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półtonowy tort odnowa strategii
Rozmowa z Urszulą Skwarą,
włascicielką Delicji

Odczuwa pani kryzys?
Na razie, w naszym mieście, kryzysu nie widać. Staramy się nie
podnosić cen, choć towary drożeją. Bardzo skrupulatnie liczymy koszty i nie notujemy zmniejszenia obrotów w porównaniu
z latami ubiegłymi. Pracujemy w usługach i staramy się zadowolić klienta. Służymy ludziom, a gdy ktoś tego nie czuje, niech
zmieni zawód. Ustroń żyje z usług, choć może nie wszyscy to
rozumieją.
Czy dużo ludzi kupuje ciasta w okresie przedświątecznym?
Ciasta kupuje się dosłownie na jeden dzień przed świętami.
Wiadomo - klienci chcą mieć świeże ciasteczka, mazurki, baby
drożdżowe i to przygotowujemy.
(dok. na str. 2)
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31. sesja Rady Miasta obecnej kadencji odbyła się 26 marca.
Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina.
ABSOLUTORIUM
Radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie
budżetu w 2008 r. Pozytywną opinię wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa stwierdzając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wykonania budżetu. Burmistrz Ireneusz Szarzec stwierdził,
że dochody i wydatki zostały zrealizowane. Jednak nie w pełni
zostały wykonane wydatki, a związane jest to z przedłużającymi
się procedurami aplikacyjnymi do funduszy unijnych, a także
udziałem gminy w podatku od osób fizycznych, którego ostatnia
rata wpływa już w roku następnym.
W imieniu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Wiesław
Śliż wnioskował o udzielenie absolutorium, co radni uczynili
jednomyślnie.
(dok. na str.4)
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półtonowy tort
(dok. ze str. 1)

Czyli jest specjalny zestaw ciast?
Tak. Np. pięć rodzajów mazurków.
W Ustroniu tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym jest murzyn, a nie mazurki.
Nie pochodzę z Ustronia, ale wiem, że jest to kiełbasa w cieście.
Nie wiem czy na murzyna byłby popyt. Jednak Ustroń to w dużej
mierze ludzie napływowi, a przypuszczam, że ustroniacy murzyny
pieką sami, każdy wedle własnej receptury. Oczywiście możemy
spróbować, bo upiec murzyna nie jest problemem.
Czy zachodzą zmiany w upodobaniach klientów?
Na pewno obecnie bardziej preferowane są ciasta lżejsze i staramy
się robić rzeczy jak najmniej kaloryczne. Wszyscy dbają o zdrowie i dlatego wytwarzamy wszystko z naturalnych produktów.
Postawiliśmy na to, że nie stosujemy chemii, choć sama jestem
chemikiem.
Jak to? Jest panie chemikiem i nie stosuje chemii? To wbrew
swojemu zawodowi!
Nie stosuję. Poza tym wypieki bez chemii o dużo dłużej się
trzymają. Podobnie, gdy kupi pan dobry chleb, zjada go pan
nawet kilka dni do ostatniej kromki. On jest nawet po tygodniu
dobry. Chleb z polepszaczami na drugi dzień się kruszy. Tak samo
z ciastami. Biorę czasem sobie jakieś ciasto i o nim zapominam.
Po kilku dniach ciasto się znajduje, próbuję i jest dobre. To skutek
braku chemii.
Jaka jest recepta na dobry wypiek?
Wiadomo, jeżeli są składniki dobre, to i produkt musi być dobry.
Przy oszczędnościach trudno uzyskać dobry efekt.
Surowce wszyscy mamy takie same, bo kupujemy te same
produkty w sklepach. Wszyscy kupujemy takie same jajka.

U. Skwara.

Fot. W. Suchta

Skoczów posiada prawa
miejskie niemal od ośmiu
wieków. Wypiękniał rynek
„trytonowego grodu”, przybyło w centrum sklepików.
Miasteczko może pochwalić
się dwoma dużymi rondami,
które usprawniły ruch.

*

W przyszłym roku Teatr im.
A. Mickiewicza w Cieszynie
obchodził będzie swoje 100lecie. Placówka ta nie ma własnego zespołu aktorskiego. Imprezy są kontraktowane przez
impresariat. Do najbardziej
znanych należą Dni Teatru.
W tym roku, w połowie marca,
nad Olzą gościła Krystyna Janda i jej Teatr „Polonia”.
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Oddział PTTK w Wiśle ustanowił przed 15 laty Wiślańska Odznakę Turystyczną.
Można ją zdobywać podczas
pieszych wędrówek po tej
miejscowości i okolicach.
Warunek podstawowy, to
zaliczenie 21 tras. W kronice odnotowano, że pierwsi
tę odznakę zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Głębcach.

My jajka mamy z Ogrodzonej zniesione przez kury chodzące
na zewnątrz. Poza tym te jajka mają certyfikaty, są zdrowe, a to
wiele znaczy.
Skąd pomysł otwarcia w Ustroniu naleśnikarni?
W budynku Delicji mieliśmy za mało miejsca na pieczenie i tu
chciałam zrobić piekarnię. I obecnie pod naleśnikranią jest piekarnia o powierzchni 100 m2. Pomieszczenia nad nią chciałam
wynająć. Gdy już prawie wszystko było gotowe, postanowiłam
spróbować z naleśnikarnią.
Ale skąd te naleśniki?
Patrzyłam, gdzie są dziury w rynku, czego jeszcze brakuje. Pierogarnia już była. Siadłam, poczytałam i stąd naleśnikarnia.
W sezonie ustawiają się do niej kolejki.
Ale też wszystko robimy ze świeżych produktów. Mięso kupuję
w Istebnej z niewielkiego zakładu. Mielimy je sami. Gdy kupuje
się mielone, połowa to tłuszcz. Do tego od początku wszystko
robimy sami bez żadnych półproduktów.
Czy odczuwa pani w Ustroniu konkurencję?
Raczej nie. Cukiernia Bajka postawiła raczej na kołacze, natomiast my na ciastka deserowe i specjalizujemy się w tortach
okolicznościowych. Zatrudniam plastyczkę pracującą już piąty
rok i ona dba o wystrój tortu. Mamy zamówienia od firm na torty
z logo.
Jakie były najdziwniejsze zamówienia?
Jedna firma zażyczyła sobie tortu w kształcie papieru toaletowego, inna pudełka z lekarstwami, była piła tarczowa dla dwustu
osób. Co roku dla jednego z marketów robiliśmy tort ważący
pół tony dla 5.000 osób. Dwanaście osób w nocy montowało
ten tort długości sześciu metrów. Kilka lat robiliśmy takie torty
w Krakowie, Bytomiu, Zabrzu.
Można wiedzieć, ile taki półtonowy tort kosztuje?
Cena zawsze do negocjacji, ale to około 20.000 zł. Te torty to
też dziura w rynku. Ciężko kupić prezent w granicach 60 zł.
Kupuje się więc torcik i jest bardzo ładny prezent na imieniny
czy urodziny.
I duże jest zainteresowanie?
Skoro zatrudniam do tego plastyczkę, to musi być popyt. Z drugiej strony do takich wyrobów często się dokłada, gdyż chodzi
o prestiż firmy.
Ile osób zatrudniacie?
W sumie powyżej 40. Firma jest głównie w Ustroniu, ale mamy
też naleśnikarnie w Sarnim Stoku w Bielsku-Białej i w Silesii
w Katowicach. W świeże towary zaopatrujemy kawiarnie
w marketach w Mikołowie, Katowicach, Sosnowcu i Krakowie.
Są to ciastka, wypieki, ale także lody. Mamy tych punktów powyżej piętnastu. W ten sposób mogę utrzymać stałe zatrudnienie.
Jak się u nas sezon kończy, w październiku nie byłoby możliwości
utrzymania takiej załogi. Ale wtedy zaczyna się sezon w dużych
miastach. Utrzymujemy też płynność produkcji.
Ile firma wytwarza asortymentów?
Lodów powyżej 60 smaków i powyżej 100 różnych wypieków.
Asortymenty się zmieniają, tak by klienci się nie znudzili.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Straż Miejska w Skoczowie
funkcjonuje od początku 1992
roku. Pierwszym komendantem był Krzysztof Rucki, absolwent Akademii Rolniczej
w Krakowie.

*
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*

Pośród kilku miast partnerskich
Cieszyna jest belgijskie Genk.
Współpraca obejmuje wymianę
doświadczeń samorządowych,
kontakty przedsiębiorców, instytucji kultury, szkół. Swego
czasu wizytę w Belgii złożyli
cieszyńscy policjanci. Rewizyta też była. Ostatnio ta współpraca jakby wyhamowała.

*

*

*

Nadleśnictwo Wisła ma w swej
pieczy obszar leśny sięgający
ponad 12 tysięcy hektarów.

Króluje w lasach świerk, choć
za sprawą korników ubywa
tego gatunku. Najcenniejsze
okazy świerków można jeszcze spotkać w istebniańskim
leśnictwie Bukowiec na Wyrchczadeczce. Tam też rosną
dorodne jodły.

*

*

*

W Śląskim Oddziale Straży
Granicznej zacznie ubywać
funkcjonariuszy. W rejonie
granicy polsko-czeskiej na
terenie powiatu cieszyńskiego pozostanie kilkudziesięciu
pograniczników w lotnych patrolach. Innych czeka wyjazd
na wschodnią granicę Polski,
będącą zarazem granicą zewnętrzną Unii Europejskiej.
		
(nik)
2 kwietnia 2009 r.

POKOLENIE 24
W sobotę, 18 kwietnia w godz. 11–22, w Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”, odbędzie się cykl konferencji dla młodych
ludzi. Temat konferencji: Twórcy historii. Więcej informacji:
www.pokolenie24.misja.org.pl

Wiosenne łatanie dziur.
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Fot. W. Suchta

malarstwo Elżbiety Szołomiak
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa
Elżbiety Szołomiak, który odbędzie się w niedzielę 5 kwietnia
o godz. 16.00. Elżbieta Szołomiak jest malarką o znacznym
dorobku twórczym. Od 1974 r., kiedy urządzono jej pierwszą
wystawę autorską w warszawskiej Galerii Dzieł Sztuki i Antyków,
jej prace prezentowano w wielu miejscach w kraju i za granicą.
Dużo podróżuje, zapisując swe impresje i wykonując szkice do
* * *
obrazów.
Ci, którzy od nas odeszli
Stanisław Hanus
lat 85
ul. Sikorskiego 6
Rudolf Roman
lat 59
ul. Stellera 1

24.03.2009 r.
O godz. 6 na ul. 3 Maja kierujący
autosanem nie dostosował prędkości do istniejących warunków
na drodze powodując kolizję
z toyotą RAV 4.
24.03.2009 r.
O godz. 19 nieletnie mieszkanki
Ustronia i Gliwic wybiły szybę
w oknie sali gimnastycznej przy
ul. Daszyńskiego. W chwili zatrzymania znajdowały się w stanie po
spożyciu akloholu.
24.03.2009 r.
O godz. 15 ochrona sklepu Tesco
zatrzymała mieszkankę Wisły,
która dokonała kradzieży kremu
wartości 35 zł.
28.03.2009 r.
O godz. 10.30 na ul. Kojzara
mieszkaniec Ustronia kierujący
renault twingo w trakcie cofania
uderzył w samochód mini cooper
własności obywatela Niemiec.
29.03.2009 r.
O godz. 23.40 na ul. 3 Maja zatrzymano nietrzeźwego mieszkańca
Ustronia kierującego fiatem uno.
28/29.03.2009 r.
Na terenie prywatnej posesji przy
ul. Brody dokonano uszkodzenia
samochodu opel corsa.

23.03.2009 r.		
Padnięta sarna przy jednej
z posesji przy ul. Andrzeja Brody. Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
23.03.2009 r.
Kontrole porządkowe w centrum
miasta.
25.03.2009 r.		
Wspólnie z policją strażnicy
zabezpieczali działania Straży
Pożarnej przy skrzyżowaniu ulic
Skoczowskiej i Dominikańskiej
gdzie strażacy gasili pojazd przewożący butlę.
25.03.2009 r.			
W trakcie prowadzonych kontroli
porządkowych przy ul. Kuźniczej
nałożono mandat karny w wyso-

Policja poprosiła nas o zamieszczenie następującego
sprostowania:
W poprzednim numerze w kronice policyjnej opisanokradzieże
telefonów w szkole, omyłkowo
podano Szkołę Podstawową
numer 1. Do zdarzenia doszło
w Szkole Podstawowej nr 2 w
godzinach popołudniowych. 24
marca zatrzymano 2 mieszkańców Ustronia, którzy z szatni
„dwójki” skradli dwa telefony
komórkowe, które następnie
sprzedali na terenie Czech. Ponadto w tym samych czasie i
miejscu, dokonali kradzieży
z włamaniem do samochodu
nissan primera. Skradzione dokumenty wyrzucili do potoku
w rejonie boiska piłkarskiego.
Zatrzymane osoby okazały się
również sprawcami innych przestępstw na terenie Ustronia, tj.
kradzieży z przyczepy piekarniczej postawionej przy restauracji
Równica, jak i również kradzieży
telefonu komórkowego z szatni
SP nr 5 w Ustroniu Lipowcu.
Ponadto jeden z zatrzymanych
celowo, w sposób chuligański dokonał wybicia szyb w
sali konferencujnej Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka”.
kości 100 zł za nie wywożenie
śmieci z jednej z posesji.
28.03.2009 r.		
Dwukrotnie interweniowano
w blokach na os. Manhatan w sprawie zakłócania porządku publicznego przez osoby bezdomne.
28.03.2009 r.			
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy wale rzeki Wisły
w Nierodzimiu. Zwierzę zabrane
zostało do utylizacji.
(aw)

20.30

co piątek muzyka na żywo

03.04 - Kasia
Skiba Trio

Koncert energetycznej, pełnej uroku
osobistego wokalistki oraz jej zespołu. Muzyka nieograniczona żadnym
gatunkiem, od popu do jazzu.

17.04 - Sebastian
Kret Band
Znów w Polsce!

Poszukuję opiekunki do dziecka
4-miesięcznego, od maja
Tel. 880-017-250
2 kwietnia 2009 r.			
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PRAŻAKÓWKA
Dochody MDK „Prażakówka” w 2008
r. wyniosły 811.058 zł, w tym m.in.: dotacja z budżetu miasta – 529.000 zł, wpływy
z dzierżawy i najmu – 61.226 zł, sponsoring i reklama – 51.210 zł. sprzedaż
biletów na imprezy – 34.416 zł, sprzedaż
biletów na areobik – 9.074, opłaty za
koła zainteresowań – 4.980 zł. Koszty
wyniosły 845.811 zł. Strata w wysokości
34.754 zł pokryta zostanie z zysków lat
ubiegłych.
Dom kultury organizuje koncerty, spektakle teatralne, są imprezy w amfiteatrze.
W 2008 r. pod auspicjami MDK „Prażakówka” odbyło się 114 imprez kulturalnych, w tym 43 koncerty, 12 spektakli
teatralnych, 39 konkursów, 20 dyskotek
i bali, 44 innych spotkań, jak zebrania,
pokazy. Uczestniczyło 55.000 widzów.
POMOC SPOŁECZNA
Radni przyjęli także sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.W 2008 MOPS wydała świadczenia społeczne 521.849 zł, na świadczenia rodzinne – 2.174.684 zł, na zaliczki
alimentacyjne 168.960 zł, na świadczenia z
tytułu funduszu alimentacyjnego 83.200 zł.
W 2008 r. wydano łącznie 21.490 świadczeń rodzinnych.
W 2008 r. nie nastąpiły znaczące zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej. Z pomocy MOPS korzysta niecałe
9% mieszkańców Ustronia. Bezrobocie
w Ustroniu w 2008 r. miało tendencję
spadkową. Do września wypłacano zaliczkę alimentacyjną, od października
obowiązuje ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Wypłaty
świadczeń przebiegały terminowo, a środki finansowe były wystarczające.
INNE UCHWAŁY
Podjęto także:
- uchwałę o inkasentach,
- uchwałę o zbyciu nieruchomości,
- trzy uchwały o zbyciu nieruchomości na
rzecz wieczystego użytkownika,
- uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej,
- uchwałę o obwodach do głosowania
w szpitalach w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.
Wojsław Suchta

(dok. ze str. 1)
ZMIANY W BUDŻECIE
to jednak uczynić kompleksowo. Prace
Radni podjęli uchwałę o zmianach można bez zbędnego pośpiechu rozpocząć
w budżecie miasta.
w czerwcu. Generalnie strategia była
Dochody zwiększą się o 731.645 zł, na tworzona pod Regionalny Program Opeco składa się:
racyjny i to się opłacało, zważywszy ilość
- zwrot podatku VAT dotyczącego rewita- środków z funduszy unijnych przyznanych
lizacji rynku - 73.000 zł,
naszemu miastu. Teraz jednak strategię
- wpłata za nienależyte wykonanie umowy trzeba aktualizować.
- 30.654 zł,
BIBLIOTEKA
- zwiększenie wpływów z zezwoleń na
Podczas sesji przyjmowano sprawozsprzedaż napojów alkoholowych - 20.000 dania finansowe instytucji kultury, czyli
zł,
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum
- zwiększenie subwencji oświatowej - Ustrońskiego i Miejskiego Domu Kultury
607.991 zł.
„Prażakówka”. Radni w głosowaniu spraDochody zmniejszą się o kwotę 185.980 wozdania przyjęli. Była to też okazja do
zł, na co składa się:
przedstawienia radnym działalności tych
- zmniejszenie środków unijnych na re- instytucji.
mont Muzeum Ustrońskiego i Miejskiego
Przychody Miejskiej Biblioteki PubliczDomu Kultury „Prażakówka” - 185.615 nej im. Jana Wantuły w 2008 r. wyniozł,
sły 474.791 zł, w tym dotacja z budżetu
udział w podatku dochodowym od osób miasta – 440.000 zł, dotacja z Biblioteki
fizycznych - 356 zł.
Narodowej – 10.900 zł, przychody własne
Wydatki zwiększą się o 1.248.346 zł, – 23.891 zł. Koszty to 476.618 zł. Strata
w tym:
1.827 zł pokryta zostanie z przychodów
- remont ul. Lipowskiej - 30.654 zł,
2009 r.
- akcja zimowa - 269.545 zł,
W 2008 r. w bibliotece i jej filiach zareje- wykupy nieruchomości pod drogi - strowanych było 4.875 czytelników. Wy73.000 zł,
pożyczono 58.051 książek, a zakupiono
- usługi remontowe w SP-2 - 20.000 zł,
1.898. Czytelnie odwiedziło 2.838 osób,
- usługi remontowe w SP-1 - 40.000 zł,
w tym korzystało z internetu 2.362.
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie
MUZEUM
- 141.786 zł,
Muzeum Ustrońskie w 2008 r. mia- wydatki inwestycyjne w SP-3 - 100.000 ło przychody w wysokości 313.022 zł,
zł,
w tym dotacja z budżetu miasta 256.000
- wydatki inwestycyjne w P-6 - 45.000 zł, dochody własne 57.022 zł. Koszty to
zł,
315.862 zł. Strata w wysokości 2.840 zł
- dotacja dla gimnazjum niepublicznego pokryta zostanie z zysku lat ubiegłych.
- 293.680 zł,
W 2008 r. pozyskano 600 muzealiów.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla W muzeum są wystawy stałe i czasowe,
policji - 20.000 zł,
których było 12. Odbywały się spotkania
- pokrycie strat na kanalizacja dla Wodo- z ciekawymi ludźmi, promocje książek,
ciągów Ziemi Cieszyńskiej - 55.695 zł,
w tym Monografii Ustronia.
- udziały w WZC - 825 zł,
W 2008 r. wystawy stałe i czasowe
- dopłata do Przedsiębiorstwa Komunal- zwiedziło 8.026 osób, w tym 3.076 innego w związku z przekazaniem kotłowni dywidualnie. 1.696 osób uczestniczyło
zakupionej od Kuźni Polskiej - 150.000 w imprezach. 740 dzieci i młodzieży
zł,
z ustrońskich szkół odwiedziło muzeum
- wydatki inwestycyjne w „Prażakówce” za darmo.
- 41.000 zł,
Wydatki zmniejszą się o 755.000 zł na
co składa się:
- współfinansowanie remontu ul. Daszyńskiego z powodu nie otrzymania dofinansowania ze starostwa - 570.000 zł,
- zmniejszenie realizacji zadań dofinansowanych z funduszy unijnych - 185.615
zł. W związku z tym, że wodociąg na
ul. Polańskiej nie będzie realizowany,
240.000 zł na ten cel zostaje przeniesione
na finansowanie remontu dachu na Szkole
Podstawowej nr 3.
STRATEGIA
Przyjęto sprawozdanie burmistrza z realizacji w 2008 r. Strategii Miasta Ustroń
na lata 2005-2015. W związku z przyjęciem przez Radę Miasta 27 maja 2004
r. strategii, zobowiązano burmistrza do
corocznego składania sprawozdania. Jak
stwierdził I. Szarzec sporo zadań udało
się zrealizować, jednak należy zastanowić Projekt herbu i pieczęci Ustronia zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną. O herbie radni
się nad odświeżeniem strategii. Trzeba zdecydują na jednej z najbliższych sesji.
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Zdaniem
Burmistrza

O herbie Ustronia mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Na razie warchlaki spędzają czas z rodzicami.

Fot. W. Suchta

trudna  wiosna

W Leśnym Parku Niespodzianek na
razie nie ma tłumów. Gdy byłem tam
w ostatnią sobotę, trwały prace nad usuwaniem skutków zimy. Wszyscy czekają
na narodziny nowych zwierząt.
- Będzie to najtrudniejsza wiosna od początku funkcjonowania parku, czyli od
siedmiu lat - twierdzi szef Leśnego Parku
Niespodzianek Paweł Machnowski.
- Największym szokiem dla zwierząt była
końcówka tej zimy. Musieliśmy zwiększyć
dokarmianie, żeby zwierzyna dawała sobie
radę. Były duże skoki temperatury miedzy
dniem a nocą, dochodziły do kilkunastu
stopni. Dla niektórych zwierząt to było
trudne. Nie mieliśmy strat. Ostatnie zimy
nas rozpieściły i zmieniły kalendarz naszych zwierząt. Znaczy to, że wszystkie
narodziny są opóźnione o miesiąc, a to
ze względu na zimę, która przyszła pod
koniec okresu zimowego. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się wyproszeniami dzika, a od dwóch dni biega malutki
muflon. W ubiegłym roku na przełomie
lutego i marca mieliśmy pierwsze wykacanie się muflonów. Jest koniec marca
i mamy pierwsze narodziny muflona. To
nie jest tak jak u ludzi, że po dziewięciu
miesiącach następują narodziny. U zwierzęcia narodziny mogą być spowolnione, ze względu na pogodę. Tak się stało
u dzików i muflonów. Udało się po raz
pierwszy rozmnożyć żbika. Ile sztuk jest
małych żbików, nie wiemy. Staramy się nie
przeszkadzać kotce, bo zależy nam na tym,
by nie odrzuciła maluchów. Generalnie
z rozmnażaniem żbików w niewoli nie ma
problemów, aczkolwiek trzeba pamiętać,
że ten drapieżnik jest podatny na różnego rodzaju infekcje i choroby. Całkiem
inaczej wygląda to u przeżuwaczy niż
u drapieżników, które mają zdecydowanie
silniejsze toksyny powstające w trakcie
przemiany materii. Utrzymywanie tego
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drapieżnika w warunkach wolierowych
jest zdecydowanie trudniejsze. Zobaczymy
jak to będzie przebiegało.
- Ile żbików się urodziło nie ma szans
podejrzeć. Matka broni - twierdzi asystent
sokolnika. - Małe dziki są dwa. Mają już
pięć dni i powinno być wszystko dobrze.
Żbik to jeden z najmniejszych dziko
żyjących kotów na terenie Europy. Wyglądem zewnętrznym zbliżony do pospolitego
dachowca, różni się grubym paskowanym
ogonem.
Problemem były duże ilości padającego
mokrego śniegu. W parku widać wiele
połamanych drzew i konarów. Topniejący
śnieg narusza istniejące ścieżki.
- Bardzo dużo powalonych drzew. Miesiąc
temu mieliśmy pierwsze sygnały wiosny
i nagle silne opady mokrego śniegu osadzającego się w gęstych koronach drzew
powodowały ich wywracanie. To samo
możemy zaobserwować u naszego sąsiada w Belwederze, gdzie na odcinku 50
metrów drzewa uszkodziły ogrodzenie.
Teraz sprzątamy, by od 1 kwietnia dojść do
letniego trybu funkcjonowania od godziny
9 do zamknięcia o 18.
Teraz już w parku oczekuje się na turystów wiosennych, na wycieczki szkolne.
Najwięcej zwiedzających jest zazwyczaj
w weekendy majowe, więc pozostało jeszcze trochę czasu na przygotowania.
- Nową atrakcją w naszym parku będzie
pokaz lotów sów w wyodrębnionym miejscu - mówi P. Machnowski. - Pokazy odbywać się będą obok ekspozycji łowieckiej
funkcjonującej od ubiegłego roku. Są tam
eksponaty z Ameryki Północnej, Afryki,
trochę z Azji. Jest to ciekawe dla szkół
i dla pasjonatów trofeów łowieckich.
Młodzi ludzie mogą tam pod mikroskopem
podejrzeć budowę oka mrówki, skrzydła
pszczoły, czyli typowa atrakcja dla dzieciaków.
Wojsław Suchta

*

*

Dla każdego mniejszego czy większego miasta niezwykle istotne są pewne
charakterystycznych dla niego symbole.
Są to niejako atrybuty samodzielności.
Jednym z ważniejszych takich symboli
jest herb miasta. W ustrońskim samorządzie na temat herbu od kilkunastu lat
toczy się dyskusja. Praktycznie od pierwszej kadencji dyskutuje się o naszym
herbie. W tej pierwszej kadencji po 1990
r. powstała też flaga Ustronia.
Jak wiemy znane są dwie wersje naszego
herbu. Obecna, bardzo dobrze rozpoznawalna, zgodna z charakterem miasta, co
symbolizuje piramida i słońce. Wersja
starsza z pługiem nawiązywała do historycznych uwarunkowań osady rolniczej.
Na ostatniej sesji Rady Miasta przekazano radnym propozycję herbu, która uzyskała pozytywną opinię Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji.
Podstawę do wydania opinii przez ministra stanowiła z kolei pozytywna uchwała
Komisji Heraldycznej, będącej organem
opiniodawczo-doradczym w sprawach
związanych z ustanawianiem herbów
i innych symboli.
Od lat te dwie instytucje dość krytycznie wyrażały się o naszym aktualnym
herbie, a wiązało się to z brakiem nawiązań do akcentów typowo heraldycznych.
Sugerowano nam, by rozpatrzyć przywrócenie wersji pierwotnej. W tym też kierunku zostały podjęte prace i nawiązano
kontakt z heraldykami, którzy w oparciu
o dokumenty źródłowe zaproponowali
pewne rozwiązania nawiązujące do naszego historycznego herbu z pługiem
i słońcem na niebieskiej tarczy. Podobnie jest z kolorami naszej flagi w trzech
barwach - niebieskiej, żółtej i zielonej
z charakterystycznym słońcem na tle
niebieskim.
Przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta regulującej zagadnienia
związane z symbolami charakteryzującymi nasze miasto, a są to: herb, flaga, baner, znak graficzny, logo, pieczęć
i hejnał. Uchwała ta pozwoli uporządkować całokształt spraw związanych z tego
rodzaju reprezentacją miasta i określi
zasady posługiwania się tymi atrybutami
samorządności.
Dotychczasowy herb będzie wykorzystywany jako nasze logo z uwagi na to, że
jest bardzo charakterystyczny, kojarzy się
z naszym miastem i oddaje jego uzdrowiskowy charakter. Trudno sobie wyobrazić,
by dotychczasowy herb został całkowicie
zapomniany czy pominięty. Jako logo doskonale opisujące nasze miasto i jego charakter, będzie rozpoznawalnym elementem
wykorzystywanym łącznie i zamiennie
z herbem. 		
Notował: (ws)
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w zawodzie tokarza. Z wielką pasją i zaangażowaniem wykorzystywał swoje obowiązki. Chodził codziennie do pracy piechotą
i jak wspomina wnuczka Halina, wychodził z domu o godz. 4
rano, a wracał późnym wieczorem.
Wykonując sumiennie pracę w hucie nagle uległ wypadkowi
i stracił jedno oko, które przepalił mu opiłek.
Jego hobby to literatura i muzyka. Z wielką pasją pisał wiersze
i opowiadania. Kupował i czytał książki i encyklopedie. Jako
pierwszy ustroniak z sukcesem wyreżyserował operę „Halka”
Moniuszki, która została wystawiona w Czytelni Katolickiej,
w nieistniejącym już budynku naprzeciw kościoła, później mieściło się tam kino „Uciecha”.
Aktorami w tym spektaklu byli koledzy i znajomi Pawła.
Był zafascynowany dziełami Adama Mickiewicza, recytował
z pamięci długie fragmenty „Pana Tadeusza”.
Pięknie grał na skrzypcach i flecie. Miał wiernych słuchaczy.
Chętnie grał w orkiestrze, co z wielkim sentymentem i podziwem wspomina wnuczka Halina Stępkowska, która przy nim
dorosła, ucząc się gry na jego skrzypcach. W latach późniejszych
z wielkim oddaniem i poświęceniem, uczył gry na skrzypcach
sp. Bolesław Mider.
Paweł Ferfecki zasługuje na naszą pamięć dlatego, że przede
wszystkim – kochał ludzi.
Wielka szkoda, że ten utalentowany ustroniak, jakim był Paweł
Ferfecki, został zapomniany po śmierci. Może po latach pomyślimy o wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej małej ojczyźnie.
Pamiętajmy i wspominajmy ludzi wybitnych, będących dla nas
przykładem, którzy zamieszkiwali naszą piękną ziemię cieszyńską.
Cecylia Albrewczyńska

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Poniwiec
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

Historia Ustroniaka
Każde miasteczko ma swoich ciekawych ludzi. Niewątpliwie
jeden z nich to Paweł Ferfecki. Urodzony w 1878 r. w Brennej
był niezwykle utalentowany literacko i muzycznie, a cieszył się
podziwem i uznaniem w środowisku. Poślubił Joannę z domu
Helczyk z Ustronia w roku 1897, mając 19 lat, zaś żona miała
lat szesnaście.
Chodził na „zoloty” piechotą z Brennej przez Równicę. Przeżyli w szczęśliwym związku małżeńskim 45 lat. Paweł zmarł
w 1942 r. Małżeństwo to doczekało się pięciorga dzieci, z czego
dwoje zmarło w dzieciństwie na zapalenie płuc. Choroba ta,
w tamtych latach była nieuleczalna, brak lekarstw powodował
częste zgony. Trójka dzieci, dwie córki i syn dożyli sędziwego
wieku. Córka Anna żyła z rodziną w Austrii, miała jednego syna.
Następna córka Danuta poślubiła Józefa Wawrzyka z Wisły i tam
zamieszkała. Miała dwoje dzieci, córkę Bronisławę Bujok, która
nadal mieszka w Wiśle, zaś syn Józef ożenił się z Martą Szafarz
i osiedlił się w Ustroniu.
Józek, technik dentystyczny, odziedziczył talent muzyczny
po swoim dziadku Pawle. Obdarzony pięknym głosem śpiewał
długie lata w chórze kościelnym oraz w „Czantorii”, grał pięknie
na akordeonie.
Trzecie dziecko, syn Bolesław, ożenił się z Elżbietą Kozok
z Polany i zamieszkał ze swoją rodziną razem z rodzicami
w domu wybudowanym przez ojca. Ukończenie budowy nastąpiło w roku 1931. Budynek ten mieści się na Gojach (za cmentarzem komunalnym) obecnie ul. Obrzeżna 9.
Małżeństwo syna Bolesława miało troje dzieci, córkę Halinę
Stępkowską, synów Mieczysława oraz Zbigniewa.
Paweł Ferfecki pracował w Hucie Trzynieckiej w Czechach
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Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
14 kwietnia 2009 roku, o godz. 17 w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Ustroń, w Ustroniu przy ul. 3 Maja 108, odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec,
na którym przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania.
Osiedle Ustroń Poniwiec obejmuje ulice:
Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa,
Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa,
Słowików, Topolowa, Wiązowa.
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec
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Zwycięska drużyna z SP – 3 wraz z opiekunkami.

KONKURS GWARY

W piątek, 20 marca, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ustroniu, swoją wiedzę folklorystyczną sprawdzali uczniowie czterech ustrońskich szkół podstawowych. Drużyna każdej
szkoły składała się z 3 zawodników ubranych w stroje regionalne.
W skład jury VIII konkursu gwarowego wchodzili: Danuta Koenig
- naczelnik Wydziału Oświaty Kultury, Turystyki i Sportu UM,

Lidia Szkaradnik - dyrektor Muzeum Ustrońskiego oraz Alicja
Michałek- etnolog Muzeum Ustrońskiego. Zawodnicy byli dopingowani przez nauczycieli i uczniów. Konkurs przygotowały i
prowadziły Aleksandra Majętny oraz Magdalena Herzyk. Zespół
pod kierunkiem Karoliny Dyby śpiewał pieśni regionalne. Uczestnicy wykazywali się znajomością obrzędów ludowych naszego
regionu, stroju cieszyńskiego, gwary, historii Ustronia, sprzętów
gospodarstwa domowego, pieśni ludowych i dań regionalnych.
Przedstawiciele drużyn prezentowali teksty gwarowe naszych
rodzimych twórców. W czasie obrad jury krótki występ dał Zespół „Mała Czantoria”, działający przy E.L. „Czantoria”. Był to
pierwszy występ zespołu prowadzonego przez Izabelę Zwias. Po
podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że w klasyfikacji
indywidualnej potrzebna jest dogrywka o pierwsze trzy miejsca.
Po zaciętej dogrywce wyłoniono trzy pierwsze miejsca. Magdalena
Kłoda z SP-2, na drugim miejscu uplasował się Tomasz Mizera
(11 pkt.) z SP-3, a na trzecim Monika Szarzec (10 pkt.) z SP-3.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 (19 pkt.), 2. SP-2 (17 pkt.), 3. SP-6 (14 pkt.), 4. SP-5
(12 pkt.). Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa lokalne
i drobne upominki przygotowane przez SP-3. Na zakończenie dyrektor Jolanta Kocyan podziękowała uczestnikom, jury
i przybyłym gościom za wspólną zabawę i rywalizację oraz
zaprosiła na IX Dzień Regionalny połączony z obchodami 40
– lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu, który odbędzie się
25.04.2009.
Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji Konkursu
Gwary składamy Komitetowi Rodzicielskiemu.			
Dyrekcja i Nauczyciele SP
Prezentujemy dziś fotografię pracowników PKP w Ustroniu,
wykonaną na tle dworca z okazji Dnia Kolejarza pod koniec lat
70. XX w. Z przodu od lewej: Jan Prokop, Jan Kral; w pierwszym rzędzie: Tadeusz Koch, Albin Kuboszek, Rozalia Zwardoń,
Hildegarda Bujok, NN, Zuzanna Sikora, NN, NN, Maria Byrt,
Regina Zwardoń, Jan Madzia, Paweł Małysz; w drugim rzędzie:
Władysław Pilch, Paweł Pinkas, Mieczysław Zwardoń, Antoni
Mojeścik, NN, Józef Raszka, Jan Bujok, Jan Byrt, Jan Procner,
Paweł Gogółka, NN. Fot. ze zbiorów Antoniego Mojeścika.
Zdjęcie opisali Krzysztof Sikora i Jan Jakubiec.
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In memoriam
Ludwika Hudzieczka

11 marca rodzina, sąsiedzi i liczni
znajomi, a także grono dawnych wykładowców i kursantów, jak również
przedstawiciele zarządu Spółdzielni
Pracy „Oświata” w Katowicach, odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku na cmentarz ewangelicki
śp. Ludwika Hudzieczka.
Pan Ludwik przeżył 86 lat. Mieszkał w swoim rodzinnym domu na
ulicy Komunalnej w Ustroniu na
Gojach. W 1938 r. ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Cieszynie,
a po wojnie liczne kursy zawodowe,
które dały mu uprawnienia wykładowcy z zakresu BHP. Pozostawił
w żałobie: córkę i dwóch synów z rodzinami, wnuka, trzy wnuczki
i prawnuczkę oraz prawnuka. Był wdowcem. Jego żona Wanda
z domu Wantulok zmarła 5 lat temu.
Z Krajową Spółdzielnią Pracy „Oświata” w Katowicach, związał się od 1963 r. pracując w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Ustroniu. Najpierw piastował stanowisko inspektora organizacji
szkolenia, a później wizytatora szkolenia kursowego. Następnie
od 1 kwietnia 1975 roku powierzono mu stanowisko kierownika ustrońskiego ośrodka „Oświaty”, na którym pracował aż do
emerytury.

GALERIA „POD JODŁĄ”
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”

Cieszyńskie niebo - to tytuł wystawy plakatu filmowego,
teatralnego i regionalnego autorstwa zaolziańskiego twórcy Władysława Szpyrca. Artysta ten znany jest i ceniony zarówno na
prawym jak i lewym brzegu Olzy, a także za granicą. Urodzony
w Jabłonkowie, mieszka i pracuje w Czeskim Cieszynie. W swoim
dorobku artystycznym ma wystawy indywidualne i udział w wielu
wystawach zbiorowych, m.in. w Cieszynie, Czeskim Cieszynie,
Ostrawie, Bernie, także w Warszawie, Rzeszowie, Lahti (Finlandia), Pradze, jak również w Toyama w Japonii. Działalność
plastyczną rozpoczął w 1978 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w
Czeskim Cieszynie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką,
a także tworzeniem obiektów przestrzennych. Duża część jego
twórczości to plakaty wykonywane techniką grafiki komputerowej. Poza tym Władysław Szpyrc był w 1980 r. inicjatorem (wraz z
B.Olesovą) powstania Galerii „Na Strychu” (Na Pude”) w budynku byłego Miejskiego Ośrodka Kultury Czeskim Cieszynie. Od
tego czasu zajmuje się organizowaniem tamże wystaw czeskiej,
polskiej i słowackiej sztuki plastycznej. Od 1997 r. wspólnie z
kolegami inicjuje budowę nowych pomieszczeń Galerii „Puda”
w Czeskim Cieszynie. Jest absolwentem wydziału plastyki re-
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Ludwika Hudzieczka miałam okazję poznać, kiedy objęłam
stanowisko kierownicze w tym ośrodku w roku 1985 r. i pracowaliśmy razem do roku 1990. Został wówczas moim zastępcą.
„Oświata” przez długie lata mieściła się w budynku basenu
przy ul. Świerczewskiego, obecnie jest to ulica Grażyńskiego.
Placówka ta specjalizowała się w przygotowaniu specjalistów
w zawodzie chłodniczym. Były to miesięczne kursy stacjonarne
z oderwaniem od pracy, na które przyjeżdżały osoby z całej Polski,
uzyskując w Ustroniu wysokie kwalifikacje w swoim zawodzie.
Uczyli się w bardzo dobrze wyposażonej pracowni, a zajęcia prowadziła doskonała kadra pedagogiczno-instruktorska. Ponadto
ośrodek kształcił palaczy CO, kucharzy, kelnerów. Organizował
kursy dla kierowców oraz językowe. Prężnie działał podległy mu
ośrodek w Cieszynie. Kiedy kończyła się dzierżawa pomieszczeń
basenowych od Klubu Sportowego „Kużnia”, Ludwik Hudzieczek zaadaptował wydzierżawioną willę Lotos na ul. Pięknej na
nowoczesny ośrodek szkoleniowy, w którym mieściła się także
baza noclegowa dla kursantów. Pan Ludwik był niejednokrotnie
za swą sumienną pracę nagradzany i wyróżniany. W jego aktach
osobowych pod datą 9.12.1981 roku widnieje zapis - „był pracownikiem sumiennym, posiadał duże umiejętności kierowania
ludźmi, dobry organizator. Jest ceniony i szanowany za dużą wiedzę
fachową. Udziela się społecznie – zaangażowany jako przewodniczący Rady Oddziałowej.” Cały czas z pełnym oddaniem działał
także w Radzie Nadzorczej Krajowej Spółdzielni Pracy.
Nabożeństwo żałobne odprawił ks. proboszcz Piotr Wowry,
a wnuczka śp. Ludwika, Magdalena Hudzieczek – Cieślar przepięknym głosem pożegnała swojego ukochanego dziadka, śpiewając m.in. pieśń o cudownej Bożej łasce, która prowadzi tam, gdzie
ojcowski dom.
Maria Nowak
klamowej Liceum Plastycznego w Ostrawie. Od 1992 r. pracuje
w firmie PROprint w Czeskim Cieszynie, gdzie zajmuje się
głównie pracą w dziedzinie grafiki reklamowej.
Nie sposób przejść obojętnie obok plakatów pana Władysława.
Jego oryginalne pomysły sprawiają, iż jest artystą rozpoznawalnym gdziekolwiek się pojawi. Przyszło mu żyć i pracować na
ziemi cieszyńskiej. Stąd na jego plakatach mnóstwo świetnie
skomponowanych elementów charakterystycznych dla naszego
regionu. Są więc: cieszyńska architektura, przepyszne nasze
stroje, trówły i filigranowa biżuteria; są też maski i rekwizyty teatralne, jazzujące trąby i trąbki, a także nostalgicznie wspominany
cieszyński tramwaj. A wszystko to „malowane” przyciągającym
oko odważnym kolorem i nader ciekawym liternictwem.
Plakaty Władysława Szpyrca od wielu już lat towarzyszą
znanym cieszyńskim inicjatywom kulturalnym, takim jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”, tudzież festiwal
filmowy, Festiwal ”Cieszyńska Jesień Jazzowa” oraz obchodzone
szumnie i wspólnie z lewobrzeżną częścią Cieszyna doroczne
„Święto Trzech Braci” oraz „Skarby z cieszyńskiej trówły”. Także „Scena Polska” Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie
zawdzięcza mu szereg ciekawych plakatów do swoich spektakli
teatralnych.
Zatem warto wybrać się do Muzeum Marii Skalickiej Tę interesującą wystawę oglądać można codziennie w godz. od 11 do 16. Wystawa potrwa od 1 kwietnia do 15 maja 2009 r. Irena Maliborska

Fragment plakatu W. Szpyrca.
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Stanowisko Koła Miejskiego SLD

Koła Miejskiego SLD w Ustroniu zajęło stanowisko w sprawie
prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń S.A”,
przyjęte na zebraniu 18.03.09.
1. Informację o prywatyzacji P.U. „USTROŃ S.A.” która ma
nastąpić na przełomie 2009-2010 w formie przedstawionej przez
Prezesa Spółki (Gazeta Ustrońska nr 2/09 z 15.01.2009 r) przyjęto z dezaprobatą .
2. Koło Miejskie SLD jest przeciwko zapowiedzianej prywatyzacji, której wynik jest niewiadomy dla załogi i miasta.
Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że prywatny właściciel zachowa uzdrowiskowy profil działalności.
3. Załoga jest zagrożona utratą pracy.
4. Wszelkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prywatyzacji muszą przebiegać w sposób jawny.
5. Brak środków finansowych nie musi być powodem prywatyzacji, ponieważ firma dysponuje wielkim majątkiem, który należy
lepiej ekonomicznie wykorzystać poprzez sposób zarządzania.
6. Koło Miejskie SLD w Ustroniu domaga się natychmiastowego
wycofania się z pomysłu i przerwania procesu prywatyzacji „P.U.
USTROŃ”, tym bardziej, że dotychczas nie podjęto żadnych prób
naprawy ekonomicznej przedsiębiorstwa. A w zamian za to dowiadujemy się o przyjęciu koncepcji szybkiej prywatyzacji. Obawiamy
się, że tak jak prywatyzacja i sprzedaż Zakładów Kuźniczych
w Ustroniu, przyniosła ich likwidację i posłanie „na bruk” wiele
setek osób załogi. Tak samo żywimy obawę, że prywatyzacja P.U.
„USTROŃ” będzie przyczyną jego upadku.
7. Koło Miejskie SLD w Ustroniu uważa, że P.U.” USTROŃ„
powinno funkcjonować w dotychczasowej strukturze, ponieważ
stanowi podstawę rozwoju całego miasta Ustroń.
8. W sprawie prywatyzacji firmy, senator PO - członek Komisji Zdrowia Rafał Muchacki stwierdził cytujemy: „wobec weta
Prezydenta w sprawie pakietu ustaw zdrowotnych, jedyna ścieżka prywatyzacyjna jaka jest obecnie możliwa, to postawienie
przedsiębiorstwa w stan likwidacji i późniejsza sprzedaż.” (Gazeta
Ustrońska nr 5/09 z 05.02.09)
Oświadczenia Prezesa Spółki w Ustroniu pozostają w jaskrawej sprzeczności ze stwierdzeniem na temat prywatyzacji firmy
cytowanym wyżej.
9. Niezrozumiały jest brak widocznego zainteresowania władz
miejskich powyższym zagadnieniem. Twierdzą one, że problem
Uzdrowiska nie leży w kompetencji i zainteresowaniu gminy.
Ponieważ Uzdrowisko jest podstawowym elementem miastotwórczym, jego los będzie wpływał na sytuację miasta i jego
mieszkańców.
10. Władze miasta nie powinny stać obojętnie wobec zaistniałej
sytuacji w P.U. „USTROŃ” . Należy energicznie wesprzeć firmę
w kontaktach z Ministrem Skarbu Państwa i Ministrem Zdrowia,
przy równoczesnym szukaniu sposobu pozytywnego rozwiązania
problemu.
11. Nie wolno dopuścić do sytuacji bezczynności dyrekcji spółki
i biernego oczekiwania na rozwój wypadków. Należy przypomnieć,
że w niedawnych latach firma zakupiła trzy „piramidy” nie tracąc
płynności finansowej. A tu po roku działania nowych władz spółki
nagle zaczyna wszystko upadać i w opinii Skarbu Państwa nadaje
się tylko do prywatyzacji.
12. Uważamy, że nie należy rozpoczynać procesu prywatyzacji
,przed wyczerpaniem wszystkich możliwości naprawy sytuacji
ekonomicznej spółki.
13. W kontekście przedstawionych argumentów Koło Miejskie
SLD w Ustroniu zwraca się do decydentów oraz wszystkich którzy,
w tej sprawie mogą pomóc, o
podjęcie kroków naprawczych.
Zarząd Koła Miejskiego
SLD w Ustroniu
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Na scenie zespół Nox.

Fot. W. Suchta

oceniano zespoły

27 marca odbył się w MDK „Prażakówka” VI Miejski Przegląd
Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów. W przeglądzie
wzięło udział 18 zespołów i wykonawców, których oceniało jury
pod przewodnictwem Władysława Wilczaka, w którym zasiadały
także Maria Kłósko i Barbara Nawrotek-Żmijewska. Werdykt jury
jest następujący: kategoria zespołów wokalnych: 1. Chórek SP-2,
2. Zespół Wokalny „Polana” z SP-3, 3. Zespół Wokalny „Jedyneczki” z SP-1. Kategoria zespołów wokalno-instrumentalnych:
1. Gama 2 z G-2, 2. Nox, 3. Antyrama. Kategoria solistów: 1.
Izabela Kuś, 2. Zdzisław Baguła, 3. Sylwia Cieślar. Wyróżnienia:
Marta Szarzec, Karolina Cieślar, Julia Suchocka.
W sumie w przeglądzie wystąpiło 180 osób.
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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, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: 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 książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-    oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”

Z cyklu Panopticum Cieszyńskie - „Zabytki kolei żelaznych” oraz „Ryciny Friedricha Bernharda Wernera”, z kolekcji Władysława Owczarzego
„Cieszyńskie niebo”- wystawa plakatu teatralnego, filmowego i regionalnego Władysława Szpyrca
- wystawa czynna: 1.04 - 15.05
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16, tel. 033 858-78-44, www.skalickamuzeum.pl,
e-mail: muzeum.skalickiej@neostrada.pl
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.

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”Można 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:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 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 środa12.30-15.00.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą środę 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 możliwość konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość 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.
StraŻ MiejskA USTROÑ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec 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; środa 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 trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)   
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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Muzeum Ustrońskie zaprasza na tradycyjny kiermasz wielkanocny, na którym można zakupić wszelkie ozdoby świątecznego
stołu – różnorodne pisanki, serwetki, koszyczki, kurki, zajączki oraz kwiaty. Oferujemy oryginalne rękodzieło ustronianek,
a kiermasz czynny jest codziennie w godzinach pracy Muzeum
Ustrońskiego.
			
Fot. W. Suchta
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Mómy apryla!

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że w dniu 26 marca 2009 r. na tablicy ogłoszeń został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech
lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie
związanymi trwale z gruntem a stanowiących własność
osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających
osobowości prawnej.

Chciołech Wóm ludkowie moi roztomili
fajny wic powiedzieć akurat w tej chwili.
Byłech roz w gospodzie – siedzymy przi piwie,
kómpania wiesioło i głowa sie kiwie.
Gospodzki do krygla złote piwo leje,
do kierego gymba sama już sie śmieje.
Roz za czas piweczko nowe nóm donosi,
ale ło zapłate jeszcze sie nie prosi.
Wieczór przi kamratach hónym nóm leci,
choć w chałpie czako żóna i dzieci.
Akurat dziyń wcześnij była wypłata,
a niewiela już grosza w kapsie w galatach.
Nogle gospodzki do łokna sie dziwo
i hónym na mnie palcym pokiwoł.
„Chowej sie Kareł tu za szynkwasym,
bo Twoja staro idzie z hałasym!”
A moji baby każdy sie boji,
bo łona nieroz skóre mi złoji.
Tóż hónym za szynkwas dołech dyla
A gospodzki woło: „Dzisio je apryla!!!”
Kamraci błozna robióm i głośno rechoczóm,
żech ze strachu przed babóm pod szynkwas skoczył.
A mie sie już piwska ganc łodniechciało
i ku chałpie smyczyłech sie pumału.
Już nie zoglóndóm do żodnej putyki,
tak mie apryl wylyczył łod pijatyki.
					

Kareł

28.03.2009 r. zaginął
6-miesięczny piesek rasy

„Shiba-Inu”

(rudy, przypominający
liska, z brązowymi oczami
i wysokości ok. 35 cm).
Wabi się Falko.
Prosimy o informację
pod nr telefonu: 033 854
11 00 lub 0 509 227 650.
POZIOMO: 1) szumią na gór szczycie, 4) senna zjawa,
6) wąsaty w stawie, 8) usterka, 9) znosi jaja, 10) odgłos
pracy silnika, 11) spec od min, 12) bóg egipski, 13) okazja,
14) zwierzak-pracz, 15) przegłos w języku niemieckim,
16) król stawu, 17) z niej kawior, 18) w jatce, 19) szał,
20) niby praca.

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

PIONOWO: 1) ktoś nieodpowiedzialny, 2) owoc jesionu
i klonu, 3) duży balkon, 4) ostoja dzikiej zwierzyny, 5) był
nim Winnetou, 6) świadek honorowego pojedynku, 7) składacz w drukarni, 11) pośród glonów, 13) zwady, kłótnie.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 10 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 11

ZIMA WRACA

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Krzysztof Wawrzyńczak, Katowice, ul. Fałata 18a. Zapraszamy do redakcji.
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Ks. A. Sapota dziękuje prelegentowi M. Lenartowi.

Fot. E. Langhammer

o mistrzu  z  ustronia

W tym roku profesor Ryszard Demel,
światowej sławy witrażysta, malarz, wykładowca uniwersytecki, działacz polonijny
,otworzy we Włoszech retrospektywną
wystawę swoich dzieł. W wernisażu, obok
osobistości ze świata sztuki, kultury, nauki, weźmie udział delegacja z Ustronia,
miasta, w którym artysta się urodził. Taki
wniosek wysunięto podczas spotkania inaugurującego wystawę prac Mistrza z Padwy
w Ustroniu.

*

*

*

Do Czytelni Katolickiej im. Jerzego
Nowaka przy parafii św. Klemensa miłośników sztuki, rodzinę profesora Demela,
przedstawicieli władz miasta, przywiodła
chęć obejrzenia „Dzieł nieprzeciętnego
życia” Ryszarda Demela. Ekspozycję
przygotował sam profesor, a przywiózł ją
pod Czantorię własnym samochodem ks.
kanonik Antoni Sapota, proboszcz parafii
św. Klemensa. I właśnie podczas otwarcia
tej wystawy zastanawiano się, jak uczcić
profesora, który mimo iż z Ustronia wyprowadził się w wieku zaledwie dwóch
lat, czuje się związany z naszym miastem i chętnie utrzymuje kontakty z jego
mieszkańcami. Stwierdzono, że oprócz
wyjazdu na retrospektywną wystawę,
trzeba powiesić tablicę na domu, w którym
Ryszard Demel przyszedł na świat. Jest to
budynek na ul. Kościelnej obok poczty. Tu
przewodniczący Rady Miasta Satanisław
Malina zaznaczył, że najpierw trzeba
porozmawiać z obecnymi właścicielami
domu, ale pomysł jest wart uwagi.
Warto też pomyśleć o czym na wernisażu nie mówiono, o nadaniu profesorowi
honorowego obywatelstwa miasta.
Tych, którym nazwisko Demel jeszcze
niewiele mówi, odsyłamy do licznych
publikacji w Gazecie Ustrońskiej. Ostatnio pisaliśmy o filmie dokumentalnym
wyemitowanym przez TV Polonia pt.
„Mistrz Ryszard z Padwy”, w którym sam
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artysta opowiadał o swoim życiu i pracy.
Ten właśnie film obejrzeli wszyscy, którzy
w niedzielne popołudnie, 8 marca, dotarli
do Czytelni Katolickiej. Przed filmem
gości przywitał organizator i sprawca
wystawy ks. kan. A. Sapota, a po emisji
dokumentu, głos zabrał dr Mirosław Lenart, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, ale również Uniwersytetu w Padwie.
A w tym mieście od kilkudziesięciu
lat mieszka Ryszard Demel, związany
z tamtejszą uczelnią i słynną katedrą
zaprojektowaną przez Michała Anioła.
Renesansowy mistrz stworzył bryłę tej
świątyni, natomiast współczesny mistrz
wpuścił do niej niezwykłe światło. Prof.
Demel przez 10 lat tworzył witraże zdo-

biące kryptę Katedry Padewskiej. Przedstawiają czterech patronów miasta św.
Justynę, św. Daniela, św. Prosdocima
i św. Antoniego. Umieszczono je po obu
stronach witraża ukazującego Madonnę
Częstochowską wśród maków. „Przedstawienie to jest szczególnie wzruszającym
śladem kultury polskiej w Padwie, wypełnionej pamiątkami wielowiekowych relacji
polsko-włoskich, dla których dzieło to jest
cennym uzupełnieniem i jednocześnie znaczącą kontynuacją” – napisano w folderze
wydanym z okazji wystawy.
Dr M. Lenart próbował opisać, a raczej
stwierdził, że nie ma co próbować opisać
to niesamowite światło wpadające do
katedry przez witraże polskiego artysty.
Udało mu się natomiast wyjaśnić na czym
polega fenomen witraża refrakcyjnego. Od
klasycznego różni się tym, że płytki szkła
ułożone są nie płasko a przestrzennie, co
sprawia, że światło załamuje się wiele
razy. Prelegent przybliżył też niezwykle
skromną postać mistrza, nie tylko artysty, wykładowcy, naukowca, wydawcy,
kolekcjonera, archiwisty, ale człowieka,
dla którego ważne są korzenie. „Człowieka, który swoją wrażliwość kształtował
w urokliwych okolicach ustrońskiej ziemi” – napisano w folderze. Potwierdził
to ksiądz kanonik wspominając swoje
spotkania z profesorem. Ten podczas rozmów z gościem z Ustronia odkładał inne
sprawy na bok, skupiając swoją uwagę
na wieściach z Beskidów. Był szczęśliwy
z powodu zainteresowania ustroniaków
jego osobą. Chętnie stworzył ekspozycję, którą będziemy mogli oglądać do 13
kwietnia.
Z przyczyn organizacyjnych nie ma na
niej wielu oryginałów, ale i tak grafiki oraz
reprodukcje obrazów i witraży Mistrza
z Padwy pokazują jego kunszt. Jest również
fragment mozaiki, z jakiej tworzy się witraże refrakcyjne. Ustawiając ją pod światło,
można zobaczyć namiastkę dzieła Ryszarda Demela.
Monika Niemiec

Fragment ekspozycji w Czytelni Katolickiej.		

Fot. E. Langhammer
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
- projektów zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta
Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23. 05.
2005 r. ,
- w Ustroniu w rejonie ul. Świerkowej i 3 Maja w obrębie
parcel gruntowych oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6,
- w Ustroniu w rejonie ul. Brzozowej i Klonowej w obrębie
parceli gruntowej oznaczonej nr 2757/3,
- w Ustroniu przy ul. Bażantów w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 1997/11, 1997/9,
- w Ustroniu w rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej
w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 482, 483,
486, 487, 495, 679/3, 679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11,
478/14, 4804/5, 4804/6 oraz części 5037/1,
- w Ustroniu przy ul. Zdrojowej w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 3233/6, 3211/21, 3252/5, 3211/34
- projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia
symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej
między nimi opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26
września 1997 r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 7, poz. 91
z dnia 13 maja 1998 r. dla obszaru położonego w Ustroniu w rejonie
ul. Wierzbowej, Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 1573/1, 1626/16, 1601/10.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio Uchwał Rady
Miasta Ustroń Nr XXI/233/2008 z dnia z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr
XXI/236/2008 z dnia z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr XXI/238/2008
z dnia z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr XXI/239/2008 z dnia z dnia 24
kwietnia 2008 r., Nr XXII/251/2008 z dnia z dnia 29 maja 2008 r.,
Nr XXI/234/2008 z dnia z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

- projektów zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta
Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23. 05.
2005 r. ,
- w Ustroniu w rejonie ul. Świerkowej i 3 Maja w obrębie
parcel gruntowych oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6,
- w Ustroniu w rejonie ul. Brzozowej i Klonowej w obrębie
parceli gruntowej oznaczonej nr 2757/3,
- w Ustroniu przy ul. Bażantów w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 1997/11, 1997/9,
- w Ustroniu w rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej
w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 482, 483,
486, 487, 495, 679/3, 679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11,
478/14, 4804/5, 4804/6 oraz części 5037/1,
- w Ustroniu przy ul. Zdrojowej w obrębie parcel gruntowych
oznaczonych nr 3233/6, 3211/21, 3252/5, 3211/34
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
- projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia
symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej
między nimi opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia
26 września 1997 r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 7, poz. 91
z dnia 13 maja 1998 r. dla obszaru położonego w Ustroniu w rejonie
ul. Wierzbowej, Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel
gruntowych oznaczonych nr 1573/1, 1626/16, 1601/10

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 10.04.2009 r. do 12.05.2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń ( pok. nr 31 ) w godzinach
od 9.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach planów
miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.04.2009 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2009 r.

			Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
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Wiosna nie rozpieszcza.

Fot. W. Suchta

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Hermanice
stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ustroń podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2009 r.
o godz. 17 w Przedszkolu Nr 4 w Ustroniu przy
ul. Wiśniowej 13 odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
Ustroń Hermanice na którym przeprowadzony zostanie
wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Ustroń Hermanice.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania.
Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice:
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Choinkowa, Dominikańska, Długa ( od nr 37 po stronie lewej
i od nr 40 po stronie prawej ), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna,
Jaśminowa, Katowicka ( od nr 100 do nr 178 po stronie prawej
i od nr 101 do 201 po stronie lewej ), Kwiatowa, Laskowa,
Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni,
Skoczowska ( do nr 99 po stronie lewej i do nr 98 po stronie
prawej ), Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec
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kultura

3.4
godz. 9.00 		Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej
									 dla uczniów drugich klas gimnazjów pt.
									 „Klasycy wiedeńscy”, MDK „Prażaków									 ka”.
7.4
godz. 9.00 		Miejski Konkurs Pięknego Czytania,
									 MDK „Prażakówka” .

KINO

Dziewczynki ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
KOMANDOR - Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl.
Mieszkanie komfortowe do wynajęcia (33) 85-28-112.
Warsztat wędliniarski do wynajęcia (33) 85-28-112.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli, 887-594-752.

Fot. W. Suchta
Dywanoczyszczenie, (33) 854-3839, 0602-704-384.
Do wynajęcia pokój dla studentki
(33) 858-75-61.
Sprzedam dom 100m2 pow. użytkowej, wolnostojący, mieszkalnycałoroczny (5 pokoi, w tym salon
z kominkiem), położony w Ustroniu na pięknie zagospodarowanej
działce (6a). Cena 380 000 zł. Tel.
kontaktowy: 0609147364.
Kupię mieszkanie własnościowe
M-4 na Manhatanie z widokiem
na góry i centrum miasta lub
M-3 na osiedlu Konopnicka lub
Centrum. Telefon kontaktowy:
0609147364.
Sprzedam samochód marki fiat
cinquecento, rocznik‘98. Tel. 66783-19-00.
Węgiel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50 zł, transport. 0518-201189.

1-2.4
-	Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
3-4.4
Pod Najadą ul. 3 Maja 13		
tel. 854-24-59
5-6.4
Na Szlaku
ul. 3 Maja 46 		
tel. 854-14-73
7-10.4 -	Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
   Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... do nas nie podchodzą.
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27.3-2.4 godz. 18.15 JAGODOWA MILOŚĆ, dramat obyczajo										wy, 15 lat, Francja/USA.
27.3-2.4 godz. 19.45 OBYWATEL MILK, obyczajowy, 15 lat,
										USA.
3-9.4 godz. 19.00 AUSTRALIA, dramat obyczajowy, 15 lat,
									 USA.

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Już 200 koncertów dała Estrada Ludowa „Czantoria”. Ten
dwusetny odbył się w sali kina „Zdrój” na Zawodziu. Przy wypełnionej bo brzegi sali „Czantoria” jak zawsze wypadła znakomicie.
Trzeba też dodać, że po raz pierwszy zespół prowadził nowy dyrygent Władysław Wilczak. –Trzeba kontynuować linię Mariana
– kategorycznie stwierdza nowy dyrygent.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W środę 24 marca, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie , prezydent Aleksander Kwaśniewski udekorował właścicielkę firmy Mokate Teresę Mokrysz Złotym Krzyżem Zasługi.
W sobotę 20 marca w Cieszynie odbył się po raz pierwszy Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców i Radnych Gmin
o Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego.
Czy młodzież marzy o karierze filmowej? Oczywiście! Najlepiej
można się było o tym przekonać obserwując nabór, czy ładniej
mówiąc kompletowanie obsady, a najlepiej napisać „casting”, do
najnowszego filmu Arkadiusza Korola. Reżyser zjawił się Ustroniu
wraz z kierowniczką produkcji swego pierwszego pełnometrażowego filmu. (…) – Film będzie po francusku – mówi reżyser
– Być może w tytułowej roli wystąpi Krystyna Janda. Wszystko
za amerykańsko - francusko - polskie pieniądze. Część zdjęć będzie kręcona najprawdopodobniej w Wiśle. Akcja filmu toczy się
w latach 60 i reżyserowi odpowiada bryła budynku tamtejszej
szkoły(…). Generalnie film będzie opowiadał o Joannie, Polce,
która po trzydziestu latach przyjeżdża do Paryża, by szukać swojej
córki. – Sam, jak na razie, jestem producentem i reżyserem tego
filmu. Natomiast scenariusz pisze ze mną Yola Vidart. To będzie
zupełnie coś innego – dobre story, z dobrą muzyką i dobrymi zdjęciami (…). Dziś przyjechałem zrobić zdjęcia obiektów i wybrać
statystów. Faktycznie po południu korytarz Szkoły Podstawowej
nr 2 wypełnił się głównie dziewczętami. Może uda się dostać jakąś
rolę. Mało która przyjmuje do wiadomości, że całym występem
może być w najlepszym razie siedzenie w szkolnej ławce.(…) –
O co pytają? O co pytają? – chcą się dowiedzieć od wychodzących
oczekujące pod drzwiami koleżanki. – Właściwie to o nic – pada
najczęściej odpowiedź.
Kuźnia Ustroń – Ceramed Komorowice 0:6 (0:4).
Długo będą wspominać ustrońscy kibice piłki nożnej sobotę 27
marca. I to będą wspominać jak najgorzej, Nie dość, że reprezentacja kraju pokazała ile jest warta i gładko przegrała z Anglikami,
to do tego dołożyli się ustrońscy piłkarze, równie gładko ulegając
Ceramedowi Komorowice.
(aw)
2 kwietnia 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Otwarte drzwi
Było to dawno, dawno temu… Tak się
zwykle zaczynają bajki, opowiadające
o rzeczach zmyślonych. A ja chcę przecież
pisać o tym, co było. Co prawda czas,
w którym panowały obyczaje, o których
chcę pisać, odsuwają się coraz bardziej
w przeszłość. I niedługo będzie można
rzeczywiście powiedzieć: „Było to dawno,
dawno temu…” Póki co, jednak jeszcze nie
jest tak bardzo dawno temu. Wszak żyją
jeszcze ludzie, którzy tamte czasy i tamten
obyczaj, pamiętają.
A więc był taki czas, kiedy drzwi do
domów, szczególnie na wsi, były cały czas
otwarte. Nawet wtedy, gdy nikogo nie
było w domu. Otwarte drzwi zapraszają
do odwiedzin. Były oznaką gościnności
mieszkańców. Panowało przekonanie, że
„gość w dom – Bóg w dom.” Z otwartymi
rękami przyjmowano gości, nawet tych
niespodziewanych i nieproszonych. Inna
rzecz, że nie łatwo było uprzedzić o swojej
wizycie w czasie, gdy nie było telefonów,
bądź były one tylko w niektórych domach.

felieton
Listy

Jak ukaże się ten felieton, to wszyscy już
ochłoniemy po porażce naszej reprezentacji
piłkarskiej w meczu z Irlandią Północną
2:3. Tak, czy inaczej, mecz ten przejdzie
do historii futbolu, jako ten, w którym my
też strzeliliśmy 3 bramki. Mam nadzieję, że będziemy po zwycięskim meczu
z San Marino!? Wrócimy więc do jednego
z głównych tematów miesiąca, a mianowicie do układania list wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W naszym okręgu wyborczym niby
wszystko wiadomo. Pierwsze miejsca w PO
– to Jerzy Buzek i Jan Olbrycht, w PiS-ie,zmiana, profesora Roszkowskiego zmienia
młodszy pracownik naukowy dr Migalski,
ale za to bardzo medialny, w SLD, - po bardzo staremu Gierek ... Adam. Ale, czy mu
wyborcy lewicy wybaczą to, że poparł Lecha
Kaczyńskiego w drugiej turze w wyborach
prezydenckich w 2005 roku? W innych
okręgach będą niespodzianki. Najpierw
największe partie ogłosiły, że nie będzie
posłów na Sejm RP na listach wyborczych
do Europarlamentu. Gdy zaczęto szukać tzw.
„lokomotyw” list wyborczych, to zaczęły
się kłopoty. Szybko liderzy największych
partii doszli do zgody, że najlepszymi lokomotywami wyborczymi będą..., nasi posłowie. Dlatego już mamy posła Kurskiego
i Wałęsę Jarosława, mamy posła Ziobro,
ale i Senyszyn, no i mamy posła Kłopotka. Układanie list, to teraz najważniejsza
sprawa, zajmują się nią szefowie partii,
zarówno rządzących jak i opozycji. Na
2 kwietnia 2009 r.			

Wynikało to z przekonania, że gościnność
należy do obowiązków dobrego gospodarza. Słynna była słowiańska, w tym i polska,
gościnność.
Tylko, że ta gościnność coraz bardziej
zostaje ograniczona, czy wręcz staje się
przeszłością. Coraz częściej okazywana
jest tylko wybranym, krewnym i przyjaciołom. Coraz w mniejszym stopniu dotyczy
obcych. Przestają być też akceptowane
niespodziewane wizyty. O swej wizycie
wypada uprzedzić. Na spotkanie trzeba
się umówić. I coraz częściej też spotkania,
nawet bliskich przyjaciół, odbywają się
nie w domach, ale „na mieście”, to jest
w kawiarniach, klubach czy restauracjach.
A drzwi domów i mieszkań są zamykane
na przysłowiowe „cztery spusty”. Nawet
wtedy, gdy gospodarze są w domu. Coraz
trudniej znaleźć dom, nawet na wsi, który
zgodnie ze starym obyczajem, jest otwarty.
Najwyraźniej zmienił się stosunek do innych
ludzi i dopuszczanie ich do swoich domów.
W zapomnienie odchodzi przekonanie, że
gość w dom – Bóg w dom. Nie każdy gość
uważany jest za miłego i jest chętnie witany.
Nieproszonym, niechcianym gościom nie
otwiera się drzwi i zazwyczaj odprawia się
ich przez domofon, czy wołając przez okno
czy szparę w drzwiach.
Zamki do drzwi są coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej je otworzyć.
Bogaci nie tylko otaczają swoje okazałe

domy wysokim murem, ale też zakładają
alarmy, a nawet zatrudniają strażników.
W ten sposób ich domy stają się prawdziwymi twierdzami. Ich właściciele starają
się w ten sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Zamknięte drzwi to nie tylko oznaka
zmniejszania się gościnności, ale także
i przede wszystkim, wzrostu braku zaufania
do innych ludzi. Ci inni w coraz większym stopniu jawią się jako potencjalne
zagrożenie. Naoglądaliśmy się filmów
o kradzieżach, morderstwach, gwałtach, itp.
W telewizji i innych środkach masowego
przekazu przerażają wiadomości o tym, jak
wiele złego jedni ludzie mogą wyrządzić innym. Różnica bywa też i w naszej okolicy.
Tym bardziej, że sezonowy napływ ludzi
z zewnątrz, wzmaga poczucie zagrożenia.
A w naszym mieście sezon właściwie trwa
przez cały rok.
Nie dajmy się jednak zwariować. Nie
traktujmy każdego obcego jako potencjalne zagrożenie dla naszego życia i mienia.
Zapewne nie wrócą już czasy otwartych
drzwi, ale zamykać się przed swoimi
i obcymi, całkowite odgrodzenie się od
innych, nie jest najlepszym czy właściwym
wyjściem. Przecież potrzebujemy siebie
wzajemnie. I naprawdę są ludzie, którym
możemy i powinniśmy okazać zaufanie
i otworzyć przed nimi drzwi swoich domów
i serc.
Jerzy Bór

szczęście urzędujący premier Tusk zrobił to
szybko i ściągnął na „lokomotywy” Hubner
i Krzaklewskiego, dobrze, że Marcinkiewicz nie wytrzymał, i wcześniej ogłosił,
kto będzie.... jego następną żoną, bo nie daj
Boże, znalazłby się na liście PO. Z resztą
z układaniem list wyborczych, to zawsze
były emocje, jak tylko pamiętam. Jeszcze
w PRL-u ważne było, aby być na miejscu
mandatowym, tym z którego się wchodziło
do Sejmu PRL. Żartowano z kandydatów
z miejsc niemandatowych, że biorą udział,
a nie wchodzą. Potem w wolnej Polsce, jak
przyjęliśmy ordynację wyborczą proporcjonalną, to miejsca na listach też zaczęły
być ważne. Szybko analitycy polityczni
ogłosili, że z pierwszego miejsca to 100%
pewności wyboru, z drugiego 50% tej pewności. W kilku przypadkach próbowano
temu zaprzeczyć, wygrywali kandydaci
z ostatniego miejsca na liście. Wówczas to
ogłoszono poprawkę, że jak ktoś ma wygrać
to, właśnie z ostatniego miejsca, dając temu
miejscu 10 % szans. W rzeczywistości było
różnie. Pamiętam wybory do Sejmu RP
w 2001 roku. W naszym okręgu wyborczym
z listy lewicy wystartowało dwóch kandydatów: wójt Goleszowa Jan Sztwiertnia
(z Unii Pracy) i nasz burmistrz Jan Szwarc
(z SLD), umieszczono ich odpowiednio
na miejscach, odpowiednio: 7 i 11. Uważano, wówczas, że „starzy działacze”
z Bielska-Białej mają większe szanse. Cóż
się okazało, jedynymi kandydatami, którzy
z tej listy, zostali posłami to, obaj panowie Janowie. Zdziwienie w Bielsku było
wielkie, ale cóż, nie wiedzieli, że w cieszyńskim: „ Jano, to jest miano!”. W wyborach samorządowych tam, gdzie głosuje się na listy, też przywiązuje się wagę
do miejsca na liście. Pamiętam wybory

w 2007 roku do Rady do Powiatu Cieszyńskiego. Obecny starosta Czesław Gluza,
wystartował z listy PO, gdzie zagwarantowano mu drugie miejsce, więc został radnym powiatowym. Ale, miał też propozycję
z innego komitetu wyborczego, lecz jej nie
przyjął, bo tam zapowiedziano, że miejsca
na liście wyborczej będą układane według
alfabetu, więc nie był pewny jakie to będzie
miejsce. Później okazało się, że byłoby to
pierwsze miejsce! Poprzedniemu staroście
cieszyńskiemu zaszkodził „osobisty wkład”
w układanie listy wyborczej PO w wyborach do Sejmu RP w 2007 roku, więc po
wyborach został odwołany. Moje doświadczenia z układaniem list wyborczych są
bardzo bogate. W wyborach do rady powiatu
w 1998 roku miałem być pierwszy na liście.
Wówczas to szef Unii Wolności w Cieszynie
zwrócił się do mnie tymi słowy: „Chyba jest
pan dżentelmenem i przepuści kobiety na
początek listy?” Cóż miałem robić na takie
dictum. Ustąpiłem. Ale i tak wygrałem.
Opłaca się być dżentelmenem! W 2001 roku
w wyborach do Sejmu RP miałem szansę na
pierwsze miejsce na liście PO tylko, że już
na drugi dzień ogłoszono, że o kolejności na
listach decydować będą wyniki prawyborów.
Moi „prawyborcy” pojechali na prawybory
do Bielska własnymi samochodami, więc
było ich niewielu. Zwolennicy innych kandydatów przyjechali autobusami! W wyniku
„prawyborów” spadłem na dalsze miejsce.
Jak odstąpiono w PO od prawyborów, to i tak
w moim przypadku, scenariusz powtarzał się.
We wszystkich wyborach, w jakich brałem
udział, zawsze w ostatniej chwili spadałem
na niższe miejsca na listach wyborczych,
niż mi wcześniej proponowano.
Taki bowiem jest urok układania list wyborczych.
Andrzej Georg
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stworzyli
zespół
Zapadła decyzja, złożono podpisy,
team rajdowy Subaru Import Polska
w tegorocznym sezonie będzie walczył
o rajdowe mistrzostwo Polski. Już za
miesiąc na rajdowych trasach zobaczymy
załogę Subaru Poland Rally Team, stanowić ją będą ustroniak Kajetan Kajetanowicz oraz Jacek Rathe. Popularny wśród
kibiców „Kajto” postrzegany jest przez
media jako największy talent ostatnich
lat, czego dowodem są ubiegłoroczne
tytuły, wicemistrza Polski w klasyfikacji
generalnej oraz mistrza Polski w grupie

N. W tym roku zarówno zespół SPRT, jak
i kierowca liczą na równie dobre wyniki.
Kajetan Kajetanowicz finał rozmów podsumował następująco: „Propozycja, jaką
otrzymałem od Subaru Poland Rally Team
mile mnie zaskoczyła. Kiedy zaczęliśmy
poważne rozmowy około dwa miesiące
temu, wiedziałem, że wspólnymi siłami
stworzymy zespół, który nie tyle udowodni, ale raczej przypomni, że Subaru
Impreza to auto, które może wygrywać
w grupie samochodów produkcyjnych. Na
prawym fotelu usiądzie w tym roku Jacek
Rathe - bardzo doświadczony pilot rajdowy. Będziemy startować Subaru Imprezą
N-14, którą miałem okazję testować.
Wierzę, że to auto ma jeszcze wiele nieodkrytych możliwości, które chcę szybko
odnaleźć i maksymalnie wykorzystać.”
		
Marek Włodarczyk
Rzecznik Prasowy

szachowi na własne życzenie
mistrzowie

3 marca w MDK „Prażakówka”, odbył
się Miejski Turniej Szachowy o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia Juniorów.
W Turnieju wzięło udział 16 uczniów
w grupach wiekowych. Sędzią głównym
zawodów był Grzegorz Błaszczok-instruktor Koła Szachowego w MDK „Prażakówka”, sędzią pomocniczym był Michał
Retorski.
Wyniki:
W kategorii do lat 8: 1. Łukasz Goryczka (SP-2).
W kategorii do lat 10: 1. Jan Śliwka
(SP-2), 2. Maciej Dyka (SP-1), 3. Rafał
Legierski (SP- 2).
W kategorii do lat 12: 1. Dawid Gorol
(SP-2), 2. Damian Kurowski (SP-1), 3.
Krzysztof Zielecki (SP-1).
W kategorii do lat 14: 1. Kamil Duda (G1), 2. Zygmunt Loter (SP-2), 3. Małgorzata
Goryczka (SP-2).
Klasyfikacja generalna: 1. Dawid Gorol
(SP-2), 2. Kamil Duda (G-2), 3. Damian
Kurowski (SP-1). Zwycięzca otrzymał
puchar, złoty medal i nagrodę rzeczową.
Wszyscy nagrodzeni zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego, dyplomy, Kalendarze Ustrońskie 2009. Pozostali uczestnicy otrzymali
Kalendarze Ustrońskie oraz długopisy

Nie udało się siatkarzom z Gimnazjum
nr 2 awansować do półfinałów mistrzostw
województwa śląskiego. Turniej rejonowy
rozegrano w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. O awans
walczyły zwycięskie drużyny powiatów
pszczyńskiego i cieszyńskiego. Mistrzynie
naszego powiatu, drużyna gimnazjalistek
z Dębowca zwyciężyła i będzie grać dalej.
Niestety nasi siatkarzy grali bardzo nierówno i musieli uznać wyższość swych rywali.
Pierwszego seta przegrali, tracąc jednym

ciągiem 8 punktów. W drugim grali skoncentrowani i pewnie wygrali. Trzeci set, to
również prowadzenie naszej drużyny. Gdy
set zbliżał się ku końcowi zawodziły nerwy
i siatkarze z G-2 popełniali coraz więcej
błędów. Walki im odmówić nie można, choć
też trzeba przyznać rację prowadzącemu drużynę Sławomirowi Krakowczykowi, który
po meczu powiedział tylko swym podopiecznym: „Przegraliście na własne życzenie”.
I patrząc na umiejętności obu zespołów,
trudno trenerowi nie przyznać racji. (ws)

pauzują
Nie mogą rozpocząc rundy wiosennej
piłkarze Kuźni Ustroń. Zima uniemożliwia grę. W ostatni weekend odwołano
mecz z Góralem w Żywcu. Zaległy mecz
z Wapienicą, Kuźnia rozegra 22 kwietnia,
a z Góralem 6 maja.

Walka pod siatką.

Fot. W. Suchta
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