycie,
a wła ciwie twórczosć literacka była tematem kolejnego spotkania
w Muzeum Marii Skalickiej. O jego twórczo ci opowiadała Anna
Guznar, wieloletnia kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ustroniu. A. Guznar rozpocz ła swoj opowie ć od odczytania
wiersza po wi conego pami ci Stanisława Hadyny, który napisała
znana zaolzia ska poetka Aniela Kupiec
- Przyznam si wam, e płakałam jak dziecko, w ten Nowy Rok,
kiedy usłyszałam wiadomo ć, e zmarł Stanisław Hadyna – wspominała. - Mog nawet powiedzieć, e uwielbiałam S. Hadyn . Nie
było to nic z takiego uwielbienia damsko-m skiego, po prostu
podziwiałam jego nieprawdopodobny intelekt, jego m dro ć, jego
kultur , jego ogromne wiadomo ci. To był człowiek renesansu.
Mój podziw dla niego wzi ł si st d, e przeczytałam jego ksi k
„W sło cu Hellady”. Poniewa pan profesor był wielbicielem
kultury staro ytnych Greków, a ja te , wi c strasznie chciałam
spróbować zaprosić go na spotkanie. Przeczytałam t ksi k
raz, drugi i trzeci i tak si zło yło, e w 1975 roku pojechałam
na pierwsz wycieczk do Grecji. Wzi łam oczywi cie t ksi k ze sob . M czyłam moje kole anki, czytaj c im fragmenty
o miastach opisanych przez Hadyn .
A. Guznar zanim na dobre rozpocz ła sw opowie ć o twórczo ci literackiej S. Hadyny, przeczytała krótki yciorys tego
niezwykłego człowieka. Urodził si on 25 wrze nia 1919 roku
w Karpentnej na Zaolziu w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec
był zbieraczem pie ni ludowych, dyrygentem, matka Emilia
z domu Pilch ,córka Jana Pilcha, kierownika szkoły wywodz cego
si z Wisły, była pi kna i muzykalna, był wi c S. Hadyna, jak
stwierdziła A. Guznar, niejako podwójnie genetycznie obci ony
uzdolnieniami muzycznymi. Jego pierwszym nauczycielem był
ojciec. Do szkoły redniej ucz szczał w Cieszynie. Równocze nie
kształcił si w cieszy skiej ilii konserwatorium muzycznego
w Katowicach. Studia odbywał na wydziale ilozoicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów pochłaniała go
muzyka modernistyczna okresu Młodej Polski. W tym okresie
powstały jego pierwsze kompozycje fortepianowe – wspomina
A. Guznar. Przypomniała równie takie fakty z jego ycia, jak utworzenie razem z ojcem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształc cego
w Wi le, w którym te byli pierwszymi nauczycielami. S. Hadyna wykładał j zyk polski, j zyk angielski, histori oraz łacin .
Znał perfekcyjnie cztery j zyki zachodnie oraz łacin . Realizował swoje muzyczne pasje poprzez organizowanie koncertów
z własnymi kompozycjami fortepianowymi. W 1948 roku odszedł
ze szkoły, gdy został dyrektorem Biura Koncertowego w Katowicach. Równolegle podj ł dalsze studia w zakresie kompozycji
i dyrygentury w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach.
W latach pi ćdziesi tych rozpocz ł tworzenie Zespołu Pie ni
i Ta ca „ l sk”. Zespół ten wyszkolony i kierowany przez
S. Hadyn podbijał wiat w latach 1953 – 1958, rozsławiaj c
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Polsk i l sk w wielu krajach. W 1968 roku w wyniku decyzji
władz politycznych został odsuni ty od swojego zespołu i osiadł
w Krakowie. Po wi cił si komponowaniu i twórczo ci literackiej.
Odsuni cie od swego ukochanego zespołu przypłacił zawałem,
na szcz cie nie był to miertelny zawał. Powrócił do swego ukochanego zespołu po prawie 22 latach nieobecno ci w 1990 roku.
Miał ju wtedy uko czone 70 lat. W grudniu 1998 roku niecały
miesi c przed mierci został uhonorowany Krzy em Zasługi
w Warszawie. Zmarł w 1stycznia 1999 roku. Został pochowany na
cmentarzu ewangelickim w Wi le. Komponował utwory skrzypcowe, fortepianowe, w ród wa niejszych kompozycji znajduj
si kantaty, poemat symfoniczno-baletowy „Wiosna”, 250 pie ni
chóralnych i solowych, 14 kol d, 13 pie ni pasyjnych, a poza tym
muzyka baletowa, teatralna i ilmowa. Obecnie Zespół Pie ni
i Ta ca „ l sk” nosi jego imi . Przed siedzib zespołu postawiono
kompozytorowi pomnik.
A. Guznar z niezwykłym przej ciem, przedstawiała kolejne
powie ci, a tak e i dramaty S. Hadyny. Kiedy przeczytała „Niezatarty lad”, mał ksi eczk o młodo ci Szopena, wtedy po raz
pierwszy dostrzegła pi kno j zyka literackiego S. Hadyny. „Zbo a
odpływaj falami spod jego stóp”, to Szopen siedzi przy fortepianie
i gra. W tych słowach, w tej jego pierwszej ksi eczce czuje si ,
e to pisał człowiek młody, trzydziestoletni. Kolejne jego ksi ki
s ju bardziej dojrzałe – twierdzi A. Guznar. - Coraz wi cej
w nich tre ci, coraz wi cej w nich faktów. Co nie znaczy, e nie ma
w nich fragmentów lirycznych. S. Hadyna był nieprawdopodobnym erudyt , miał ogromny zasób słów, jego wiedza nie ograniczała si tylko do muzyki. Najwi cej swoich utworów napisał,
kiedy był odsuni ty od zespołu. Opowiadała te o niesamowitym wydarzeniu, jakim był przyjazd mieszkaj cego ju wtedy
w Krakowie Hadyny na jej zaproszenie, kiedy zorganizowała
spotkanie w bibliotece z czytelnikami jego ksi ek. Wspominała
to nerwowe oczekiwanie na przyjazd, towarzysz c mu trem ,
która znikła jak za dotkni ciem czarodziejskiej ró d ki, gdy
S. Hadyna si pojawił. Szczególnym prze yciem dla A. Guznar
były dwie godziny przed spotkaniem, które sp dziła na rozmowie
z zaproszonym go ciem: - Wszedł, u miechn ł si , wyci gn ł do
mnie r ce i znikł cały mój stres. Usiedli my i tak strasznie e my
rozmawiali o wszystkim – opowiadała.
Swój wykład w Muzeum po wi ciła powie ciom i dramatom,
które w ci gu swojego całego ycia napisał S. Hadyna. Był to
miedzy innymi dramat o yciu
Mahatmy Ghandiego, który fascynował autora. Wiele uwagi
po wi cił te yciu i twórczo ci
Martina Lutera Kinga w swoim
dramacie „Zdruzgotane sny”.
Inny jego dramat zatytułowany „Deklaracja 76”, poruszał
spraw Deklaracji Niepodległo ci Stanów Zjednoczonych. Za wszystkie dramaty
otrzymał nagrody. A. Guznar
bardzo ciepło wyra ała si te
o powie ciach S. Hadyny.
Wspomniała miedzy innymi
„Drog do hymnu” – studium
o Mazurku D browskiego,
„Gdzie niebo graniczy z ziemi ”
– sentymentalne spojrzenie
wstecz, w czasy lat dziecinnych
oraz „W pogoni za wiosn ”- histori powstania Zespołu Pie ni
i Ta ca „ l sk”. Podkre lała
niezwykłe poczucie humoru autora, któremu dał upust przede
wszystkim w ksi kach mówi cych o historii zespołu oraz
o jego podró ach.
Opowie ć A. Guznar urozmaiciły d wi ki najpopularniejszych pie ni „ l ska”.
Wysłuchano „Ondraszka”,
„Helokania”, „Starzika” i „Karolinki”.
anna rokosz
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KilKa SłóW
o STroju

Chyba wszyscy słyszeli my przynajmniej kilkakrotnie w swym
yciu termin „strój”. Działo si to w ró nych momentach - z okazji
wyst pów zespołów regionalnych, uroczysto ci rodzinnych, przy
ogl daniu starych zdj ć. Dla niektórych jest to poj cie dobrze
znane, ale dla wi kszo ci jest to słowo-enigma. W ostatnich latach
znaczenie stroju w naszej kulturze zdaje si upowszechniać. Wypada w tym miejscu zapytać - dlaczego? Dzieje si tak, poniewa
niektórzy pragn odrodzenia tradycji, mo e te chc pokazać
swe przywi zanie do rodzinnego regionu, a mo e po prostu lubi
szokować. A czyni to wła nie poprzez manifestacj swego pochodzenia w kontek cie posiadania i „noszenia si ” w stroju. Czym on
jednak jest wła ciwie? Jak nale y go rozumieć i z czym ł czyć? No
có , odpowied na to pytanie z pewno ci wymaga przybli enia
samego znaczenia tego typu ubioru w kulturze ludowej, czyli tej
tradycyjnej.
Mówi c o stroju nale y zaznaczyć, e w kulturze dawnej Polski
istniało kilka sposobów ubierania si . Na co dzie noszono odzienie
z najmniej szlachetnych materiałów, zu ytych, starych cz ci ubra ,
które wyszły ju z mody. Tak, wła nie na polskiej wsi równie panowały ró ne mody, zmieniaj ce si w zale no ci od danego okresu
i regionu! Była to odzie oparta o najstarsze wzory i kroje np. tzw.
poncza poprzecznego lub podłu nego w wypadku koszul. Ludzie
ci ko pracuj c, nie maj c zbyt wiele, nie mogli pozwolić sobie na
marnotrawstwo adnych materiałów czy przedmiotów. Panowało
wówczas przywi zanie do wszystkiego, ka dego elementu. Obowi zywał swoisty model „przeróbki surowców wtórnych”. Je eli
co si zepsuło lub po prostu utraciło sw dawn funkcj , ludzie
przerabiali ten przedmiot w taki sposób, by dało si go wykorzystać
ponownie. Dokonywało si to jednak najcz ciej poprzez zmian
jego postaci, b d przeznaczenia. I tak stare, zniszczone, lub ju
niemodne ubrania pruto i wykorzystywano tak zdobyty materiał na
wytworzenie przykładowo elementu dekoracyjnego – szmacianego
chodnika czy formy kilimu na cian , tkaj c nici na domowych
krosnach. Nowe wzorce pojawiały si na polskiej wsi głównie
po okresie XIX wiecznego uwłaszczenia, co było mo liwe dzi ki
zmniejszaj cej si izolacji a tak e za spraw pojawienia si nowego
ródła dochodu – pracy w przemy le.
Wracaj c do rozwa a o samym stroju musz wspomnieć, e
dla dawnej wsi była to odzie noszona tylko od wielkiego wi ta.
Przechowywano go najcz ciej w wiannej skrzyni ( na l sku Cieszy skim zwanej truchł ), w komorze czy, w pó niejszym okresie,
w kufrach i szafach. Jeden zestaw stroju był przeznaczony dla kilku
generacji, poniewa był to zbytek, na który nie wszystkich ludzi
było stać. Nale y pami tać, e w Polsce ka dy region posiadał
własny, unikalny strój, dzi ki któremu ludno ć tego obszaru była
rozpoznawalna w całym kraju. Oczywi cie nie ka dy ubiór był
równie popularny i znany. Do dzi w mentalno ci Polaków dominuje prze wiadczenia jakoby strojami narodowymi, czyli tym najbardziej rozpoznawalnymi były trzy główne odmiany: krakowski,
łowicki oraz górali podhala skich. Ka dy z nich w swej obecnej
formie ró ni si jednak bardzo w stosunku do swego pierwowzoru!
Wynika to z kilku czynników - m.in. emancypacji rodowiska,
zapo ycze z warstw wy szych (tak e z mundurów!), zamo no ci
regionów po uwłaszczeniu, dost pno ci materiałów wytwarzanych
w fabrykach. Zjawisko nieustannej ewolucji strojów jest zrozumiałe
je eli ma si na uwadze konieczno ć trwania kultury. Bowiem funkcjonuje w niej nast puj ca zasada - co niezmiennego musi w ko cu
umrzeć. Je eli strój byłby skostniał jej cz ci , nie przeobra ałby
si , dostosowuj c si do aktualnych realiów, w ko cu straciłby
sw u yteczno ć i zostałby zarzucony! Na szcz cie jednak (choć
mo na tu poniek d mówić o szcz ciu w nieszcz ciu) ulegał on
panuj cym modom, przez co do dnia dzisiejszego powstało tyle
jego wariantów. Wprawdzie nieodwracalnie utracili my wi kszo ć
wiadomo ci o przeszło ci form i wygl du niektórych strojów, ale za
to do dnia dzisiejszego funkcjonuj one w naszej kulturze! Stroje
krakowskie, łowickie i podhala skie s w prawdzie najbardziej znane, ale nie mo na sprowadzać całego regionalnego zró nicowania
kraju tylko do nich! W szczytowym etapie rozwoju stroju, tj. po
uwłaszczeniu wsi w II połowie XIX wieku, szacuje si , e w Polsce
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istniało około 50 głównych odmian stroju, przy czym ka da miała
blisko 10 wariantów! Nawet pomimo ubóstwa, cz stej biedy, ludzie
mieli wysoce rozwini ty zmysł estetyczny. Zaspokajali potrzeb
obcowania z czym pi knym w ró noraki sposób - poprzez własn
wytwórczo ć w ramach tzw. samowystarczalno ci gospodarstwa,
przez kupowanie niektórych elementów czy to stroju czy wystroju
wn trza domu od w drownych handlarzy i na jarmarkach, b d
w ramach własnej działalno ci artystycznej.
Sam strój pełnił wiele wa nych funkcji w yciu wsi. Dzi ki
niemu mo na było rozpoznać region Polski, z którego dana osoba
pochodziła. Strój pełnił jednak głównie funkcj reprezentacyjn ,
był wyznacznikiem statusu i pozycji społecznej, głównie ze
wzgl du na wielkie koszty jego zakupu, a tak e roli pełnionej
przez jego wła ciciela. Gospodyni, posiadaj c przykładowo sznur
prawdziwych korali bezpo rednio, dawała społeczno ci lokalnej
dowód zaradno ci i zmysłu do interesów swego m a. Szacuje
si , e kupno pełnego wyposa enia stroju było równowarto ci
zakupu kilkunastu sztuk bydła, a czasem nawet malutkiej wioski!
Tak wielka cena ukazania si w stroju nie była mo liwa do spełnienia dla wszystkich ludzi. Nierzadko zdarzały si sytuacje, gdy
biedniejsi mieszka cy wsi starali si znajdywać zamienniki dla tych
najdro szych cz ci wi tecznego odzienia. I tak substytutem dla
korali były naszyjniki barwione na czerwono, a przygotowywane
z masy chlebowej, a nowsze kroje spódnic i zapasek były przerabianymi strojami z wcze niejszych okresów.
Kolejnymi funkcjami stroju była ta magiczna – maj ca odstraszyć zło, erotyczna - odnoszona zwłaszcza do koloru czerwonego
oraz elementów wydaj cych wabi ce młode panny odgłosy (jak
brz kadełka zawieszane u pasów kawalerów z okolic Krakowa).
Ka dy region naszego kraju ma wiele do zaoferowania, poniewa posiada bogat tradycj trwania i dostosowywania si
do panuj cych warunków otoczenia. wiadomo ć regionalnego
zró nicowania, jak i wiedza społecze stwa o charakterystycznych
i niespotykanych nigdzie indziej wytworach kulturowych jest do ć
ograniczona. Nie znaj c własnego dziedzictwa trudno jest formułować opinie czy wypowiadać si w konkretnych kwestiach. Stroje,
podobnie z reszt jak i cała kultura, s warte bli szego poznania ich
tradycji, zró nicowania, dróg ewolucji. S one spu cizn setek lat
trwania i przeobra ania si kultury i ycia naszych przodków. S
dowodem ich pomysłowo ci, miło ci do pi kna, ch ci publicznego
manifestowania swej przynale no ci regionalnej i poczucia jednoci z ojczyst ziemi . Nie mało z tych aspektów współegzystuje po
dzi dzie w mentalno ci ludzi. Rzecz jasna zmianom uległa forma
spełniania tych potrzeb, ale zasada i ich tre ć s identyczne…
Jak przedstawia si podział i zró nicowanie głównych odmian
strojów w naszym kraju? O tym nast pnym razem…
przybysława tomiczek

Strój budzi zawsze ywe zainteresowanie.

Fot. W. Suchta
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godz. 18.00 Wystarczy noc - re . Waldemar migasiewicz, wyst puj Magdalena Walach, Przemysław Branny. Cena biletu 30 zł, MDK „Praakówka”.
godz. 15.30 Giełda Szkół- oferty szkół rednich, MDK
„Pra akówka”.

20.3

24.3

kino

13-19.3 godz. 18.15 Spotkanie, obyczajowy, nominacja
do OSKARA, 15 lat, USA.
13-19.3 godz. 20.00 ile Wa y ko troJa Ski, komedia,
15 lat, Polska.
20-26.3 godz. 19.00 iDealny facet Dla moJeJ DzieW
czyny, komedia, 15 lat, Polska.

20-21.3
22.3
23-25.3
26-27.3

-

na Szlaku
Venus
Centrum
na zawodziu

ul. 3 maja 46
ul. Gra y skiego 2
ul. daszy skiego 8
ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-14-73
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

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

Psi zawodowiec ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Kupi radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupi antyki, starocie, itp. 790467-020.
W giel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50 zł, transport. 0518-201-189.

Fot. K. marciniuk
Do wynaj cia przy ul. Konopnickiej - mieszkanie, biuro i lokale.
Telefon kontaktowy: 0607869346,
0693469170.
Sprzedam drewno kominkowe
- opałowe, tel. 507-054-163.
Pokój do wynaj cia. 033-85471-37.
Zatrudni m czyzn na stałe
(około 12 godzin tygodniowo) do
prac pomocniczych przy domu,
najlepiej z okolic Zawodzia Dolnego, Lipowca. Tel. 607-654-344.

dziesi ć lat temu
26 lutego został podpisany zało ycielski akt notarialny Przedsi biorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Ustroniu. Zwi zane jest to
z uchwał podj t przez Rad Miejsk o przekształceniu Zakładu
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. W spółce stuprocentowe
udziały ma gmina. Kapitał zało ycielski wynosi 1.454.500 zł. Władze spółki tworz : Alojzy Sikora – prezes zarz du oraz członkowie
zarz du Kinga Foniok i Piotr Łukosz, natomiast w radzie nadzorczej
zasiadaj Rudof Kru ołek, Jan Misiorz i Józef Waszek. Przedmiotem
działania spółki b dzie dotychczasowa działalno ć ZUKiM z wył czeniem gospodarki mieszkaniowej(…) Jest to pierwsza gminna
spółka komunalna w powiecie cieszy skim, a podobnie działaj ju
w ywcu, Wadowicach i K tach.

*

*

*

*

*

*

Przewidziane na dzie 26.02.1999 r. zebranie miejskiego
Koła nr 60 Polskiego Zwi zku Filatelistów z powodu braku quorum nie odbyło si . (…) Po przeanalizowaniu działalno ci koła
w okresie od 12 maja 1997 roku do chwili obecnej oraz aspektu
dalszego funkcjonowania poddano w w tpliwo ć celowo ć jego
istnienia(…) W konkluzji z powy sz sytuacj w kole zebrani postanowili:
1) Rozwi zać koło(…)
2) Nie zawie ć oczekiwa garstki pasjonatów i nie likwidować dotychczasowej działalno ci klubu funkcjonuj cego na osiedlu Centrum
w Ustroniu; zgodnie z propozycjami placówka ta, obecnie pod nazw
„Klubu Hobbystów”, b dzie działała jak dotychczas na zasadzie
dobrowolno ci uczestnictwa , lecz bez zobowi za członkowskich ;
adekwatnie do nazwy klub poszerzy zainteresowania o numizmatyk ,
ilumenistyk , a w przyszło ci w miar potrzeb o inne.

... i totalny amator.
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Fot. K. marciniuk

W sobot , 6 marca, w ko ciele w. Klemensa odbył si koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod
dyrekcj prof. Andrzeja Banasiewicza. Dzi ki dowództwu Garnizonu Bielsko-Biała i Stowarzyszeniu Rodzina Polska, ustroniacy
mogli prze yć wzruszaj ce chwile z pie ni religijn i patriotyczn .
Najpierw w skupieniu wysłuchano „Gorzkich ali”, a nast pnie
konferansjer powiedział „Bogu cze ć wła nie oddali my. Honor
i Ojczyzna niech przewodz pie niom, które teraz usłyszymy.(…) Wyczuwalny był ołnierski nastrój, gdy chór za piewał „Bogurodzic ”,
„Warszawiank ”, „Marsz Polonia”, „Pie Rycersk ”, „Rot ”,
„Marsz I Brygady”, „Modlitw Obozow ”,”Modlitw do Boga”
i na zako czenie „Bo e co Polsk ”.
(aw)
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FELIETON
tak sobie my l

zawód – ebrak
Niedawno opublikowana została lista
zawodów uprawianych w Polsce. W pewnym momencie wywołała ona o ywion
dyskusj zainicjowan przez uczonych
izyków. Uznali oni, e wymienianie takich
zawodów jak wró ka czy astrolog jest
przyczynianiem si do szerzenia ciemnoty
i zabobonów. Argumentowali, e takie
zawody nie powinny mieć urz dowego
uznania. Przez kilka dni temat ten poruszano w telewizji, a pewnie tak e w prasie
i w radiu. Wkrótce jednak sprawa ucichła,
a lista uznanych w Polsce zawodów, które
mo na uprawiać w ramach prowadzenia
działalno ci gospodarczej, pozostała bez
zmian.
Nie mam dost pu do tej listy zawodów
uprawianych oicjalnie w Polsce. Ciekaw
jednak jestem, czy w ród nich znajduje si
tak e ebractwo. Jestem bowiem przekonany, e w ci gu ostatnich lat powstała grupa,
i to całkiem liczna, zawodowych ebraków.
Inna rzecz, e zapewne taka grupa zawsze
istniała. I to nie tylko w czasach redniowiecza, kiedy ebractwo uprawiane było na
szerok skal i stawało si prawdziw plag

FELIETON
nato
Co Pa stwo na to, e my ju dziesi ć lat
jeste my w NATO. Prawda, jak ten czas
leci! Jeszcze stosunkowo niedawno, bo
20 lat temu byli my w Układzie Warszawskim, którego ju nie ma, a teraz mamy
10 rocznic przyst pienia Polski do Paktu
Północnoatlantyckiego.
Wczoraj za min ła 60 rocznica, jak
Stany Zjednoczone, Kanada i pa stwa tworz ce Układ Brukselski, czyli Wielka Brytania, Francja i kraje Beneluksu, podały do
publicznej wiadomo ci, i zawarły traktat
obronny. Niebawem do tego traktatu miały
przyst pić Norwegia, Włochy, Portugalia,
Dania i Islandia. Traktat zobowi zywał
strony do wzajemnej pomocy w przypadku
agresji na jednego z członków.
To, co mnie najbardziej uderzyło przy
okazji ró nych wypowiedzi na temat
NATO, to e wojska tego układu militarnego, przez cały czas trwania „zimnej
wojny” nie oddały ani jednego strzału do
swojego nieprzyjaciela. My za w Układzie
Warszawskim, powołanym 14.05.1955 r.
w odpowiedzi na przyj cie 9 dni wcze niej
Niemieckiej Republiki Federalnej (RFN)
do NATO, zupełnie inaczej. Wówczas to
zgodzili my si na powołanie naczelnego
dowództwa dla pa stw Bloku Wschodniego. Ale, ju 1.11.1956 r., gdy premier
rz du W gier Imre Nagy tylko wyraził
ubolewanie z powodu opieszałego wycofywania wojsk radzieckich, wypowiedział
19 marca 2009 r.

w wielu krajach Europy… Przypominam
sobie, e w czasach mego dzieci stwa,
w naszym s siedztwie mieszkał człowiek,
który nigdzie nie pracował. Wła ciwie
le to uj łem. On pracował jako ebrak.
Szczególnie pracowitymi dniami dla niego
były dni odpustowe. W drował od odpustu
do odpustu, po całej okolicy. I ył z tego,
co u ebrał…
Kiedy jednak ebraków było niewielu.
Od pewnego czasu jest ich jednak coraz
wi cej. Mówi si nawet, e w naszych
wi kszych miastach, mamy do czynienia
z prawdziwymi ebraczymi maiami. Sprowadzaj one rodziny, szczególnie posiadaj ce dzieci, np. z Rumunii i zmuszaj ich
do ebrania. Jest bowiem tak, e dzieci
wzbudzaj najwi cej lito ci i skłaniaj przechodniów do dawania jałmu ny. Z tym, e
ci zatrudniani przez mai ebracy, znaczn
cz ć swoich dochodów musz oddawać
swoim szefom. Nie tak dawno i w Ustroniu
mieli my wiele rumu skich dzieci ebrz cych głównie przed ko ciołami. Teraz jakby
było ich zdecydowanie mniej…
Jednak ludzi ebrz cych, domagaj cych
si pieni dzy, nachodz cych nas w domach
i zaczepiaj cych na ulicy czy przed sklepami, nie brakuje. Mo na zauwa yć, e ebrz
w naszym mie cie wci ci sami ludzie.
Najwyra niej obrali sobie ebractwo za
swój styl ycia, czy wr cz za swój ulubiony
zawód. Na ogół nie szukaj pracy a bywa
nawet tak, e jak si im prac proponuje, to

uciekaj w popłochu. S w ród nich tacy,
których choroba, kalectwo czy nieporadno ć yciowa, zmuszaj do wyci gania
r ki po pomoc. Ale s i tacy, którym po
prostu nie chce si pracować. Lubi yć
z dnia na dzie . Wystarczy im to, co zdołaj
wyci gn ć od innych, lituj cych si nad
nimi, nad ich bied , bezdomno ci czy
bezrobociem…
Przy tym ebranie przyjmuje ró ne formy; to wyci gni cie r ki przed ko ciołem,
zaczepianie ludzi przed hipermarketami, nachodzenie plebanii, czy prywatnych domów
z nachaln pro b o pieni dze. Na u ytek
potencjalnego darczy cy, owi prosz cy
o wsparcie, maj zawsze gotow historyjk
maj c wzbudzić lito ć. A to kto ich okradł,
a to brakuje pieni dzy na chleb dla dziecka
czy lekarstwo dla chorego, a to kto ich
skrzywdził i pobił… Nieraz, kiedy słuchamy takich rzewnych opowie ci, budzi si
w nas współczucie i dajemy pieni dze, aby
złagodzić opisywane nieszcz cie. Tylko,
e cz sto okazuje si , e tego nieszcz cia
wcale nie było… To była tylko historyjka
dla zmi kczenia serca i wyłudzenia kolejnych pieni dzy. No có , opowiadanie
takich historyjek, nale y do zawodu ebraka. I pewnie do zawodów uprawianych
w naszym kraju nale ałoby dopisać zawód
ebraka. Okazało si bowiem, co sprawdziła
w internecie moja ona, e nie ma takiego
w spisie zawodów uprawianych w naszym
Jerzy bór
kraju.

członkostwo w Układzie Warszawskim
i ogłosił neutralno ć, to w trzy dni pó niej „nasz naczelny dowódca” tysi cem
czołgów wjechał ze wszystkich stron do
Budapesztu, oczywi cie przy wsparciu
lotniczym Armii Czerwonej. Min ło dwana cie lat i 21.08.1968 r. wojska ZSRR,
Polski, W gier, Bułgarii i NRD wkroczyły
do Czechosłowacji, kład c kres „praskiej wio nie”. Znowu czołgi radzieckie
znalazły si w stolicy kraju, tym razem
członka własnego układu militarnego.
W trzyna cie lat pó niej, ko cem 1981
r. według gen. Wojciecha Jaruzelskiego
(ale ju tylko według niego) wojska ZSRR
miały najechać na Polsk . Kto wi c był
nieprzyjacielem Układu Warszawskiego?
Ten kto był w Ludowym Wojsku Polskim, ten dobrze wie, e nieprzyjacielem
Układu Warszawskiego, a zatem naszego
Ludowego Wojska Polskiego i PRL-u, była
Bundeswehra i wojska NATO! Ile to razy
na ćwiczeniach wojskowych odpierali my
atak nieprzyjaciela (w LWP mówiło si
skrótowo npla), zawsze był to atak wojsk
Bundeswehry i wojsk innych członków
NATO. Tak było! Na szcz cie dla nas
i naszych dzieci nie było ataku i nie było,
co odpierać. Nigdy chyba nie wierzyli my
w atak wojsk NATO na Polsk . Pami tam,
e jak było nam bardzo ci ko, w latach
50 –tych ubiegłego wieku, to tu na l sku
kr yło takie zawołanie: „Eisenhover, pu ć
ta bania, bo ju nie do wytrzymania!” Ale,
to oczywi cie był tylko taki desperacki art,
wymy lony chyba, aby nastraszyć naszego
pot nego sojusznika „niezłomny ZSRR”.
Z drugiej strony to pami tam, jak jeszcze
na przełomie lat 70 i 80 tych ubiegłego wieku, przy okazji rozpocz cia roku szkolnego

i rocznicy wybuchu II wojny wiatowej,
jeden z dyrektorów szkoły podstawowej w Ustroniu, straszył zgromadzon na
akademii z tej okazji młodzie szkoln
atakiem wojsk NATO i ameryka skimi
„pershingami”! Mój syn u miechał si tylko i nic sobie z tych „strachów” nie robił.
Po zło eniu 7.09.1990 r. przez ministra
spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego noty ambasadorowi ZSRR
w Polsce Jurijowi Kaszlewowi z propozycj rokowa dwustronnych o wycofaniu
wojsk radzieckich z Polski, natychmiast
zacz li my patrzeć w stron dotychczasowego nieprzyjaciela, czyli NATO. Pami tam jak pocz tkiem lat 90- tych w Ustroniu,
Dom Europejski zorganizował spotkanie
emerytowanych oicerów wojsk pa stw
byłego Układu Warszawskiego z emerytowanymi oficerami wojsk NATO. Ale
był ubaw, jak spotkali si ci, co wiecznie
przez lata „zimnej wojny” wzajemnie si
zwalczali, a wtedy mówili sobie bez zachowywania tajemnicy wojskowej, o planach
wojskowych i uzbrojeniu. Jak spotkali si
wówczas specjali ci od czołgów, to specjali ci z NATO wspominali jak doskonalili
własne czołgi, aby zniszczyć jak najwi cej
czołgów przeciwnika, czyli Układu Warszawskiego. Mo na by powiedzieć, e
były to nie miałe pocz tki tego, co stało si
dziesi ć lat temu, czyli wst pienia Polski
do NATO. Wówczas jako burmistrz miasta,
to otrzymałem nawet odznak przyjaciela
stowarzyszenia byłych ołnierzy Bundeswehry za to, e w Ustroniu doszło do tego
spotkania i mo na było sobie wszystko
wyja nić. Dzi mamy innych sojuszników,
inne wojsko i inne czasy. Inne s zagro enia, inni nieprzyjaciele. andrzej Georg
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Piłkarze Ku ni z cennym trofeum.

Fot. W. Suchta

błoTne miSTrzoSTWo
lkS Goleszów - ku nia Ustro : (:)

W stylu anglosaskim, czyli w błocie po
kostki, rozegrano w niedziel 15 marca,
inał Pucharu Polski na szczeblu skoczowskiego Podokr gu PZPN.

Zajmuj cy 10 miejsce w „B-klasie”
piłkarze z Goleszowa, dotarli do inału
i zmierzyli si z Ku ni . Wcze niej wyeliminowali do ć sensacyjnie czwartoligowy

miniKoSzyKóWKa

W eliminacjach do turnieju o mistrzostwo powiatu w minikoszykówce,
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej
z Lipowca rozgromiły dru yn z Wisły 48:2,
a z Cisownicy 50:2 - tym samym wygrały
zawody grupowe .
W inale powiatowym rozegranym 11
marca pokonały dru yn z Cieszyna,
w której grały dziewczyny trenuj ce
w klubie, natomiast uległy dru ynie szkolnej z Brennej, w której funkcjonuje klub
koszykarski. Tym samym nasza dru yna
zaj ła w powiecie drugie miejsce. Wygrała
Brenna, trzeci Cieszyn.
Młode koszykarki z Lipowca grały
w składzie: Justyna Kłoda, Katarzyna
Glajc, aneta Holeksa, Dominika Macura,
Sara Gre , Kinga Gre , Sabina Wojtas,
Edyta Janik, Miriam Holeksa, Magdalena Gonska, Sonia Brzozowska, Agnieszka Kanafek. Dru yn trenuje Magdalena
Kubala, a kapitanem jest J. Kłoda, która 14 lutego w Brzeszczach, zdobyła tytuł halowej mistrzyni l ska młodziczek

w skoku wzwy . Tytuł wywalczyła pokonuj c poprzeczk na wysoko ci 145 cm, co jest
czwartym wynikiem w Polsce. Dodać nale y,

Beskid Skoczów. Mo e jednak niewiele
w tym sensacji, zwa ywszy jak niektóre
dru yny podchodz do rozgrywek Pucharu
Polski. Wystawia si rezerwowe składy,
a trenerzy licz tylko na to, e ich dru yna
szybko odpadnie i tym samym rozgrywki
pucharowe nie b d zakłócać harmonijnego cyklu treningowego. Wszystko wedle
zasady, eby jak najmniej si urobić.
Wyznaczaj c finał w połowie marca
w Kisielowie, przeoczono być mo e to, e
tamtejsze boisko nie ma jeszcze podgrzewanej płyty. Zreszt grać trzeba w ka dych
warunkach i musz stwierdzić, e ma to
swój urok. Zjawiło si kilkudziesi ciu
kibiców, w tym wi cej z Goleszowa. Ci,
którzy zdecydowali si przybyć na ten
mecz, na pewno nie ałowali. Piłkarze
w tym meczu ton li po kostki w błocie
i bardzo efektownie si przewracali. Ani
jednemu zawodnikowi nie brakło hartu
ducha. Było jednak wiele przypadkowych
akcji, a swe zwyci stwo Ku nia zawdzi cza lepszej szybko ci i technice, która
o dziwo w tych ekstremalnych warunkach
te si przydawała. Co kilka minut Ku nia
miała dogodne sytuacje bramkowe, ale nie
wszyscy zawodnicy umiej jeszcze radzić
sobie w trudnych warunkach. Karygodne
bł dy obro ców Goleszowa sprawiały, e
bramki padały, a mogło ich być dwa razy
wi cej.
Dla Ku ni bramki strzelili: po dwie
Robert Haratyk i Marcin Piecha, po jednej
Krystian Romejko i Michał Nawrat. Honorowa bramk dla Goleszowa strzelił Rafał
Szturc. Medale dla obu dru yn i okazały
puchar dla Ku ni wr czył Ryszard Juchniewicz. Ceremonia nie trwała zbyt długo,
bo zacinał deszcz i było zimno.
(ws)
e startowała z zawodniczkami o dwa lata
starszymi. W skoku wzwy reprezentuje MKS
Ustro , a jej trenerem jest Rajmund Raszyk,
Chłopcy z SP-6 Nierodzim w inale powiatowym w minikoszykówce zaj li
3 miejsce.
Wojsław Suchta

Koszykarki z SP-5 ze sw trenerk .
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