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STRÓJ

W błocie w Kisielowie Kuania wywalczyła mistrzostwo skoczowskiego PodokrCgu PzPn (strona 16).            Fot. W. Suchta 

ZEBRANIE 
W nierodzimiu  

W pi>tek 20 marca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 6, 
odbCdzie siC zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Osiedla 
w Nierodzimiu. By wybrać Zarz>d Osiedla, wymagana jest fre-
kwencja 3% uprawnionych do głosowania.  

POWSTANIE  SALA

(dok. na str. 8-9)

W dwa lata powstanie nowa sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Zarz>d Województwa Vl>skiego rozstrzygn>ł 
konkurs na projekty składane w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. SpoWród 150 wniosków wybrano 11, a na 
pierwszym miejscu znalazł siC wniosek dotycz>cy budowy sali 
gimnastycznej przy SP-1 w Ustroniu złocony przez miasto UstroM, 
a przygotowany przez stowarzyszenie Delta Partner. Wniosek 
Ustronia uzyskał maksymaln> iloWć punktów, a złocono go 4 
czerwca 2008 r. 

Z powiatu cieszyMskiego jeszcze trzy wnioski zakwaliikowano 
do realizacji: 
- na miejscu 5 - modernizacjC i wyposacenie Szkoły Podstawowej 
w Cisownicy,
- na miejscu 6 - budowC przedszkola w Ochabach,
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Filia UV w Cieszynie znana była 
z szerokiej działalnoWci wydaw-
niczej. Posiadała własn> bazC 
poligraiczn>. Teraz placówka 
działa jako Artystyczny Wydział 
Zamiejscowy Uniwersytetu Vl>-
skiego w Katowicach i funkcja 
wydawnicza praktycznie za-
nikła. 

Ochotnicza Strac Pocarna  
w Istebnej działa 115 rok. Jest 
jedn> z najstarszych jednostek 
w regionie cieszyMskim. Inicja-
torem jej powołania był ksi>dz 

Henryk Skupin, miejscowy pro-
boszcz. Liczyła na pocz>tku 33 
ochotników. Na jesieM zaplano-
wana jest uroczystoWć z okazji 
tak niezwykłego jubileuszu. 

W przeszłoWci w Beskidzie Vl>-
skim (po obu stronach obecnej 
granicy) funkcjonowało kil-
kadziesi>t górskich schronisk, 
bacówek i schronów turystycz-
nych. Zdecydowana wiCkszoWć 
nie wytrzymała próby czasu. 
Zostały zdewastowane lub 
wrCcz spalone. Obecnie w Be-
skidzie Vl>skim schronisk jest 
niespełna dziesiCć, w tym kilka 
prywatnych. 

Od 1987 roku w WiWle działa Sta-
cja Badawcza Kultury Turystyki 

Górskiej. Pocz>tkowo mieWciła 
siC w zabytkowym pałacyku 
myWliwskim, bCd>cym siedzib> 
Oddziału PTTK. Póaniej prze-
niesiono j> do wyremontowa-
nego budynku gospodarczego 
na Przysłopie (obok schroniska 
PTTK) i tam tec traiły  bogate 
zbiory dokumentalne.       

Zamek w DziCgielowie wybu-
dowano pod koniec XV wieku. 
Miał kilku właWcicieli. Po poca-
rze odbudowano go w drugiej 
połowie XIX wieku. Obecnie ten 
zabytkowy obiekt znajduje siC  
w prywatnych rCkach. WłaWci-
ciel mieszka na Vl>sku. 

Oddział Psychiatryczny Szpitala 
Vl>skiego funkcjonuje szesnasty 

rok. Został otwarty wiosn> 1993 
roku. Pocz>tkowo mieWcił siC  
w Pawilonie VI i miał 20 miejsc. 
Póaniej doszło 50 kolejnych łó-
cek. Obecnie, po remoncie, mie-
Wci siC w osobnym budynku. 

Na Stecówce u bacy Jana Ku-
kuczki spotykaj> siC gajdosze 
i dudziarze z tzw. łuku kar-
packiego. WystCpuj> kapele  
i muzykanci z Beskidów, Pod-
hala, Wielkopolski, Czech  
i Słowacji. 

Od ponad 15 lat przy cieszyM-
skiej Filii Uniwersytetu Vl>skie-
go działa terenowa stacja pomia-
rów zanieczyszczeM powietrza 
atmosferycznego. Pomiary s> 
w pełni zautomatyzowane. (nik) 

*    *    * 

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

Polana  bez  zarz=du

na sali było sporo wolnych miejsc.                            Fot. W. Suchta

*    *    *

W pi>tek 13 marca po czteroletniej kaden-
cji, miało siC odbyć zebranie sprawozdaw-
czo 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 mieszkaMców dzielnicy.  
W Polanie ten warunek nie został speł-
niony. Jak poinformował na wstCpie prze-
wodnicz>cy ustCpuj>cego zarz>du Stefan 
Figiel, obecnych na sali było 21 osób,  
a powinno być minimum 31. Tym samym 
w Polanie osiedle na razie funkcjonować 
bCdzie bez swych władz statutowych. 

Odbyło siC wiCc zebranie sprawozdaw-
cze, 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 złocył S. Figiel. Odbyło 
siC 17 posiedzeM zarz>du. W tym czasie 
zajmowano siC głównie takimi sprawami 
jak obwodnica, renowacja dróg, chodniki, 

skrzycowanie WiWlaMskiej, kanalizacja ul. 
WiWlaMskiej, termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej, czystoWć w dzielnicy, oWwie-
tlenie, wodoci>gi. Składano wnioski do 
budcetu miasta. Ostatnie zebranie miesz-
kaMców Polany odbyło siC w maju ubie-
głego roku. Z tego zebranie zrealizowany 
został postulat oWwietlenia ul. Jodłowej. 
Obecnie najpilniejsze sprawy to droga na 
cmentarz i ekrany przy obwodnicy. Po-
trzebne s> wiaty na przystankach, tablice 
ogłoszeniowe. Współpraca z radn> Izabel> 
Tatar i władzami Ustronia, układała siC 
bez zastrzeceM.

Arkadiusz JCdrosek poruszył sprawC 
drogi na cmentarz. Pytał, dlaczego nic 
siC nie robi. S. Figiel wyjaWniał, ce jest to 
droga prywatna nalec>ca do paraii kato-
lickiej pw. Dobrego Pasterza w Polanie 
i tu potrzebne jest porozumienie miCdzy 
władzami miasta a parai>. Proboszcz para-
ii Dobrego Pasterza ks. Alojzy Wencepel 
mówił, ce w drogC cały czas inwestuje. 
Obecnie stara siC o płyty drogowe, przy 
czym pozostaje kwestia finansowania, 

bo jest to wymagaj>ca sporych nakładów 
inwestycja i dlatego liczy na pomoc. Bur-
mistrz I. Szarzec mówił, ce miasto nie 
moce inwestować w tereny, których nie 
jest właWcicielem. A. JCdrosek zapropo-
nował na to, by miasto za teren pod drog> 
dało inn> działkC. 
- A moce nie trzeba było w tym miejscu 
robić cmentarza – mówił A. Jedrosek.
- Nikt tam nikogo na siłC nie niesie – od-
powiadał S. Figiel.

Na zebraniu obecny był przedsiCbiorca 
Andrzej Rychlik. Jako osoba od lat zwi>-
zana z Polan> zaproponował on budowC 
nowego boiska. Jego irma zajmuje siC 
rekultywacj> terenów górniczych, budow> 
mostów i autostrad. Wykonali juc podobne 
boisko w Knurowie. Złocył burmistrzowi 
ofertC, ce boisko w Polanie wykona za 
200.000 zł. S. Figiel mówił, ce jest to 
około 50% ceny, wiCc propozycja jest ko-
rzystna. Ale te 200.000 zł musi siC znaleać 
w budcecie miasta, a niestety ich tam nie 
ma. A. Rychlik dodawał, ce ta propozycja 
jest aktualna w tym roku, gdyc trudno 
przewidzieć, co siC stanie w przyszłoWci. 
S. Malina mówił, ce na razie zagwaran-
towano Wrodki na termomodernizacjC 
szkoły. Trudno remont zaczynać od boiska.  
S. Figiel zaproponował, by budowC boiska 
umieWcić we wnioskach z zebrania, a kiedy 
nast>pi realizacja i na jakich zasadach, 
zdecyduje Rada Miasta.

Na zebraniu obecny był tec nowy właWci-
ciel sklepu Spar w Polanie Janusz Belkot. 
W zwi>zku z postulatami mieszkaMców,  
w tym sklepie mocna juc regulować rachun-
ki za pr>d, gaz, itp. Co do bankomatu trwaj> 
rozmowy z przedstawicielem banku.

Było tec o odWniecaniu, ce jest niepra-
widłowe. Co prawda nadzoruj>cy wiedz> 
gdzie jest dany traktor, ale nie wiedz> jak 
usługa jest wykonana. Widz> to miesz-
kaMcy. Gdyby traktory były oznaczone 
tablicami z numerami, mocna by lepiej 
sprawować kontrolC. Na uwagC innego 
mieszkaMca, ce przeciec s> numery reje-
stracyjne, odpowiadano z oburzeniem, by 
nie robić sobie kpin z zebrania. 

Za czteroletni> pracC ustCpuj>cemu za-
rz>dowi dziCkował S. Malina stwierdzaj>c 
jednoczeWnie, ce obecnie zarz>d w Polanie 
juc nie istnieje.              Wojsław Suchta
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09.0�.�009 r.
O godz. 13.10 na ul. DaszyMskiego 
mieszkaniec Ustronia kieruj>cy 
suzuki nie zachował nalecytej 
ostrocnoWci i w trakcie cofania 
uderzył w dodge dakota.
09.0�.�009 r. 
Około godziny 14.00 w sklepie 
przy ul. DaszyMskiego klient 
zac>dał od ekspedientki opatrze-
nia rany prawej rCki. Gdy został 
poproszony o opuszczenie sklepu 
chwycił ekspedientkC i przyłocył 
jej nóc do szyji, groził ic j> zabije.
Sprzedawcyni udało siC wyrwać 
nóc z rCki napastnikowi, po 
czym sprawca wyszedł ze sklepu. 
Został zatrzymany kilkadziesi>t 
metrów od sklepu. Był w stanie 
nietrzeawym.

9.0�.�009 r.   

Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Stawowej  
w rejonie Zespołu Szkół Kształ-
cenia Zawodowego w sprawie 
dwóch bezpaMsko biegaj>cych 
psów. Ustalono właWciciela, który 
został ukarany mandatem w wy-
sokoWci 200 zł i zobowi>zany do 
odebrania psów.
9.0�.�009 r.   

Kontrole porz>dkowe w centrum 
miasta.  W jednym przypadku, 
przy ul. GracyMskiego nakazano 
zaprowadzenie porz>dku.
��.0�.�009 r.  

Interweniowano w sprawie pad-
niCtej sarny przy ul. Katowickiej. 
ZwierzC zabrane zostało do uty-
lizacji.
��.0�.�009 r.
Otrzymano zgłoszenie o dziwnej 
substancji, która wylała siC na 
skrzycowaniu ulic Spółdzielczej 
i DaszyMskiego. Wezwano JRGS 
w celu zneutralizowania cieczy. 
Najprawdopodobniej był to olej, 
który wyciekł z jednego z samo-
chodów.
��.0�.�009 r.
Interwencja w jednej z placówek 
handlowych przy ul. CieszyMskiej, 
w której doszło do zakłócenia 
porz>dku przez nietrzeawego 
mCcczyznC.
��.0�.�009 r.   

Kontrole porz>dkowe w Nierodzi-
miu. Sprawdzano miCdzy innymi 

�0.0�.�009 r.
O godz. 12.25 personel sklepu Car-
refour przy ul. Brody, zatrzymał 
mieszkaMca Ustronia, który 
dokonał kradziecy tabletek.
�0.0�.�009 r. 
Około godziny 15 dwie nieletnie 
mieszkanki Ustronia w sklepie 
przy ul. DaszyMskiego, dokonały 
kradziecy breloczków wartoWci 
100 zł.
��.0�.�009 r.
O godz. 8.45 na ul. GracyMskiego 
mieszkaniec Ustronia kieruj>cy 
oplem astr> doprowadził do kolizji 
z renault twingo.
�4.0�.�009 r.
O godz. 19.10 na ul. 3 Maja miesz-
kaniec Bytomia kieruj>cy oplem 
astr> nie zachował ostrocnoWci 
podczas  manewru  cofan ia 
uderzaj>c w vw golfa.

*    *    *

20.30 

co piątek muzyka na Mywo

20.03 Zbyszek 
Wiktorski Trio

Instrumentalne trio pod kierownict-
wem Zbyszka Wiktorskiego. 

Standardy jazzowe oraz wiele więcej... 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

WSpomnienia prof. Jana SzczepaLSkieGo 
Informujemy, ce w zwi>zku z niesłabn>cym zainteresowaniem 

czytelników kultow> ksi>ck> na ziemi cieszyMskiej – wspo-
mnieniami prof. Jana SzczepaMskiego „Korzeniami wrosłem  
w ziemiC”, jest ona do nabycia w Muzeum UstroMskim w dwóch 
opcjach; w sztywnej okładce po 15 zł i zwykłej – po 10 zł. 

wywóz nieczystoWci z lokalów 
handlowych. 
�5.0�.�009 r.  

Interweniowano w sprawie dwóch 
padniCtych saren w okolicy jed-
nego z domów wczasowych na 
Jaszowcu. 
�5.0�.�009 r.   

Stracnicy zostali poinformowani  
o rannym psie bł>kaj>cym siC  
w okolicy wyci>gu narciarskiego 
na Poniwcu. ZwierzC zostało za-
brane do Schroniska dla Zwierz>t 
w Cieszynie.                       (aw) 

Serdeczne podziCkowania za okazane 
współczucie, złocone wieMce i kwiaty 

oraz udział w pogrzebie 

Wp. elcbiety Dryjak 
ks. robertowi regule, rodzinie, 

przyjaciołom i s>siadom 
składa 

rodzina 

anna bmija  lat 76  ul. Agrestowa 8
ci, którzy oD naS oDeSzli

*    *    *

laSy Vl=Ska cieSzyLSkieGo
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu, organizuje  

w czwartek 19 marca o godz. 17, prelekcjC  pt. „Lasy Vl>ska 
CieszyMskiego”,  któr> wygłosi nadleWniczy Leon Mijal. Prelekcja 
odbCdziC siC w Izbie Historyczno-LeWnej w NadleWnictwie.

zbiórka W Szkole
Od styczniowej tragedii (gdy spłon>ł dom mieszkaMców Ustro-

nia) minCły dwa miesi>ce. By wesprzeć rodzinC i pomóc, chociac 
w minimalnym sposób, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6  
w Ustroniu, przeprowadzili zbiórkC pieniCdzy oraz loteriC fan-
tow>. AkcjC gor>co wsparli rodzice. Cały uzyskany dochód tj.  
870 zł,  zostanie przekazane na konto, które zostało w tym celu spe-
cjalnie uruchomione.                 Opiekun Samorz>du Uczniowskiego 

                                                                      lucyna raszka 

zaproSzenie Do mUzeUm
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Dali> Pokutt>, 

historykiem i archeologiem, ustroniank> przebywaj>c> obecnie 
w Wielkiej Brytanii, na temat „Kiedy słoMce było bogiem – ar-
cheologia, zabytki i folklor hrabstwa Wiltshire”, które odbCdzie 
siC w pi>tek 27 marca o godz. 17.00. Prelekcja poł>czona bCdzie  
z prezentacj> multimedialn> fotograii.

27.03  Marysia 
Górniok Band 

Debiutująca w Angel’s, młoda woka-
listka oraz jej zespół zaprezentują 

materiał jazzowy oraz około jazzowy. 
 

na okres remontu targowiska miejskiego niektórzy handluj>cy prze-
nieWli siC na parking przed stadionem Kuani. na razie kupuj>cych 
i straganów niewiele.          Fot. W. Suchta
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dziBKi  SPonSorom
16 marca odbyło siC walne zebranie 

sprawozdawcze Ochotniczej Stracy Po-
carnej UstroM Centrum. Prezes jednostki 
Bogusław UchroMski witał przybyłych 
do remizy goWci: skarbnika miasta Ma-
rie Komadowsk>, starostC cieszyMskiego 
Czesława GluzC, komendanta powiato-
wego PaMstwowej Stracy Pocarnej Jana 
Kielocha, burmistrza Ireneusza Szarca, 
przewodnicz>cego Rady Miasta Stanisła-
wa MalinC, komendanta miejskiego OSP 
Mirosława Melcera, byłego prezesa OSP 
Kuani UstroM Tadeusza Bujoka oraz dele-
gacje z innych jednostek OSP w Ustroniu. 
NastCpnie obrady prowadził Franciszek 
była.

Sprawozdanie z działalnoWci zarz>du 
przedstawił B. UchroMski, który powie-
dział m.in:

W 2008 r. dziCki licznym sponsorom 
udało siC nam:
- zmodernizować teren rekreacyjny, który 
w okresie letnim pozwoli na spotkania 
całych rodzin naszych druhów,
- utwardzić plac przed budynkiem OSP  
i ułocyć krawCcniki wokół placu,
- wyremontować toalety mCskie,
- zakupić i wymienić czCWć umundurowa-
nia wyjWciowego i koszarowego,
- zakupić sprzCt specjalistyczny.

DziCki UrzCdowi Miasta i Jednostce 
Ratowniczo-GaWniczej PSP w Ustroniu, 
wzbogaciliWmy siC o dwa samochody: 
dostawczy kia i operacyjny polonez, które 
pozwalaj> nam na szybsze dotarcie do 
miejsc zwi>zanych z tragicznymi zdarze-
niami i natychmiastowe podjCcie akcji 
ratowniczej przez wiCksz> liczbC druhów. 
Nie muszC tutaj dodawać, ce w sytuacjach 
zagrocenia cycia ludzkiego, liczy siC kacda 
sekunda. O wysokich kwaliikacjach dru-
hów Wwiadczy fakt, ce bCd>c na zaprosze-
nie OSP w Ustroniu Morskim, zajCliWmy 
drugie miejsce w zawodach z udziałem 
drucyn zagranicznych.

W swym sprawozdaniu naczelnik Zenon 
Tarasz zaznaczył, ce w minionym roku 

Sprawozdanie odczytał b. uchroMski.  Siedz> Cz. Gluza i i. Szarzec.             Fot. W. Suchta

druhowie uczestniczyli 59 razy w akcjach 
w tym w 9 pocarach. Zabezpieczano im-
prezy miejskie, w tym sylwestra na rynku. 
Druhowie uczestniczyli w szkoleniach  
i ćwiczeniach.

Skarbnik Zbigniew Dustor poinformo-
wał, ce 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 jednogłoWnie.

Plan działania jednostki w 2009 r. przed-
stawił Zbigniew Szczotka. Zostan> wy-
mienione drzwi garacowe, wymalowana 
bCdzie Wwietlica, prowadzona działalnoWć 
prewencyjna. Druhowie licz> tec na dalsz> 
współpracC z Kołem GospodyM Wiejskich. 
Składka członkowska roczna wynosić 
bCdzie 15 zł.

Plan inansowy przedstawiony przez Z. 
Dustora przewiduje dochody w wysokoWci 
47.805 zł i wydatki 38.450 zł.

Uzupełniono skład Zarz>du i wybrano 
now> Komisje Rewizyjn>. Do zarz>du 
dokooptowano Krystiana KamiMskiego, 
Bronisława Marka i Gabriela Grzesiaka. 
Komisja Rewizyjna pracować bCdzie  
w składzie: Franciszek była – przewodni-
cz>cy, Marian Augustyn, Dariusz Galeja, 
Andrzej Kasiuk, Andrzej Marek.

A. Kasiuk wnioskował, by druh T. Bu-
jok został honorowym prezesem. Zebrani 
jednogłoWnie podjCli taka uchwałC.

Br>zowymi Medalami „Za zasługi dla 
pocarnictwa” uhonorowano głównego 
sponsora jednostki Henryka KaniC i słuc>-
cego zawsze pomoc> Józefa BrózdC.

Głos zabrali tec goWcie zebrania. Starosta 
Cz. Gluza, bCd>cy tec sekretarzem Zarz>du 
Miejskiego OSP w Ustroniu, stwierdził, 
ce OSP wypełnia wszystkie obowi>z-
ki przynalecne obronie cywilnej, która 
praktycznie nie istnieje. Za współpracC 
z PSP dziCkował J. Kieloch, natomiast 
burmistrz I. Szarzec, bCd>cy prezesem Za-
rz>du Miejskiego OSP, zwracał uwagC na 
działania druhów na rzecz społecznoWci lo-
kalnej, a nie zwi>zanymi z ratownictwem.  
S. Malina natomiast wyraził nadziejC, ce 
w OSP Centrum powstanie młodziecowa 
drucyna pocarnicza. Przewodnicz>cy RM 
podkreWlił, ce to właWnie do OSP Centrum 
traili druhowie z rozwi>zanej jednostki 
OSP Kuani UstroM. M. Melcer mówił  
o dobrym wyszkoleniu druhów.

Wszyscy obecni na zebraniu gratulowali 
prezesowi B. UchroMskiemu wygl>du 
stracnicy, a on podkreWlał, ce to dziCki 
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. Vliwka, K.  
i K. Marszałek, H. CieWlar, S. UchroMski, 
K. Bielecki, J. Lazar, M. Czapnik, Z. 
Szczotka oraz Kolej Linowa „Czantoria”, 
„Pol-Dom”, „U Włocha”, NadleWnictwo.

Na zakoMczenie prezes zaprosił na po-
czCstunek podkreWlaj>c, ce jest to mocliwe 
dziCki pomocy Zoii Kukuczki, Krystyny 
Haratyk, Danuty Augustyn, Ewy Marek, 
Alicji Marek, Emilii Foldyn.             (ws)

h. KaniC dekoruje m. melcer.                           Fot. W. Suchta
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o miejskim domu Kultury „Pracakówka” 
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Przełom zimy i wiosny to tradycyjne 
UstroMskie Spotkania Teatralne USTA,  
w tym roku juc jedenaste. Pocz>tki nie 
były łatwe. Nie było domu kultury i USTA 
odbywały siC w Muzeum, nastCpnie w nie-
wyremontowanej sali widowiskowej Pra-
cakówki i tam zagoWciły na stałe. Obecnie 
mamy nowoczesn> scenC i USTA s> jedn> 
z tradycyjnych pozycji, obok UstroMskiej 
Jesieni Muzycznej i innych cyklicznych 
imprez. Od pocz>tku wystCpuj> znani 
aktorzy, a proponowane przedstawienia 
s> na najwycszym poziomie, który udaje 
siC utrzymać od 11 lat. Sprawia to, ce 
USTA ciesz> siC duc> popularnoWci>, bo 
wiadomo, ce bCdzie to kontakt ze sztuk> 
na najwycszym poziomie. 

Na przykładzie UstroMskich SpotkaM Te-
atralnych widać, jak w ci>gu kilkunastu lat 
zmieniły siC warunki obcowania z kultur> 
w naszym mieWcie, jak rozwijał siC dom 
kultury. Na pocz>tku mieliWmy zniszczon> 
salC widowiskow>, nieczynn> kawiarniC  
i w czCWci budynku Pracakówki realizo-
wane były zajCcia Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej. Przez ostatnie lata ten obiekt był 
odnawiany, remontowany, jest dziercawca 
kawiarni. Obecnie zajCcia pozaszkolne 
prowadzi dom kultury, działa Ognisko 
Muzyczne prowadzone przez Towarzy-
stwo Kształcenia Artystycznego. Mocna 
powiedzieć, ce Pracakówka tCtni cyciem. 
Obok stałych zajCć dla dzieci i młodziecy 
mamy kilka sztandarowych imprez, a sala 
widowiskowa wykorzystywana jest na 
imprezy miejskie, uroczystoWci pocz>tku 
i koMca roku szkolnego. S> przegl>dy chó-
rów, amatorskich zespołów artystycznych, 
koncerty uczniów Ogniska Muzycznego. 
CzCsto w godzinach przedpołudniowych 
sala widowiskowa wykorzystywana jest 
przez placówki oWwiatowe na przedsta-
wienia dla dzieci, akcje edukacyjne, lekcje 
z ilharmoni>. Jest równiec Pracakówka 
miejscem, gdzie spotykać siC mog> rócne 
stowarzyszenia, mieć tu swoje siedziby. 
Wracaj> do ducej sali bale karnawałowe. 
Wszystko to Wwiadczy o ducym zapotrze-
bowaniu na tak> działalnoWć, jak> prowa-
dzi Miejski Dom Kultury „Pracakówka”.

Aby dalej podnosić standard, w tym 
roku przewidziany jest jesieni> remont 
sali widowiskowej. KoMcowym etapem 
remontu i modernizacji domu kultury, 
bCdzie w przyszłym roku zakoMczenie 
odnawiania elewacji.

Analizuj>c ostatnie dziesiCć lat dzia-
łalnoWci, Pracakówka mocno wpisała siC 
w cycie naszego miasta i jest kojarzona  
z kultur> wysok>, ale takce popularn>. Co 
najbardziej cieszy, to szeroka oferta dla 
dzieci i młodziecy, bo było to podstawowe 
załocenie przy przejmowaniu Pracakówki 
przez miasto.    Notował: (ws)

TwórczoWć ustroMskiej poetki Wan-
dy Mider jest przykładem przywi>zania  
i umiłowania rodzinnego miasta. Wier-
szem dokumentuje zwyczaje i tradycje  
a takce zapisuje wacne wydarzenia Ustro-
nia. Pocz>tkowo pisała wiersze okolicz-
noWciowe dla swoich najblicszych, które 
z czasem zaczCły przynosić jej coraz 
wiCcej aprobaty ze strony słuchaczy. Pasja 
twórcza poetki rozpoczCła siC w latach 70-
tych, a spopularyzowana została dopiero 
w latach 90-tych. 

Wiersze pisze w wiCkszoWci gwar>,  
z któr> zwi>zana jest od dziecka, przy-
pominaj>c ludzi i wydarzenia z dawnych 
lat. Głównym przesłaniem wierszy jest 
kultywowanie ludowej tradycji i kultury 
zwłaszcza wWród dzieci i młodziecy. Gwa-
ra to  podstawowe tworzywo literackie 
wierszy, dziCki czemu autorka zwiCksza 
komunikacyjnoWć swych utworów ocy-
wiaj>c jCzyk gwarowy i zwiCkszaj>c 
jego cywotnoWć. Istota piCkna i wartoWci 
literackich wierszy Wandy Mider tkwi 
w głCbokim rozumieniu cieszyMskiej 
mowy. 

Poezja W. Mider wykorzystywana 
jest przez DzieciCc> EstradC Regionaln> 
„Równica”. Poł>czenie twórczoWci poetyc-

kiej z działalnoWci> artystyczn> zespołu, 
który bierze udział w licznych koncertach 
i festiwalach w kraju jak i za granic>, daje 
obopólne korzyWci, czego efektem jest 
stale rosn>ca popularnoWć poetki i zespołu 
„Równica”. 

Na powodzenie i WwietnoWć tego przed-
siCwziCcia składa siC przede wszystkim 
wielki talent poetki i wracliwoWć na piCk-
no. Jej twórczoWć w znacz>cym stop-
niu przyczynia siC do promocji Ustronia  
a takce Ziemi CieszyMskiej. 

Poetka wydała trzy tomiki wierszy: „Pod 
Czantorióm” UstroM 1997 r., „Równica” 
UstroM 1998 r., „Na ustróMskóm nute. 
Antologia poezji” UstroM 2003 r. Jej pra-
ca została uhonorowana nastCpuj>cymi 
wyrócnieniami: w 1999 r. uchwał> Rady 
Miasta UstroM otrzymała Honorowy Dy-
plom „Za Zasługi dla Miasta Ustronia”; 
w 1999 r. Stowarzyszenie MiłoWników 
Kultury Ludowej „Czantoria” przyznało 
poetce najwycsze wyrócnienie- statuetkC 
Czantoryjki- przyznawan> ludziom szcze-
gólnie zasłuconym w propagowaniu kultu-
ry Ziemi CieszyMskiej; w 2003 r. odebrała 
Laur Srebrnej Cieszynianki- najwycsze 
wyrócnienie dla zasłuconych ludzi Ziemi 
CieszyMskiej.

oSoboWoVć 
ziem GórSKiCh

W. mider.                    

znana poetka ustroMska Wanda mider  została zgłoszona do plebiscytu na 
„osobowoWć ziem Górskich”, którego celem jest promowanie osób, które  
w szczególny sposób przyczyniły siC do spopularyzowania regionu  
i stanowi> wzór do naWladowania. Kapituła nominowała WandC mider do 
inału plebiscytu. ostateczny werdykt ogłosi 21 marca, do tego czasu 
internauci mog> oddawać głosy na swojego faworyta. nasz> kandydatk> 
jest oczywiWcie pani Wanda, która jest przykładem szczególnego umiło-
wania rodzinnego miasta i cieszyMskiej ziemi oraz kultywowania ludowej 
tradycji  wyraconej w poezji. internauci: głosujemy! informacje: www.
koalicja.com.
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Urz>d miasta UstroM zawiadamia mieszkaMców Ustro-

nia, ce w miesi>cach marcu i kwietniu, odbCdzie siC bez-

płatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Harmonogram bezpłatnej zbiórki odpadów wielkoga-

barytowych /pralek, lodówek, mebli, telewizorów/oraz 
sprzCtu elektrycznego.

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbywać siC 
bCdzie w dniach od �4 do � kwietnia �009 w godzinach 
od �5 do �9. 

Dzielnica  DzieM tygodnia
lipowiec  �4 marca –wtorek
nierodzim  �5 marca- Wroda
Hermanice  �� marca- czwartek
centrum  �7 marca- pi>tek
Goje, Jelenica �� marca- wtorek
brzegi, poniwiec � kwietnia- Wroda
zawodzie/całe/ � kwietnia- czwartek
Jaszowiec, polana, 
Dobka  � kwietnia- pi>tek

Odpady wielkogabarytowe nalecy wystawić w dniu zbiórki  
w poblicu swojej posesji, w miejscu umocliwiaj>cym swobodny 
dojazd, a nastCpnie telefonicznie powiadomić PrzedsiCbiorstwo 
Komunalnym Sp.z.o.o w Ustroniu, ul. Konopnickiej 40, w godz.  
od 7 do �5 – tel. 0�� 854-5�-4�, 0504�00589. 

OWrodek Pracy z Dziećmi i Młodziec> „Mocna Inaczej” jest 
specjalistyczn> placówk> wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie-
cy, która jest odpowiedzi> na zapotrzebowanie gminy w zakresie 
pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej jako najbardziej zor-
ganizowana forma pracy z dzieckiem i rodzin> w jej Wrodowisku 
naturalnym. OWrodek działa na rzecz wsparcia rodziny w pełnie-
niu jej funkcji opiekuMczych i wychowawczych. Z jednej strony 
placówka ta odgrywa rolC proilaktyczn>, poprzez stwarzanie 
mocliwoWci interesuj>cego spCdzania czasu wolnego, rozwijanie 
zainteresowaM i pomoc w nauce, z drugiej strony terapeutyczn>, 
zapewniaj>c pomoc pedagoga, psychologa i realizuj>c programy 
socjoterapeutyczne. Od 2000 roku co roku dzieci bCd>ce pod 
opiek> oWrodka wyjecdcaj> na obóz terapeutyczny, który koMczy 
proces socjoterapeutyczny i „zamyka” pracC z grup>. Na wszystkie 
podejmowane przez nas inicjatywy w tym kolonie i zimowiska  
staramy siC pozyskiwać fundusze z rócnych aródeł, takce z docho-
du  1% podatku. Dlatego tec zwracamy siC z ogromn> proWb> do 
wszystkich z paMstwa o oiarowanie nam 1% swojego podatku. 

 Dochód w całoWci zostanie przeznaczony na koloniC letni> dla 
dzieci z OWrodka Pracy z Dziećmi i Młodziec> „Mocna Inaczej” 
ul. Rynek 4, UstroM. Jeceli zdecyduj> siC paMstwo przekazać nam 
ten „ac” 1% swojego podatku, nalecy w odpowiedni> rubrykC 
w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS 0000110528 
naszej organizacji, czyli: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Mocna Inaczej”. 

1% PodaTKu 

Wybory 
W mKS-ie

Pod koniec stycznia odbyło 
siC walne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze członków 
MKS UstroM. Debatowano 
w Szkole Podstawowej nr 5 
w Lipowcu. Zebraniu prze-
wodniczył Rajmund Raszyk. 
Sprawozdanie z działalnoWci 
obejmuj>cej lata 2005 – 2008, 
złocył prezes zarz>du Marek 
Konowoł. 

Młodzi sportowcy skupieni 
w sekcji lekkoatletycznej, zdo-
byli w tym okresie dla MKS-u 
33 medale na Mistrzostwach 
Vl>ska, 23 medale na Mistrzo-
stwach Makroregionu, 3 me-
dale podczas Halowych Mi-
strzostw Polski oraz 7 medali 
Mistrzostw Polski na otwartym 
stadionie. W sumie zatem w 97 
startach zdobytych zostało 66 
kr>cków wszystkich kolorów. 
NajwiCksze sukcesy odnosili 
tyczkarki i tyczkarze, kulo-
miotki i skoczkinie wzwyc. 
Martyna Cyganek ma na kon-
cie rekord Polski młodziczek 
(3,80 m) oraz start w Mistrzo-
stwach Vwiata U-18. Obok niej 
w kadrze Polski juniorek były 
Magda Molek, Agata Bijok 
i Patrycja Moskała. W klu-
bie prowadzone jest równiec 
szkolenie dzieci i młodziecy  
w siatkówce, w grupach dziew-

cz>t i chłopców. Młodziczki 
plasowały siC w przedziale 
lokat 6 – 12 Mistrzostw Vl>-
ska i zdobyły br>zowy medal  
w minisiatkówce w wojewódz-
twie, natomiast chłopcy zajCli 
drug> lokatC w półinale wo-
jewódzkim i wicemistrzostwo 
powiatu. Treningi prowadzili 
Marek Konowoł, Magda Ku-
bala, Zbigniew Gruszczyk  
i Rajmund Raszyk. 

Prowadzone s> nadto zajC-
cia rekreacyjne i sportowe dla 
uczniów siedmiu ustroMskich 
szkół. Pozyskano sprzCt do 
prowadzenia szkolenia warto-
Wci około 130 tys. zł. 

Uczestnicy zebrania przyjCli 
sprawozdanie prezesa, spra-
wozdanie inansowe i udzielili 
absolutorium ustCpuj>cemu 
zarz>dowi. Przyst>piono na-
stCpnie do wyboru nowego 
zarz>du i komisji rewizyjnej. 
Zarz>d ukonstytuował siC  
w nastCpuj>cym składzie: Ma-
rek Konowoł – prezes, Zbi-
gniew Gruszczyk – wiceprezes, 
Rajmund Raszyk, Piotr Cyga-
nek, Jan Moskała, Magdalena 
Kubala, Mateusz bebrowski 
– członkowie zarz>du. Komisja 
Rewizyjna działa w składzie: 
Leszek Szczypka, Bogusław 
Bijok, Rafael Ledeler.    (nik)
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Fotograia z 1980 r. przedstawiaj>ca grupC dzieci przygotowy-
wanych do wystCpów w spółdzielczej Wwietlicy na Gojach przez 
HelenC Pilch. Stoj> od lewej: Beata Maciejczek, Mariola Wałach, 
Adam Stanieczek, Bocena Salecka, Urszula Cholewa, Joanna 
Szarzec; w drugim rzCdzie: Helena Pilch, Maryla Hławiczka, Le-
szek Wałach, Arkadiusz Cholewa. FotograiC udostCpniła Joanna 
Cholewa, która działalnoWć kulturalno-oWwiatow> Heleny Pilch  
z dziećmi, opisała w „Kalendarzu UstroMskim” na 2009 rok. 

                                                                    lidia Szkaradnik

Czy wiesz, ce...
Układ klimatyzacji to siedlisko groanych 

grzybów i bakterii?
ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEJ RODZINy!

zrób przeGl=D klimatyzacJi 
przeD Sezonem!

Tylko w marcu promocyjne ceny
mechanika pojazdowa - leszek k>kol

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

miejscowi przedsiCbiorcy zwi>zani z turystyk> ruszaj> w trasC gdy 
spadnie choćby odrobina Wniegu.          Fot. W. Suchta
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POWSTANIE SALA
- na miejscu 7 - budowC sali gimnastycz-

nej przy Zespole Szkół nr 1 w WiWle.
We wniosku Ustronia czytamy m.in.:
Nakłady wynios> ł>cznie 6 200 000,00 

zł brutto. 85% kosztów zostanie pokry-
tych ze Wrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (5 270 000,00 
zł), zaW pozostała kwota – 930 000,00 zł, 
stanowi>ca 15% kosztów kwaliikowanych 
zostanie pokryta ze Wrodków budcetowych 
wnioskodawcy czyli miasta UstroM.

Powstanie sala z zapleczem szatniowym 
o powierzchni zabudowy 1 721.14 m˛. Ku-
batura obiektu – 11 610.84 m3 BCdzie to 
sala o wymiarach wewnCtrznych 36,7 m x 
23,5 m i wysokoWci 7,56 m. Powierzchnia 
ucytkowa hali z widowni> wynosi 889,83 
m2, a z zapleczem 1.552,1 m2.

Sala wykorzystywana bCdzie przede 
wszystkim w celu przeprowadzania zajCć 
wychowania izycznego oraz udostCpniania 
go w celu uprawiania sportu mieszkaMcom 
miasta, jak równiec turystom. Aby wyko-
rzystywać halC zgodnie z przeznaczeniem, 
nalecy równiec zakupić sprzCt sportowy 
umocliwiaj>cy prowadzenie zajCć wycho-
wania izycznego. Do gry w piłkC nocn> 
zostan> zakupione m.in. bramki, siatki; do 
gry w koszykówkC – konstrukcje do kosza, 
tablice, osprzCt; do siatkówki – słupki  
i siatki z osprzCtem; do tenisa ziemnego 
– słupki, siatka; do ćwiczeM – liny i kółka 
gimnastyczne, ławka gimnastyczna, mate-
race, dr>cek, kozioł, skrzynia, odskocznie, 
równowacnia, koła gimnastyczne, a ponad-
to siatka ochronna na okna, siedziska try-
bun, tablica wyników sportowych, pulpit 
komentatorów sportowych itd. 

Obiekt zostanie przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Wszyst-
kie pomieszczenia bCd> wybudowane na 
jednym poziomie, co w znacz>cy sposób 
ułatwi poruszanie siC pomiCdzy poszcze-
gólnymi salami, a takce miCdzy nowym 
obiektem a budynkiem szkoły. Koniecz-
ne jest wyposacenie sali gimnastycznej 
w sprzCt sportowy umocliwiaj>cy reali-
zowanie programów szkoleniowych z za-
kresu piłki nocnej, koszykówki, siatkówki, 
tenisa ziemnego, gimnastyki oraz inne 
akcesoria niezbCdne dla poprawnego funk-
cjonowania sali.

SalC zaprojektowano jako budynek mu-
rowany z elementami rdzeni celbetono-
wych. Sala gimnastyczna bCdzie posiadać 
dach dwuspadowy o k>cie nachylenia 15 
stopni, a nicsze czCWci bCd> przykryte da-

(dok. ze str. 1)

Widok sali gimnastycznej od strony południowej.             

chem jednospadowym o k>cie nachylenia 
12 stopni. Elementami konstrukcji dachu 
s> dawigary z drewna klejonego. Funda-
menty monolityczne w formie ław i stóp. 
Nadproca prefabrykowane z belek typu 
L i celbetonowe, 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 bCdzie posiadał 
główn> salC ćwiczeM, salkC rezerwow> oraz 
salC do aerobiku. W celu dostosowania siC 
do wysokich standardów BHP, powstan> 
ponadto pomieszczenia towarzysz>ce,  
w postaci natryskowni, toalet, sanitaria-
tów i pomieszczeM gospodarczych oraz 
pomieszczenia dla trenerów wraz z maga-
zynem na sprzCt sportowy. 

Beneicjentem bezpoWrednim projektu 
jest Miasto UstroM, na którym spoczywa 
całoWć odpowiedzialnoWci za wykonanie 
niniejszej inwestycji. Instytucja ta bCdzie 
zarz>dzała realizacj> projektu podczas jego 
wdracania. Powstał> infrastruktur> bCdzie 
zaW zarz>dzała Szkoła Podstawowa nr 1, 
jako jej gospodarz. (...)

Obecnie szkoła nie posiada odpowied-
niej sportowej infrastruktury edukacyjnej, 
umocliwiaj>cej prawidłow> realizacjC 
zajCć wychowania fizycznego oraz po-
zaszkolnych zajCć sportowych. Istniej>ca 
sala jest zdecydowanie za mała i zbyt słabo 
wyposacona, aby prowadzić zajCcia wy-
chowania izycznego dla wystarczaj>cym 
poziomie.

Nalecy zauwacyć, ce mimo silnych 
procesów urbanizacyjnych w regionie  
i ducego potencjału gospodarczego, słab> 
stron> województwa Wl>skiego, w tym 
powiatu cieszyMskiego i miasta UstroM, 
jest niski stopieM rozwiniCcia infrastruk-
tury sportowo–rekreacyjnej – zarówno tej 
komercyjnej, jak i szkolnej. MieszkaMcy 
powiatu cieszyMskiego maj> utrudniony 
dostCp do hal sportowych czy boisk, a tury-
Wci, którzy licznie odwiedzaj> ten teren nie 
znajduj> tu odpowiedniej iloWci obiektów,  
z których mogliby korzystać poza sezonem 
zimowym. Obecny stan ogólnodostCpnej 
bazy sportowej w zakresie boisk sporto-
wych, odkrytych i zamkniCtych, o rócnych 
funkcjach, wskazuje na ducy niedobór tego 
typu obiektów sportowych. Zapotrzebowa-
nie zarówno w województwie Wl>skim, jak 
i w samym Ustroniu w tym wzglCdzie jest 
ogromne. Analiza stanu bazy sportowej - 
szkolnych i gminnych sal gimnastycznych 

wskazuje zaW na powacne zaniedbania  
i piln> koniecznoWć poprawy warunków 
niezbCdnych dla prowadzenia zajCć wycho-
wania izycznego i sportu szkolnego.

Realizacja projektu pozwoli na rozwi>-
zanie szeregu problemów, wWród których 
za najwacniejszy mocna uznać brak mocli-
woWci przeprowadzenia zajCć wychowania 
izycznego na wystarczaj>cym poziomie 
i sportowych zajCć pozalekcyjnych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, jak 
równiec 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 zajCć wy-
chowania izycznego – jej małe rozmiary  
i słabe wyposacenie uniemocliwia realizo-
wanie nowoczesnych programów wycho-
wania izycznego dla uczniów. Ponadto 
wystCpuj> problemy zwi>zane z ograni-
czonym dostCpem mieszkaMców miasta 
do tego typu obiektów, zapewnieniem 
miejsca do treningów lokalnym klubom 
sportowym, w tym działaj>cym w szko-
łach, słaba oferta rekreacyjno-sportowa dla 
turystów odwiedzaj>cych UstroM, zwłasz-
cza dzieci i młodziecy. Problematyczn> 
kwesti> jest wiCc niewystarczaj>co rozwi-
niCta infrastruktura sportowo – rekreacyjna  
w obszarze otoczenia projektu. (...)

Rzeczowa realizacja inwestycji bCdzie 
przebiegała w piCciu etapach, obejmuj>-
cych zadania: stan zerowy z przekładkami 
sieci i uruchomieniem instalacji, stan su-
rowy, instalacje, stan wykoMczeniowy, wy-
posacenie obiektu. Ponadto wnioskodawca 
poniesie koszty zwi>zane z nadzorem 
autorskim i inwestorskim oraz promocj> 
projektu. 

Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednost-
k> podległ> miastu UstroM, któr> z racji 
swoich obowi>zków ustawowych inan-
suje samorz>d. PrzedsiCwziCcie jest za-
tem trwałe od strony inansowej. Projekt 
sali uwzglCdnia najnowsze technologie 
stosowane w budowie tego typu obiek-
tów. Zdecydowano siC na wprowadzenie 
rozwi>zaM technicznych maj>cych na celu 
ograniczenie kosztów eksploatacji np.: 
system ogrzewania obiektu. Za czynnik 
wpływaj>cy na trwałoWć inwestycji uznać 
nalecy równiec skalC proponowanego 
przedsiCwziCcia. WielkoWć szkoły, licz-
ba uczniów, wielkoWć lokalnej populacji 
oraz niewystarczaj>ca liczba obiektów 
sportowych, wskazuj> na koniecznoWć 
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Widok sali gimnastycznej od strony zachodniej.             

wybudowania sali gimnastycznej, a nie 
wielofunkcyjnej hali z widowni>. Reali-
zacja zadania musi zostać zrealizowana w 
cyklu dwuletnim. RozpoczCcie I kwartał 
2009, zakoMczenie III kwartał nastCpnego 
roku (przed rozpoczCciem roku szkolnego). 
Nalecy zaznaczyć, ce niniejszy projekt nie 
jest objCty pomoc> publiczn>.

Projekt jest w pełni wykonalny pod 
wzglCdem technicznym. Opracowanie pro-
jektów budowy hali jest zgodne z najnow-
szymi trendami w konstruowaniu podob-
nych obiektów. Sala sportowa przy Szkole 
Podstawowej nr 1 bCdzie posiadała główn> 
salC ćwiczeM, salkC rezerwow>, salkC do 
aerobiku oraz pomieszczenia towarzysz>ce 
– toalety, sanitariaty, szatnie, pomieszcze-
nia gospodarcze itp. Do wykonania sali 
zostan> ucyte powszechnie stosowane  
w tego typu projektach materiały budow-
lane. Nalecy tutaj wspomnieć o czCsto sto-
sowanej technice tworzenia celbetonowych 
konstrukcji sali gimnastycznej. Natomiast 
do wykonania nawierzchni boisk ucyta bC-
dzie nowoczesna poliuretanowa mieszanka 
i maty z granulatu gumowego. Grunt jest 
w pełni przygotowany pod zabudowC. Na 
teren posesji prowadz> cztery wejWcia, 
co w znacz>cy sposób ułatwi realizacjC 
projektu od strony budowlanej. Dogodna 
lokalizacja - nieopodal istniej>cej szkoły 
podstawowej - umocliwia łatwe podprowa-
dzenie energii elektrycznej, wody, ogrze-
wania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
zamontowanie instalacji przeciwpocaro-
wej. Podmiotem realizuj>cym całoWć inwe-
stycji jest Miasto UstroM – gwarantuje to 
inansow> wykonalnoWć projektu oraz ob-
liguje do realizacji inwestycji zgodnie 
z najlepsz> praktyk>. Projekt bCdzie zarz>-
dzany przez pracowników UrzCdu Miasta. 
W wyniku realizacji projektu powstanie 
hala sportowa wraz z pomieszczeniami 
towarzysz>cymi. Nadzór i zarz>dzanie 
obiektem bCdzie przekazane dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 1. TrwałoWć orga-
nizacyjn> projektu gwarantuje doWwiadcze-
nie inwestora w zarz>dzaniu infrastruktura 
publiczn>. TrwałoWć inansow> zapewnia 
płynnoWć inansowa inwestora oraz przy-
chody generowane w ramach odpłatnego 
udostCpniania obiektu.

Prace przygotowawcze, przetarg na ro-
boty budowlane, nadzór autorski i inwe-
storski oraz realizacja robót prowadzo-

na bCdzie przez miasto UstroM. Wnioski  
o płatnoWć i sprawozdania sporz>dzane 
bCd> w wydziale IGG UM UstroM.

Po zakoMczeniu realizacji projektu sal> 
sportow> zarz>dzać bCdzie dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 podległy UrzCdowi 
Miasta UstroM. Taka forma zarz>dzania 
sal> zapewnia z jednej strony mocliwoWć 
skutecznego i szybkiego reagowania na po-
wstaj>ce zapotrzebowanie czy tec składane 
oferty przez dyrektora szkoły, z drugiej 
podmiot aplikuj>cy o dotacjC posiada odpo-
wiedni poziom kontroli nad ucytkowaniem 
sali. OkreWlenie takich zasad zarz>dzania 
obiektem w pełni potwierdza jego trwa-
łoWć organizacyjn>. Sala udostCpniana 
bCdzie osobom prywatnym na podstawie 
zawartych umów wynajmu, zakupionych 
biletów, w drodze wynajmu zorganizowa-
nym grupom, przedsiCbiorstwom w drodze 
zawartych umów wynajmu.

Niniejsze przedsiCwziCcie nie nalecy do 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wro-
dowisko. Nie wymaga zatem sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko. 
PrzedsiCwziCcie nie jest zlokalizowane  
w obszarze objCtym ochron> Natura 2000, 
wiCc pozostaje bez wpływu na t> strefC. 
Nie istniej> znacz>ce lub nadzwyczajne 
zagrocenia Wrodowiska przyrodniczego 
wyniku przeprowadzania projektu. Bu-
dynek zlokalizowany jest na obszarze, 
na którym warunki przyrodnicze zostały 
juc przekształcone w wyniku działalnoWci 
człowieka, zaW przyjCcie prawidłowych 
rozwi>zaM projektowych i zagospodarowa-
nia terenu pozwoli na spełnienie wymogów 
ochrony Wrodowiska przyrodniczego i kra-
jobrazu. Przedmiotowe przedsiCwziCcie 
nie wpłynie na pogorszenie stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych,  jak 
równiec powietrza atmosferycznego. 

Celem przygotowanej analizy inanso-
wej było jasne przedstawienie inansowej 
koncepcji projektu oraz uzasadnienie pod-
staw jego wykonalnoWci, poprzez ustalenie 
wartoWci wskaaników efektywnoWci inan-
sowej projektu. 

W prognozie rachunku zysków i strat 
dla projektu zestawiono rzetelne okre-
Wlone przewidywane wartoWci elemen-
tów wpływów i wydatków z działalnoWci 
operacyjnej generowanych przez projekt 
w kacdym roku jego eksploatacji. Przy-
chodami operacyjnymi osi>ganymi przez 

przedmiotow> strefC sportu i rekreacji s> 
pozycje wymienione w rozdziale Program 
sprzedacy. Kalkulacja przychodów opera-
cyjnych. Wydatki operacyjne natomiast 
zostały opisane w rozdziale Kalkulacja 
kosztów eksploatacyjnych. Przychody oraz 
koszty zostały obliczone w cenach stałych, 
oraz bez uwzglCdniania wpływu inlacji.  
W wyniku zsumowania wpływów i wydat-
ków projektu otrzymano obraz operacyj-
nych przepływów pieniCcnych w kacdym 
roku funkcjonowania projektu. W całym 
okresie ucytkowania obiektu sportowego 
zaplanowane przychody operacyjne za-
pewni> pokrycie czCWci biec>cych kosztów 
eksploatacji obiektu. Pozostałe zobowi>-
zania jednostki pokrywane bCd> Wrodkami 
pieniCcnymi pochodz>cymi z budcetu 
Miasta Gminy UstroM. Mechanizm inanso-
wy zapewni płynnoWć inansow> w całym 
okresie ekonomicznego cycia inwestycji. 

Decyzja o utworzeniu sali sportowej na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustro-
niu wpłynie korzystnie na poprawC jakoWci 
i dostCpnoWci przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, powoduj>c znacz>cy wzrost 
stopy cyciowej mieszkaMców. 

W uzasadnieniu wniosku czytamy tec, 
ce:  

Miasto UstroM posiada ponadto zasoby 
gwarantuj>ce efektywn> realizacjC projek-
tu: doWwiadczon> kadr> oraz wystarczaj>ce 
zaplecze biurowo-techniczne (28 kom-
pletnie wyposaconych pomieszczeM biu-
rowych). DoWwiadczenie, które instytucja 
posiada w zakresie realizacji inwestycji 
nalecy okreWlić jako wysokie i w pełni 
gwarantuj>ce skuteczne przeprowadzenie 
projektu. Wskazać tu mocna:
1. Vciecka rycerska - Program: Phare CBC, 
wartoWć projektu: 6400 EUR
2. Czantoria bez granic 2005-2015 - Pro-
gram: Phare CBC, wartoWć projektu: 6100 
EUR
3. Remont sceny i pomieszczeM zaplecza 
w Miejskim Dom Kultury Pracakówka- 
Priorytet 3; Działanie
3.1. ZPORR, wartoWć projektu: 600 085,84 
zł
4. Rynek jako salon miasta - rewitalizacja 
rynku - Priorytet 3; Działanie 3.3. ZPORR, 
wartoWć projektu: 5.448.159,03 zł
5. Program promocji i rozwoju produktów 
turystycznych Beskidzkiej 5 - Działanie 1.4. 
ZPORR, wartoWć projektu: 510.000 zł.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oRaz WypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
WypoMyczalnia: 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 ksiąMek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny Meński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległoAć w czasie II wojny Awiatowej (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 działalnoAci artystycznej twórcy
Cieszyńska srebrna biMuteria kazimierza  Wawrzyka 
klub pRopozyCJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 
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.

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 „pRaLakóWka” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeRobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  Aroda 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 tRzeJWoœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

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

policja, stra¿ miejska

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

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
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 - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

stoWaRzyszenie pomoCy dzieCiom i Rodzinie”moLna 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: Aroda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy: 
SP1 poniedziałek 12-15;  SP2 czwartek 13-16; SP3  Aroda 11.30-14.30  (gr. młodsza), czwartek 13.30-
16.30 (gr. starsza);  SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 Aroda12.30-15.00. 
@WietliCa @RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzieLy W HeRmaniCaCH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia sportowe oraz komputerowe
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
•    Aroda (16 - 18) -  zajęcia plastyczne 
W drugą i czwartą Arodę 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 moMliwoAć konsultacji z logopedą oraz zajęcia 
logopedyczne dla chętnych
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki

Od poniedziałku do piątku istnieje moMliwoAć 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.
stRaL mieJska ustRoñ 
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
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KrzybóWKa   KrzybóWKa   KrzybóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie  ludeczkowie

poziomo: �) szkło powiCkszaj>ce, 4) przyjaciółka 
Nel, 6) padlinocerca, 8) gatunek muzyki, 9) stary but,  
�0) ogrodzenie, ��) silnik, ��) imiC mCskie, ��) mCska miss,  
�4) stan w USA, �5) całobny utwór, ��) drogie futro,  
�7) przed marcem, �8) piłka poza lini>, �9) orientalne imiC 
mCskie, �0) atrybut kelnera.

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 Krzycówki z nr 9
kWiaty i caŁUSy Dla paL

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: tomasz ogrodzki, 
UstroM, ul. Skrajna15a/3. Zapraszamy do redakcji.  

Co tec porobiocie na przedwioWniu? Prowda, roboty kole 
chałpy je dycki moc. Jo tec nareszcie wyszłach na słóneczko, 
tak mi go chybiało, tóc coby pocynić przijemne z pocytecz-
nym chyciłach sie pucowanio łokiyn. A wiycie jako to je 
po zimie, nie idzie ło to, coby kapke na hónym szyby prze-
pucować, ale musiałach calutki łokna dokładnie łoczyWcić,  
a tego marasu było doista sporo. A coby być jak nejdłócyj na 
słóneczku, tóc przed połednim pucowałach z jednej stróny, 
potym warziłach łobiod, a po połedniu z drugi stróny myłach 
łokno – zaW na słóMcu. Mocne mi powiycie, cech sie wyrwała 
za wczas, ce jeszcze do Wwiónt bydóm zmazane, ale dyć jeszcze 
roz jich na hónym przetrym, a tóm hrubszóm robote móm juc 
za sobóm. Nó i radoWci 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 doW czynsto 
jóm łodwiedzóm, tóc tec sie tam rozglóndóm po okolicy.  
I kiedy do ni idym, to dycki ludzie po Wmietnikach sznupióm 
i isto jedzynio chladajóm. Tak se myWlym, dyć w blokach ni 
majóm ani kur, nejwycyj psy, abo kocury, tóc kiery mo zjodać 
stary chlyb, czy insze resztki? Dyć trzeja by kole Wmietników 
zrobić jakisik miejsce, kaj by ludzie mógli ty resztki wykłodać. 
Sama tec rozmyWlóm jako inszym pumóc, tóc jak móm łoblycz-
ke, co juc w ni nie chodzym, abo łoto owoców w lecie tec mi 
dycki zbydzie, to pytóm sie kiery by skorzystoł. Nó, a resztki 
z łobiadu jy pies, zaW stary chlyb dowóm kuróm – u mnie sie 
nic z jedzynio do Wmieci nie wyciepuje. 

Ale jak cech prziszła do tej Hanki z bloków, tóc pełniut-
ki stół jedzynio przirychtowała, a w dwójke my jyno były. 
Kryzysu u ni, emerytki nie widać. A wiycie jako to je, jak 
juc człowiek widzi fajnóm wycerke, 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, tóc 
chyciły my sie na przedbiycki syrnika z brzoskwiniami, ale 
jak juc cech stanyła łod stołu to sie zdało, ce sie nie unie-
sym. Dobrze, ce idzie wiosna, to mocne przi robocie dóndym 
zaW do swoji formy i kóndycji, czego i Wóm cyczym, bo 
po zimie człowiek je doista rozlyniwióny i taki zasiedziały  
w chałupie.          Jewka

obWieSzczenie
burmistrza miasta UstroM

z dnia �� lutego �009 r.
w sprawie wyboru  przewodnicz>cego zarz>du 

i zarz>du osiedla UstroM nierodzim

Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla UstroM Nierodzim, 
stanowi>cego zał>cznik nr 8 do uchwały Rady Miasta UstroM 
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.  w sprawie 
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu.

burmistrz miasta UstroM
podaje do publicznej wiadomoWci, ce w dniu

�0 marca �009 roku, o godz. �7
w Szkole podstawowej nr � w Ustroniu 

nierodzimiu przy ul. kreta �,                       
odbCdzie siC

ogólne zebranie mieszkaMców osiedla  
UstroM nierodzim,

na którym przeprowadzony zostanie wybór
przewodnicz>cego zarz>du i zarz>du osiedla 

UstroM nierodzim.
Warunkiem wacnoWci Ogólnego Zebrania, na którym odby-
waj> siC wybory Przewodnicz>cego Zarz>du oraz pozostałych 
członków Zarz>du, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obec-
noWć co najmniej 3% mieszkaMców osiedla uprawnionych 
do głosowania.
osiedle UstroM nierodzim obejmuje ulice:
Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospo-
darska, 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, bwiro-
wa.             Burmistrz Miasta 

                            ireneusz Szarzec

Urz>d miasta UstroM informuje, 
ce w dniu 9 marca �009 r. na tablicy ogłoszeM zo-

stał wywieszony na okres �� dni wykaz nierucho-

moWci przeznaczonych do dziercawy, najmu na 
okres do trzech lat niezabudowanych i zabudowa-

nych obiektami nie zwi>zanymi trwale z gruntem  
a stanowi>cych własnoWć osób prawnych, izycznych  
i jednostek nie posiadaj>cych osobowoWci prawnej.
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„Bo to w jego sercu Vl>sk siC zrodził cały, brylanty i perły w jego 
rosły łonie”- o kim mowa? OczywiWcie o człowieku niezwykłym, 
wybitnym twórcy, dyrygencie, dyrektorze zespołu „Vl>sk” Stanisła-
wie Hadynie. Wszyscy znamy jego przepiCkne pieWni. Jego cycie, 
a właWciwie twórczosć literacka była tematem kolejnego spotkania 
w Muzeum Marii Skalickiej.  O jego twórczoWci opowiadała Anna 
Guznar, wieloletnia kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Ustroniu. A. Guznar rozpoczCła swoj> opowieWć od odczytania 
wiersza poWwiCconego pamiCci Stanisława Hadyny, który napisała 
znana zaolziaMska poetka Aniela Kupiec 
- Przyznam siC wam, ce płakałam jak dziecko, w ten Nowy Rok, 
kiedy usłyszałam wiadomoWć, ce zmarł Stanisław Hadyna – wspo-
minała. - MogC nawet powiedzieć, ce uwielbiałam S. HadynC. Nie 
było to nic z takiego uwielbienia damsko-mCskiego, po prostu 
podziwiałam jego nieprawdopodobny intelekt, jego m>droWć, jego 
kulturC, jego ogromne wiadomoWci. To był człowiek renesansu. 
Mój podziw dla niego wzi>ł siC st>d, ce przeczytałam jego ksi>ckC 
„W słoMcu Hellady”. Poniewac pan profesor był wielbicielem 
kultury starocytnych Greków, a ja tec, wiCc strasznie chciałam 
spróbować zaprosić go na spotkanie. Przeczytałam tC ksi>ckC 
raz, drugi i trzeci i tak siC złocyło, ce w 1975 roku pojechałam 
na pierwsz> wycieczkC do Grecji. WziCłam oczywiWcie tC ksi>c-
kC ze sob>. MCczyłam moje kolecanki, czytaj>c im fragmenty  
o miastach opisanych przez HadynC.

A. Guznar zanim na dobre rozpoczCła sw> opowieWć o twór-
czoWci literackiej S. Hadyny, przeczytała krótki cyciorys tego 
niezwykłego człowieka. Urodził siC on 25 wrzeWnia 1919 roku 
w Karpentnej na Zaolziu w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec 
był zbieraczem pieWni ludowych, dyrygentem, matka Emilia  
z domu Pilch ,córka Jana Pilcha, kierownika szkoły wywodz>cego 
siC z Wisły, była piCkna i muzykalna, był wiCc S. Hadyna, jak 
stwierdziła A. Guznar, niejako podwójnie genetycznie obci>cony 
uzdolnieniami muzycznymi. Jego pierwszym nauczycielem był 
ojciec. Do szkoły Wredniej uczCszczał w Cieszynie. RównoczeWnie 
kształcił siC w cieszyMskiej ilii konserwatorium muzycznego  
w Katowicach. Studia odbywał na wydziale ilozoicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. W okresie studiów pochłaniała go 
muzyka modernistyczna okresu Młodej Polski. W tym okresie 
powstały jego pierwsze kompozycje fortepianowe – wspomina  
A. Guznar. Przypomniała równiec takie fakty  z jego cycia,  jak utwo-
rzenie razem z ojcem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształc>cego  
w WiWle, w którym tec byli pierwszymi nauczycielami. S. Hady-
na wykładał jCzyk polski, jCzyk angielski, historiC oraz łacinC. 
Znał perfekcyjnie cztery jCzyki zachodnie oraz łacinC. Realizo-
wał swoje muzyczne pasje poprzez organizowanie koncertów  
z własnymi kompozycjami fortepianowymi. W 1948 roku odszedł 
ze szkoły, gdyc został dyrektorem Biura Koncertowego w Kato-
wicach. Równolegle podj>ł dalsze studia w zakresie kompozycji 
i dyrygentury w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. 
W latach piCćdziesi>tych rozpocz>ł tworzenie Zespołu PieWni 
i TaMca „Vl>sk”. Zespół ten wyszkolony i kierowany przez 
S. HadynC podbijał Wwiat w latach 1953 – 1958, rozsławiaj>c 

PolskC i Vl>sk w wielu krajach. W 1968 roku w wyniku decyzji 
władz politycznych został odsuniCty od swojego zespołu i osiadł  
w Krakowie. PoWwiCcił siC komponowaniu i twórczoWci literackiej. 
OdsuniCcie od swego ukochanego zespołu przypłacił zawałem, 
na szczCWcie nie był to Wmiertelny zawał. Powrócił do swego uko-
chanego zespołu po prawie 22 latach nieobecnoWci w 1990 roku. 
Miał juc wtedy ukoMczone 70 lat. W grudniu 1998 roku niecały 
miesi>c przed Wmierci> został uhonorowany Krzycem Zasługi 
w Warszawie. Zmarł w 1stycznia 1999 roku. Został pochowany na 
cmentarzu ewangelickim w WiWle. Komponował utwory skrzyp-
cowe, fortepianowe, wWród wacniejszych kompozycji znajduj> 
siC kantaty, poemat symfoniczno-baletowy „Wiosna”, 250 pieWni 
chóralnych i solowych, 14 kolCd, 13 pieWni pasyjnych, a poza tym 
muzyka baletowa, teatralna i ilmowa. Obecnie Zespół PieWni  
i TaMca „Vl>sk” nosi jego imiC. Przed siedzib> zespołu postawiono 
kompozytorowi pomnik.

A. Guznar z niezwykłym przejCciem, przedstawiała kolejne 
powieWci, a takce i dramaty S. Hadyny.  Kiedy przeczytała „Nie-
zatarty Wlad”, mał> ksi>ceczkC o młodoWci Szopena, wtedy po raz 
pierwszy dostrzegła piCkno jCzyka literackiego S. Hadyny. „Zboca 
odpływaj> falami spod jego stóp”, to Szopen siedzi przy fortepianie 
i gra. W tych słowach, w tej jego pierwszej ksi>ceczce czuje siC, 
ce to pisał człowiek młody, trzydziestoletni. Kolejne jego ksi>cki 
s> juc bardziej dojrzałe – twierdzi A. Guznar. - Coraz wiCcej  
w nich treWci, coraz wiCcej w nich faktów. Co nie znaczy, ce nie ma  
w nich fragmentów lirycznych. S. Hadyna był nieprawdopodob-
nym erudyt>, miał ogromny zasób słów, jego wiedza nie ograni-
czała siC tylko do muzyki. NajwiCcej swoich utworów napisał, 
kiedy był odsuniCty od zespołu. Opowiadała tec o niesamowi-
tym wydarzeniu, jakim był przyjazd mieszkaj>cego juc wtedy 
w Krakowie Hadyny na jej zaproszenie, kiedy zorganizowała 
spotkanie w bibliotece z czytelnikami jego ksi>cek. Wspominała 
to nerwowe oczekiwanie na przyjazd, towarzysz>c> mu tremC, 
która znikła jak za dotkniCciem czarodziejskiej rócdcki, gdy  
S. Hadyna siC pojawił. Szczególnym przecyciem dla A. Guznar 
były dwie godziny przed spotkaniem, które spCdziła na rozmowie  
z zaproszonym goWciem: - Wszedł, uWmiechn>ł siC, wyci>gn>ł do 
mnie rCce i znikł cały mój stres. UsiedliWmy i tak strasznie ceWmy 
rozmawiali o wszystkim – opowiadała. 

Swój wykład w Muzeum poWwiCciła powieWciom i dramatom, 
które w ci>gu swojego całego cycia napisał S. Hadyna. Był to 
miedzy innymi dramat o cyciu 
Mahatmy Ghandiego, który fa-
scynował autora. Wiele uwagi 
poWwiCcił tec cyciu i twórczoWci 
Martina Lutera Kinga w swoim 
dramacie „Zdruzgotane sny”. 
Inny jego dramat zatytułowa-
ny „Deklaracja 76”, poruszał 
sprawC Deklaracji Niepod-
ległoWci Stanów Zjednoczo-
nych. Za wszystkie dramaty 
otrzymał nagrody. A. Guznar 
bardzo ciepło wyracała siC tec  
o powieWciach S. Hadyny. 
Wspomniała miedzy innymi 
„DrogC do hymnu” – studium  
o Mazurku D>browskiego, 
„Gdzie niebo graniczy z ziemi>” 
– sentymentalne spojrzenie 
wstecz, w czasy lat dziecinnych 
oraz „W pogoni za wiosn>”- hi-
storiC powstania Zespołu PieWni 
i TaMca „Vl>sk”. PodkreWlała 
niezwykłe poczucie humoru au-
tora, któremu dał upust przede 
wszystkim w ksi>ckach mó-
wi>cych o historii zespołu oraz  
o jego podrócach.

OpowieWć A. Guznar uroz-
maiciły dawiCki najpopular-
niejszych pieWni „Vl>ska”. 
Wysłuchano „Ondraszka”, 
„Helokania”, „Starzika” i „Ka-
rolinki”.           anna rokosz

hadyna  liTeraT
S. hadyna.                                                       



19 marca 2009 r.   Gazeta UstroMska   ��

KilKa SłóW 
o STroju

Chyba wszyscy słyszeliWmy przynajmniej kilkakrotnie w swym 
cyciu termin „strój”. Działo siC to w rócnych momentach - z okazji 
wystCpów zespołów regionalnych, uroczystoWci rodzinnych, przy 
ogl>daniu starych zdjCć. Dla niektórych jest to pojCcie dobrze 
znane, ale dla wiCkszoWci jest to słowo-enigma. W ostatnich latach 
znaczenie stroju w naszej kulturze zdaje siC upowszechniać. Wy-
pada w tym miejscu zapytać - dlaczego? Dzieje siC tak, poniewac 
niektórzy pragn> odrodzenia tradycji, moce tec chc> pokazać 
swe przywi>zanie do rodzinnego regionu, a moce po prostu lubi> 
szokować. A czyni> to właWnie poprzez manifestacjC swego pocho-
dzenia w kontekWcie posiadania i „noszenia siC” w stroju. Czym on 
jednak jest właWciwie? Jak nalecy go rozumieć i z czym ł>czyć? No 
cóc, odpowieda na to pytanie z pewnoWci> wymaga przyblicenia 
samego znaczenia tego typu ubioru w kulturze ludowej, czyli tej 
tradycyjnej.

Mówi>c o stroju nalecy zaznaczyć, ce w kulturze dawnej Polski 
istniało kilka sposobów ubierania siC. Na co dzieM noszono odzienie 
z najmniej szlachetnych materiałów, zucytych, starych czCWci ubraM, 
które wyszły juc z mody. Tak, właWnie na polskiej wsi równiec pa-
nowały rócne mody, zmieniaj>ce siC w zalecnoWci od danego okresu 
i regionu! Była to odziec oparta o najstarsze wzory i kroje np. tzw. 
poncza poprzecznego lub podłucnego w wypadku koszul. Ludzie 
ciCcko pracuj>c, nie maj>c zbyt wiele, nie mogli pozwolić sobie na 
marnotrawstwo cadnych materiałów czy przedmiotów. Panowało 
wówczas przywi>zanie do wszystkiego, kacdego elementu. Obo-
wi>zywał swoisty model „przeróbki surowców wtórnych”. Jeceli 
coW siC zepsuło lub po prostu utraciło sw> dawn> funkcjC, ludzie 
przerabiali ten przedmiot w taki sposób, by dało siC go wykorzystać 
ponownie. Dokonywało siC to jednak najczCWciej poprzez zmianC 
jego postaci, b>da przeznaczenia. I tak stare, zniszczone, lub juc 
niemodne ubrania pruto i wykorzystywano tak zdobyty materiał na 
wytworzenie przykładowo elementu dekoracyjnego – szmacianego 
chodnika czy formy kilimu na WcianC, tkaj>c nici na domowych 
krosnach. Nowe wzorce pojawiały siC na polskiej wsi głównie 
po okresie XIX wiecznego uwłaszczenia, co było mocliwe dziCki 
zmniejszaj>cej siC izolacji a takce za spraw> pojawienia siC nowego 
aródła dochodu – pracy w przemyWle.

Wracaj>c do rozwacaM o samym stroju muszC wspomnieć, ce 
dla dawnej wsi była to odziec noszona tylko od wielkiego WwiCta. 
Przechowywano go najczCWciej w wiannej skrzyni ( na Vl>sku Cie-
szyMskim zwanej truchł>), w komorze czy, w póaniejszym okresie, 
w kufrach i szafach. Jeden zestaw stroju był przeznaczony dla kilku 
generacji, poniewac był to zbytek, na który nie wszystkich ludzi 
było stać. Nalecy pamiCtać, ce w Polsce kacdy region posiadał 
własny, unikalny strój, dziCki któremu ludnoWć tego obszaru była 
rozpoznawalna w całym kraju. OczywiWcie nie kacdy ubiór był 
równie popularny i znany. Do dziW w mentalnoWci Polaków domi-
nuje przeWwiadczenia jakoby strojami narodowymi, czyli tym naj-
bardziej rozpoznawalnymi były trzy główne odmiany: krakowski, 
łowicki oraz górali podhalaMskich. Kacdy z nich w swej obecnej 
formie rócni siC jednak bardzo w stosunku do swego pierwowzoru! 
Wynika to z kilku czynników - m.in. emancypacji Wrodowiska, 
zapocyczeM z warstw wycszych (takce z mundurów!), zamocnoWci 
regionów po uwłaszczeniu, dostCpnoWci materiałów wytwarzanych 
w fabrykach. Zjawisko nieustannej ewolucji strojów jest zrozumiałe 
jeceli ma siC na uwadze koniecznoWć trwania kultury. Bowiem funk-
cjonuje w niej nastCpuj>ca zasada - coW niezmiennego musi w koMcu 
umrzeć. Jeceli strój byłby skostniał> jej czCWci>, nie przeobracałby 
siC, dostosowuj>c siC do aktualnych realiów, w koMcu straciłby 
sw> ucytecznoWć i zostałby zarzucony! Na szczCWcie jednak (choć 
mocna tu poniek>d mówić o szczCWciu w nieszczCWciu) ulegał on 
panuj>cym modom, przez co do dnia dzisiejszego powstało tyle 
jego wariantów. Wprawdzie nieodwracalnie utraciliWmy wiCkszoWć 
wiadomoWci o przeszłoWci form i wygl>du niektórych strojów, ale za 
to do dnia dzisiejszego funkcjonuj> one w naszej kulturze! Stroje 
krakowskie, łowickie i podhalaMskie s> w prawdzie najbardziej zna-
ne, ale nie mocna sprowadzać całego regionalnego zrócnicowania 
kraju tylko do nich! W szczytowym etapie rozwoju stroju, tj. po 
uwłaszczeniu wsi w II połowie XIX wieku, szacuje siC, ce w Polsce 

istniało około 50 głównych odmian stroju, przy czym kacda miała 
blisko 10 wariantów! Nawet pomimo ubóstwa, czCstej biedy, ludzie 
mieli wysoce rozwiniCty zmysł estetyczny. Zaspokajali potrzebC 
obcowania z czymW piCknym w rócnoraki sposób - poprzez własn> 
wytwórczoWć w ramach tzw. samowystarczalnoWci gospodarstwa, 
przez kupowanie niektórych elementów czy to stroju czy wystroju 
wnCtrza domu od wCdrownych handlarzy i na jarmarkach, b>da  
w ramach własnej działalnoWci artystycznej.

Sam strój pełnił wiele wacnych funkcji w cyciu wsi. DziCki 
niemu mocna było rozpoznać region Polski, z którego dana osoba 
pochodziła. Strój pełnił jednak głównie funkcjC reprezentacyjn>, 
był wyznacznikiem statusu i pozycji społecznej, głównie ze 
wzglCdu na wielkie koszty jego zakupu, a takce roli pełnionej 
przez jego właWciciela. Gospodyni, posiadaj>c przykładowo sznur 
prawdziwych korali bezpoWrednio, dawała społecznoWci lokalnej 
dowód zaradnoWci i zmysłu do interesów swego mCca. Szacuje 
siC, ce kupno pełnego wyposacenia stroju było równowartoWci> 
zakupu kilkunastu sztuk bydła, a czasem nawet malutkiej wioski! 
Tak wielka cena ukazania siC w stroju nie była mocliwa do speł-
nienia dla wszystkich ludzi. Nierzadko zdarzały siC sytuacje, gdy 
biedniejsi mieszkaMcy wsi starali siC znajdywać zamienniki dla tych 
najdrocszych czCWci Wwi>tecznego odzienia. I tak substytutem dla 
korali były naszyjniki barwione na czerwono, a przygotowywane 
z masy chlebowej, a nowsze kroje spódnic i zapasek były przera-
bianymi strojami z wczeWniejszych okresów. 

Kolejnymi funkcjami stroju była ta magiczna – maj>ca odstra-
szyć zło, erotyczna - odnoszona zwłaszcza do koloru czerwonego 
oraz elementów wydaj>cych wabi>ce młode panny odgłosy (jak 
brzCkadełka zawieszane u pasów kawalerów z okolic Krakowa).

Kacdy region naszego kraju ma wiele do zaoferowania, po-
niewac posiada bogat> tradycjC trwania i dostosowywania siC 
do panuj>cych warunków otoczenia. VwiadomoWć regionalnego 
zrócnicowania, jak i wiedza społeczeMstwa o charakterystycznych 
i niespotykanych nigdzie indziej wytworach kulturowych jest doWć 
ograniczona. Nie znaj>c własnego dziedzictwa trudno jest formuło-
wać opinie czy wypowiadać siC w konkretnych kwestiach. Stroje, 
podobnie z reszt> jak i cała kultura, s> warte blicszego poznania ich 
tradycji, zrócnicowania, dróg ewolucji. S> one spuWcizn> setek lat 
trwania i przeobracania siC kultury i cycia naszych przodków. S> 
dowodem ich pomysłowoWci, miłoWci do piCkna, chCci publicznego 
manifestowania swej przynalecnoWci regionalnej i poczucia jedno-
Wci z ojczyst> ziemi>. Nie mało z tych aspektów współegzystuje po 
dziW dzieM w mentalnoWci ludzi. Rzecz jasna zmianom uległa forma 
spełniania tych potrzeb, ale zasada i ich treWć s> identyczne…

Jak przedstawia siC podział i zrócnicowanie głównych odmian 
strojów w naszym kraju? O tym nastCpnym razem…

                                                             przybysława tomiczek

Strój budzi zawsze cywe zainteresowanie.         Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

Promocja okien PCV f.h. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033-854-53-98.

KupiC radia, wzmacniacze, ko-
lumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki Lego. 607-912-559.

KupiC antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

WCgiel Eko-groszek, pakowany, 
transport. Drewno opałowe 1m3 

- 50 zł, transport. 0518-201-189.

Do wynajCcia przy ul. Konopnic-
kiej - mieszkanie, biuro i lokale. 
Telefon kontaktowy: 0607869346, 
0693469170.

Sprzedam drewno kominkowe 
- opałowe, tel. 507-054-163.

Pokój do wynajCcia. 033-854-
71-37.

ZatrudniC mCcczyznC na stałe 
(około 12 godzin tygodniowo) do 
prac pomocniczych przy domu, 
najlepiej z okolic Zawodzia Dolne-
go, Lipowca. Tel. 607-654-344.

dziesiCć  lat  temu

Psi zawodowiec ...                                                                 Fot. K. marciniuk 

 kUltUra
20.3  godz. 18.00  Wystarczy noc - rec. Waldemar Vmigasie- 
          wicz, wystCpuj>  Magdalena Walach, Prze- 
          mysław Branny. Cena biletu 30 zł, MDK „Pra- 
          cakówka”.
24.3  godz. 15.30  Giełda Szkół- oferty szkół Wrednich, MDK  
          „Pracakówka”.
      kino 

13-19.3  godz. 18.15  Spotkanie, obyczajowy, nominacja  
          do OSKARA,  15 lat, USA.
13-19.3 godz. 20.00   ile Waby koL troJaLSki, komedia, 
         15 lat, Polska. 
20-26.3  godz. 19.00  iDealny facet Dla moJeJ DzieW 

         czyny, komedia, 15 lat, Polska.

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

26 lutego został podpisany załocycielski akt notarialny PrzedsiC-
biorstwa Komunalnego Spółka z  o.o.  Ustroniu. Zwi>zane jest to 
z uchwał> podjCt> przez RadC Miejsk> o przekształceniu Zakładu 
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. W spółce stuprocentowe 
udziały ma gmina. Kapitał załocycielski wynosi 1.454.500 zł. Wła-
dze spółki tworz>: Alojzy Sikora – prezes zarz>du oraz członkowie 
zarz>du Kinga Foniok i Piotr Łukosz, natomiast w radzie nadzorczej 
zasiadaj> Rudof Krucołek, Jan Misiorz i Józef Waszek. Przedmiotem 
działania spółki bCdzie dotychczasowa działalnoWć ZUKiM z wy-
ł>czeniem gospodarki mieszkaniowej(…) Jest to pierwsza gminna 
spółka komunalna w powiecie cieszyMskim, a podobnie działaj> juc 
w bywcu, Wadowicach i KCtach.

Przewidziane na dzieM 26.02.1999 r. zebranie miejskiego 
Koła nr 60 Polskiego Zwi>zku Filatelistów  z powodu braku qu-
orum nie odbyło siC. (…) Po przeanalizowaniu działalnoWci koła  
w okresie od 12 maja 1997 roku do chwili obecnej oraz aspektu 
dalszego funkcjonowania poddano w w>tpliwoWć celowoWć jego 
istnienia(…) W konkluzji z powycsz> sytuacj> w kole zebrani po-
stanowili:

1) Rozwi>zać koło(…)
2) Nie zawieWć oczekiwaM garstki pasjonatów i nie likwidować do-

tychczasowej działalnoWci klubu funkcjonuj>cego na osiedlu Centrum 
w Ustroniu; zgodnie  z propozycjami placówka ta, obecnie pod nazw> 
„Klubu Hobbystów”, bCdzie działała jak dotychczas na zasadzie 
dobrowolnoWci uczestnictwa , lecz bez zobowi>zaM członkowskich ; 
adekwatnie do nazwy klub poszerzy zainteresowania o numizmatykC, 
ilumenistykC, a w przyszłoWci w miarC potrzeb o inne. 

W sobotC, 6 marca, w koWciele Ww. Klemensa odbył siC koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod 
dyrekcj> prof. Andrzeja Banasiewicza. DziCki dowództwu Garni-
zonu Bielsko-Biała i Stowarzyszeniu Rodzina Polska, ustroniacy 
mogli przecyć wzruszaj>ce chwile z pieWni> religijn> i patriotyczn>. 
Najpierw w skupieniu wysłuchano „Gorzkich bali”, a nastCpnie 
konferansjer powiedział „Bogu czeWć właWnie oddaliWmy. Honor  
i Ojczyzna niech przewodz> pieWniom, które teraz usłyszymy.(…) Wy-
czuwalny był cołnierski nastrój, gdyc chór zaWpiewał „BogurodzicC”, 
„WarszawiankC”, „Marsz Polonia”, „PieWM Rycersk>”, „RotC”, 
„Marsz I Brygady”, „ModlitwC Obozow>”,”ModlitwC do Boga”  
i na zakoMczenie „Boce coW PolskC”.                                  (aw)

*    *    *

20-21.3  - na Szlaku ul. 3 maja 46   tel. 854-14-73
22.3   - Venus ul. GracyMskiego 2   tel. 858-71-31
23-25.3  - Centrum ul. daszyMskiego 8 tel. 854-57-76
26-27.3  - na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
   Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

*    *    *
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FELIETON

Co PaMstwo na to, ce my juc dziesiCć lat 
jesteWmy w NATO. Prawda, jak ten czas 
leci! Jeszcze stosunkowo niedawno, bo 
20 lat temu byliWmy w Układzie Warszaw-
skim, którego juc nie ma, a teraz mamy 
10 rocznicC przyst>pienia Polski do Paktu 
Północnoatlantyckiego. 

Wczoraj zaW minCła 60 rocznica, jak 
Stany Zjednoczone, Kanada i paMstwa two-
rz>ce Układ Brukselski, czyli Wielka Bry-
tania, Francja i kraje Beneluksu, podały do 
publicznej wiadomoWci, ic 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 rócnych wypowiedzi na temat 
NATO, to ce wojska tego układu mili-
tarnego, przez cały czas trwania „zimnej 
wojny” nie oddały ani jednego strzału do 
swojego nieprzyjaciela. My zaW w Układzie 
Warszawskim, powołanym 14.05.1955 r.  
w odpowiedzi na przyjCcie 9 dni wczeWniej 
Niemieckiej Republiki Federalnej (RFN) 
do NATO, zupełnie inaczej. Wówczas to 
zgodziliWmy siC na powołanie naczelnego 
dowództwa dla paMstw Bloku Wschod-
niego. Ale, juc 1.11.1956 r., gdy premier 
rz>du WCgier Imre Nagy tylko wyraził 
ubolewanie z powodu opieszałego wyco-
fywania wojsk radzieckich, wypowiedział 

członkostwo w Układzie Warszawskim 
i ogłosił neutralnoWć, to w trzy dni póa-
niej „nasz naczelny dowódca” tysi>cem 
czołgów wjechał ze wszystkich stron do 
Budapesztu, oczywiWcie przy wsparciu 
lotniczym Armii Czerwonej. MinCło dwa-
naWcie lat i 21.08.1968 r. wojska ZSRR, 
Polski, WCgier, Bułgarii i NRD wkroczyły 
do Czechosłowacji, kład>c kres „pra-
skiej wioWnie”. Znowu czołgi radzieckie 
znalazły siC w stolicy kraju, tym razem 
członka własnego układu militarnego. 
W trzynaWcie lat póaniej, koMcem 1981 
r.  według  gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
(ale juc tylko według niego)  wojska ZSRR 
miały najechać na PolskC. Kto wiCc był 
nieprzyjacielem Układu Warszawskiego? 
Ten kto był w Ludowym  Wojsku Pol-
skim, ten dobrze wie, ce  nieprzyjacielem 
Układu Warszawskiego, a zatem naszego  
Ludowego Wojska Polskiego i PRL-u, była 
Bundeswehra i wojska NATO! Ilec to razy 
na ćwiczeniach wojskowych odpieraliWmy 
atak nieprzyjaciela (w LWP mówiło siC 
skrótowo npla), zawsze był to atak wojsk 
Bundeswehry i wojsk innych członków  
NATO. Tak było! Na szczCWcie dla nas  
i naszych dzieci nie było ataku i nie było, 
co odpierać. Nigdy chyba nie wierzyliWmy 
w atak wojsk NATO na PolskC. PamiCtam, 
ce jak było nam bardzo ciCcko, w latach 
50 –tych ubiegłego wieku, to tu na Vl>sku 
kr>cyło takie zawołanie: „Eisenhover, puWć 
ta bania, bo juc nie do wytrzymania!” Ale, 
to oczywiWcie był tylko taki desperacki cart, 
wymyWlony chyba, aby nastraszyć naszego 
potCcnego sojusznika „niezłomny ZSRR”. 
Z drugiej strony to pamiCtam, jak jeszcze 
na przełomie lat 70 i 80 tych ubiegłego wie-
ku, przy okazji rozpoczCcia roku szkolnego 

i rocznicy wybuchu II wojny Wwiatowej, 
jeden z dyrektorów szkoły podstawo-
wej w Ustroniu, straszył zgromadzon> na 
akademii z tej okazji młodziec szkoln> 
atakiem wojsk NATO i amerykaMskimi 
„pershingami”! Mój syn uWmiechał siC tyl-
ko i nic sobie z tych  „strachów” nie robił. 
Po złoceniu 7.09.1990 r. przez ministra 
spraw zagranicznych RP Krzysztofa Sku-
biszewskiego noty ambasadorowi ZSRR  
w Polsce Jurijowi Kaszlewowi z propozy-
cj> rokowaM dwustronnych o wycofaniu 
wojsk radzieckich z Polski, natychmiast 
zaczCliWmy patrzeć w stronC dotychczaso-
wego nieprzyjaciela, czyli NATO. PamiC-
tam jak pocz>tkiem lat 90- tych w Ustroniu, 
Dom Europejski zorganizował spotkanie  
emerytowanych oicerów wojsk paMstw 
byłego Układu Warszawskiego z emery-
towanymi oficerami wojsk NATO. Ale 
był ubaw, jak spotkali siC ci, co wiecznie 
przez lata „zimnej wojny” wzajemnie siC 
zwalczali, a wtedy mówili sobie bez zacho-
wywania tajemnicy wojskowej, o planach 
wojskowych i uzbrojeniu. Jak spotkali siC 
wówczas specjaliWci od czołgów, to specja-
liWci  z NATO wspominali jak doskonalili 
własne czołgi, aby zniszczyć jak najwiCcej 
czołgów przeciwnika, czyli Układu War-
szawskiego. Mocna by powiedzieć, ce 
były to nieWmiałe pocz>tki tego, co stało siC 
dziesiCć lat temu, czyli wst>pienia Polski 
do NATO. Wówczas jako burmistrz miasta, 
to otrzymałem nawet odznakC przyjaciela 
stowarzyszenia byłych cołnierzy Bunde-
swehry za to, ce w Ustroniu doszło do tego 
spotkania i mocna było sobie wszystko 
wyjaWnić. DziW mamy innych sojuszników, 
inne wojsko i inne czasy. Inne s> zagroce-
nia, inni nieprzyjaciele. andrzej Georg 

FELIETON

tak sobie myWlC

Niedawno opublikowana została lista 
zawodów uprawianych w Polsce. W pew-
nym momencie wywołała ona ocywion> 
dyskusjC zainicjowan> przez uczonych 
izyków. Uznali oni, ce wymienianie takich 
zawodów jak wrócka czy astrolog jest 
przyczynianiem siC do szerzenia ciemnoty 
i zabobonów. Argumentowali, ce takie 
zawody nie powinny mieć urzCdowego 
uznania. Przez kilka dni temat ten poru-
szano w telewizji, a pewnie takce w prasie 
i w radiu. Wkrótce jednak sprawa ucichła, 
a lista uznanych w Polsce zawodów, które 
mocna uprawiać w ramach prowadzenia 
działalnoWci gospodarczej, pozostała bez 
zmian.

Nie mam dostCpu do tej listy zawodów 
uprawianych oicjalnie w Polsce. Ciekaw 
jednak jestem, czy wWród nich znajduje siC 
takce cebractwo. Jestem bowiem przekona-
ny, ce w ci>gu ostatnich lat powstała grupa, 
i to całkiem liczna, zawodowych cebraków. 
Inna rzecz, ce zapewne taka grupa zawsze 
istniała. I to nie tylko w czasach Wrednio-
wiecza, kiedy cebractwo uprawiane było na 
szerok> skalC i stawało siC prawdziw> plag> 

w wielu krajach Europy… Przypominam 
sobie, ce w czasach mego dzieciMstwa,  
w naszym s>siedztwie mieszkał człowiek, 
który nigdzie nie pracował. WłaWciwie 
ale to uj>łem. On pracował jako cebrak. 
Szczególnie pracowitymi dniami dla niego 
były dni odpustowe. WCdrował od odpustu 
do odpustu, po całej okolicy. I cył z tego, 
co ucebrał… 

KiedyW jednak cebraków było niewielu. 
Od pewnego czasu jest ich jednak coraz 
wiCcej. Mówi siC nawet, ce w naszych 
wiCkszych miastach, mamy do czynienia  
z prawdziwymi cebraczymi maiami. Spro-
wadzaj> one rodziny, szczególnie posiada-
j>ce dzieci, np. z Rumunii i zmuszaj> ich 
do cebrania. Jest bowiem tak, ce dzieci 
wzbudzaj> najwiCcej litoWci i skłaniaj> prze-
chodniów do dawania jałmucny. Z tym, ce 
ci zatrudniani przez maiC cebracy, znaczn> 
czCWć swoich dochodów musz> oddawać 
swoim szefom. Nie tak dawno i w Ustroniu 
mieliWmy wiele rumuMskich dzieci cebrz>-
cych głównie przed koWciołami. Teraz jakby 
było ich zdecydowanie mniej…

Jednak ludzi cebrz>cych, domagaj>cych 
siC pieniCdzy, nachodz>cych nas w domach 
i zaczepiaj>cych na ulicy czy przed sklepa-
mi, nie brakuje. Mocna zauwacyć, ce cebrz> 
w naszym mieWcie wci>c ci sami ludzie. 
Najwyraaniej obrali sobie cebractwo za 
swój styl cycia, czy wrCcz za swój ulubiony 
zawód. Na ogół nie szukaj> pracy a bywa 
nawet tak, ce jak siC im pracC proponuje, to 

uciekaj> w popłochu. S> wWród nich tacy, 
których choroba, kalectwo czy nieporad-
noWć cyciowa, zmuszaj> do wyci>gania 
rCki po pomoc. Ale s> i tacy, którym po 
prostu nie chce siC pracować. Lubi> cyć  
z dnia na dzieM. Wystarczy im to, co zdołaj> 
wyci>gn>ć od innych, lituj>cych siC nad 
nimi, nad ich bied>, bezdomnoWci> czy 
bezrobociem…

Przy tym cebranie przyjmuje rócne for-
my; to wyci>gniCcie rCki przed koWciołem, 
zaczepianie ludzi przed hipermarketami, na-
chodzenie plebanii, czy prywatnych domów 
z nachaln> proWb> o pieni>dze. Na ucytek 
potencjalnego darczyMcy, owi prosz>cy  
o wsparcie, maj> zawsze gotow> historyjkC 
maj>c> wzbudzić litoWć. A to ktoW ich okradł, 
a to brakuje pieniCdzy na chleb dla dziecka 
czy lekarstwo dla chorego, a to ktoW ich 
skrzywdził i pobił… Nieraz, kiedy słucha-
my takich rzewnych opowieWci, budzi siC  
w nas współczucie i dajemy pieni>dze, aby 
złagodzić opisywane nieszczCWcie. Tylko, 
ce czCsto okazuje siC, ce tego nieszczCWcia 
wcale nie było… To była tylko historyjka 
dla zmiCkczenia serca i wyłudzenia ko-
lejnych pieniCdzy. No cóc, opowiadanie 
takich historyjek, nalecy do zawodu ce-
braka. I pewnie do zawodów uprawianych  
w naszym kraju nalecałoby dopisać zawód 
cebraka. Okazało siC bowiem, co sprawdziła 
w internecie moja cona, ce nie ma takiego 
w spisie zawodów uprawianych w naszym 
kraju.                                         Jerzy bór   

zawód – cebrak

nato
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miniKoSzyKóWKa
W eliminacjach do turnieju o mi-

strzostwo powiatu w minikoszykówce, 
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej  
z Lipowca rozgromiły drucynC z Wisły 48:2,  
a z Cisownicy 50:2 - tym samym wygrały 
zawody grupowe . 

W inale powiatowym rozegranym 11 
marca pokonały drucynC z Cieszyna,  
w której grały dziewczyny trenuj>ce  
w klubie, natomiast uległy drucynie szkol-
nej z Brennej, w której funkcjonuje klub 
koszykarski. Tym samym nasza drucyna 
zajCła w powiecie drugie miejsce. Wygrała 
Brenna, trzeci Cieszyn.

Młode koszykarki z Lipowca grały  
w składzie: Justyna Kłoda, Katarzyna 
Glajc, baneta Holeksa, Dominika Macura, 
Sara GreM, Kinga GreM, Sabina Wojtas, 
Edyta Janik, Miriam Holeksa, Magdale-
na Gonska, Sonia Brzozowska, Agniesz-
ka Kanafek. DrucynC trenuje Magdalena 
Kubala, a kapitanem jest J. Kłoda, któ-
ra 14 lutego w Brzeszczach, zdobyła ty-
tuł halowej mistrzyni Vl>ska młodziczek  

w skoku wzwyc. Tytuł wywalczyła pokonu-
j>c poprzeczkC na wysokoWci 145 cm, co jest 
czwartym wynikiem w Polsce. Dodać nalecy, 

ce startowała z zawodniczkami o dwa lata 
starszymi. W skoku wzwyc reprezentuje MKS 
UstroM, a jej trenerem jest Rajmund Raszyk, 
Chłopcy z SP-6 Nierodzim w inale po-
wiatowym w minikoszykówce zajCli  
3 miejsce.                  Wojsław Suchta 

Piłkarze Kuani z cennym trofeum.                                                                     Fot.  W.  Suchta

Koszykarki z SP-5 ze sw> trenerk>.

błoTne  miSTrzoSTWo
W stylu anglosaskim, czyli w błocie po 

kostki, rozegrano w niedzielC 15 marca, 
inał Pucharu Polski na szczeblu skoczow-
skiego PodokrCgu PZPN.

Zajmuj>cy 10 miejsce w „B-klasie” 
piłkarze z Goleszowa, dotarli do inału  
i zmierzyli siC z Kuani>. WczeWniej wyeli-
minowali doWć sensacyjnie czwartoligowy 

Beskid Skoczów. Moce jednak niewiele 
w tym sensacji, zwacywszy jak niektóre 
drucyny podchodz> do rozgrywek Pucharu 
Polski. Wystawia siC rezerwowe składy,  
a trenerzy licz> tylko na to, ce ich drucyna 
szybko odpadnie i tym samym rozgrywki 
pucharowe nie bCd> zakłócać harmonijne-
go cyklu treningowego. Wszystko wedle 
zasady, ceby jak najmniej siC urobić.

Wyznaczaj>c finał w połowie marca  
w Kisielowie, przeoczono być moce to, ce 
tamtejsze boisko nie ma jeszcze podgrze-
wanej płyty. Zreszt> grać trzeba w kacdych 
warunkach i muszC stwierdzić, ce ma to 
swój urok. Zjawiło siC kilkudziesiCciu 
kibiców, w tym wiCcej z Goleszowa. Ci, 
którzy zdecydowali siC przybyć na ten 
mecz, na pewno nie całowali. Piłkarze 
w tym meczu tonCli po kostki w błocie 
i bardzo efektownie siC przewracali. Ani 
jednemu zawodnikowi nie brakło hartu 
ducha. Było jednak wiele przypadkowych 
akcji, a swe zwyciCstwo Kuania zawdziC-
cza lepszej szybkoWci i technice, która  
o dziwo w tych ekstremalnych warunkach 
tec siC przydawała. Co kilka minut Kuania 
miała dogodne sytuacje bramkowe, ale nie 
wszyscy zawodnicy umiej> jeszcze radzić 
sobie w trudnych warunkach. Karygodne 
błCdy obroMców Goleszowa sprawiały, ce 
bramki padały, a mogło ich być dwa razy 
wiCcej.

Dla Kuani bramki strzelili: po dwie 
Robert Haratyk i Marcin Piecha, po jednej 
Krystian Romejko i Michał Nawrat. Hono-
rowa bramkC dla Goleszowa strzelił Rafał 
Szturc. Medale dla obu drucyn i okazały 
puchar dla Kuani wrCczył Ryszard Juch-
niewicz. Ceremonia nie trwała zbyt długo, 
bo zacinał deszcz i było zimno.        (ws)

lkS Goleszów - kuania UstroM �:� (�:�)


