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Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” prezentuje trofea przywiezione z Sycylii (str. 16-17).

Fot. W. Suchta

zarabianie dosypało
Rozmowa z Przybysławą Sarą Tomiczek,
studentką - gastarbaiterką

Z zaskoczeniem przeczytałem zaproszenie do Muzeum Ustrońskiego na spotkanie z panią o niesamowitych wspomnieniach
z zarobkowej emigracji. O czym chce pani mówić?
O tym, jak to jest dla młodego człowieka wyjechać na Zachód
i zarobić. Wszyscy myślą, że za granicą zarabia się w miesiąc tyle,
co w Polsce w ciągu roku.
To chyba powinno być spotkanie dla ludzi młodych, a do Muzeum chodzą raczej ludzie w średnim i starszym wieku.
Rozprowadzamy ulotki na uniwersytecie, wśród moich znajomych,
chcemy też zaproszenie zamieścić w internecie. A osoby starsze
mogą to przekazać swoim dzieciom.
(dok. na str. 2)
19 lutego 2009 r.			

Takiej zimy dawno nie oglądaliśmy w Ustroniu. W piątek 13
lutego, zaczęło sypać i tak już było przez kilka następnych dni.
Pokrywa śnieżna sięga kilkudziesięciu centymetrów. Przypomina
nam to zimę z 2006 r. Czy w tym roku śnieg też utrzyma się do
kwietnia? Na razie (wtorek) ciągle sypie.
W ostatni weekend narciarzy nie brakowało. Na Czantorii
i innych wyciągach tłoczno. Po dwóch latach przerwy ponownie
rozegrany zostanie narciarski Puchar Czantorii.
(ws)
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zarabianie

(dok. ze str. 1)
Kiedy pierwszy raz pojechała pani pracować za granicą?
W czerwcu 2007 r. i pracowałam do września. Musiałam wracać na
obóz naukowy. Dlatego też wcześniej wyjechałam, za co zapłaciłam
karę. Umowę podpisałam na trzy miesiące, bo tak tego sobie życzył
pośrednik, a mnie do trzech miesięcy zabrakło dwóch tygodni, co
kosztowało mnie 150 euro kary.
A co pani tam robiła?
Pracowałam przy kwiatkach w Holandii. Była to fabryka zajmująca się tworzeniem maleńkich bukiecików. Zatrudniano głównie
kobiety, było też kilku mężczyzn zajmujących się przenoszeniem
ciężkich pojemników z wodą. Myśmy były maszynami do sortowania długości kwiatów, tworzenia z nich bukietów.
Ile godzin dziennie trwała praca?
Osiem. Co dwie i pól godziny była przerwa odliczana od pensji.
Poza pracą na hali, co jakiś czas wyjeżdżałyśmy też plewić pole.
Mój rekord to czternaście godzin w polu na kolanach. Jeżeli nie
było upałów, to lało i grządki były zalane wodą, a myśmy w tym
brodziły. Było ciekawie.
Ile pani zarobiła?
Miesięcznie, po wszystkich odliczeniach, kwotę porównywalną do
zarobków w Polsce.
Nie trzeba więc wyjeżdżać.
I o tym chcę mówić w Muzeum. Praca za granicą to już nie jest
to co dawniej. Kilka dekad wstecz, faktycznie przywoziło się
masę pieniędzy. Teraz wszędzie jest wielu chętnych, wiele nacji
i znaleźć dobrą pracę jest trudno. Na Zachodzie rośnie bezrobocie
i kończy się złoty okres.
A miała pani kontakt z Polakami przebywającymi tam na
stałe?
Przed wyjazdem nikogo nie znałam, potem poznałam kilka kobiet

Przybysława Sara Tomiczek.		

Fot. W. Suchta

wy powrót z Syberii, gdzie był
na zesłaniu.

*

Największa na Śląsku Cieszyńskim jaskinia, znajduje
się w Wiśle i ciągnie się aż do
Żywca. Chodzi o Malinowską
Skałę. Podobno pierwszy do
jej ciemnego wnętrza wszedł
góral Bujok.
				
* * *
Na Buczniku w Istebnej stoi
kapliczka wykonana przez Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta wybudował ją
ponad 80 lat temu, jako wotum
wdzięczności za swój szczęśli-
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Początkowo przybocznych lekarzy mieli w Cieszynie tylko
Piastowie. Od II połowy XVII
wieku pojawił się lekarz miejski. Usługi medyczne świadczyli także łaziebnicy, golarze,
a nawet... kat. Jego poczynania w tym zakresie nie zostały
opisane. Dzisiaj mamy lekarzy
rodzinnych.

*

*

*

Między ul. Michejdy a Czarnym Chodnikiem w Cieszynie
znajduje się tzw. Bosak. Nazwa
ta pochodzi od franciszkanów,
którzy mieli zwyczaj chodzenia
na bosaka. Zakonnicy zniknęli
z miasta, ale nazwa pozostała.

w pracy. Przeciętnie były w wieku czterdziestu lat, pracowały już
ponad dwa lata. One mi mówiły, że gdy jeszcze przed dwoma laty
przyjechały do pracy, były bardzo dobre warunki, sporo się zarabiało. Z czasem, wraz z napływem pracowników, już tak dobrze to nie
wyglądało. Poza tym, zazwyczaj wymaga się podpisania umowy,
co najmniej na pół roku.
Mimo wszystko zdecydowała się pani po roku znowu pojechać
do pracy za granicą?
Tylko dlatego, że dla studenta każdy zastrzyk gotówki jest istotny.
Z koleżanką z roku postanowiłyśmy pojechać do Norwegii. Krążą
mity, że zarabia się tam po kilka tysięcy miesięcznie. Ale napływowych pracowników jest sporo. Więc wśród nich przedsiębiorcy
przebierają. Najlepiej jak młody człowiek ma doświadczenie
w pracy, uprawnienia na wózek widłowy i inne urządzenia,
a przede wszystkim, żeby był to mężczyzna. My miałyśmy pracować w fabryce ręczników, na miejscu jednak okazało się, że na te
stanowiska przyjęci zostali Norwedzy i dla nas pracy nie ma. Przez
tydzień szukaliśmy czegoś. Było pośrednictwo pracy zajmujące się
Polakami, ale nic dla nas nie mieli, więc wróciłyśmy do kraju.
I znalazła pani pracę w Ustroniu?
Nie. Znalazłam ogłoszenie o pracy w Czechach, nad niemiecką
granicą. Pojechałam i pracowałam przez miesiąc w fabryce wytwarzającą flakoniki na perfumy. Praca polegała na kontrolowaniu, czy
na flakonikach są dobę napisy, czy szkło nie jest pęknięte. W hali
była temperatura około 45oC, a przy piecach dochodziło do 60oC.
Praca oczywiście w białych rękawiczkach. Po miesiącu zdecydowałam się wracać jak najszybciej do kraju.
Ile pani w Czechach zarobiła?
Za miesiąc 1300 zł. Prowiant miałam z domu, a dodatkowo mieszkanie dla pracowników tej firmy, było za darmo. Pracowało tam
dużo Polek, Słowaczek, oczywiście Czeszki i kilka Niemek, ale
one nie mieszkały z nami. Była to niemiecka firma, więc cały czas
nas kontrolowano. Nie było czasu nawet na rozmowę, trudno było
się oderwać od pracy, by się czegoś napić.
To dlaczego nie szuka pani pracy w Polsce?
Już będę. Siostra pracowała w Anglii i też w bardzo ciężkich
warunkach.
Ludzie zostają za granicą i sobie to chwalą.
Panuje pogląd, że Polska jest tragiczna i trzeba się stąd wyrwać.
Część ma już tam rodziny i nie są zdani na łaskę obcych ludzi.
Mimo to słyszy się, że Polacy już nie są tak chętnie widziani jako
pracownicy, bo jest problem bezrobocia.
Chyba pani przesadza.
Może, ale tam już nie będzie tak, jak kilka lat temu. Druga rzecz,
to fakt, że jesteśmy tam traktowani jako „iksiki”, jako przedmioty
do pracy.
Przebywając dłużej jest szansa awansu, lepszej pracy.
To trudne. Awanse dotyczą w pierwszej kolejności obywateli danego
kraju. Można też wyjść za mąż za obcokrajowca.
Pracowała pani w Czechach, to można się było związać z Czechem ...
Co to, to nie!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Sąd ziemski w nadolziańskim
grodzie zbierał się ongiś dwa
razy w roku. Jego członków
wybierano spośród szlachciców
cieszących się największym
szacunkiem. Obecnie stolica
powiatu ma sąd grodzki i rejonowy.

Pod posadzką kościoła Jezusowego grzebano szczególnie
zasłużonych parafian. Komory
grobowe zasypano następnie
gruzem. Miejscem spoczynku
mniej zasłużonych był przykościelny cmentarz. Dzisiaj jest
tam park.

Występujące w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Złoża w Dębowcu zawierają
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.

W XVII wieku Brenna miała więcej „sałaszy”, niż dwukrotnie większa Wisła. Władzę
dzierżyli wtedy pasterscy wojewodowie.
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*

Oddział PTTK w Wiśle ustanowił Wiślańską Odznakę Turystyczną. Miłośnicy wędrówek
zaczęli ją zdobywać przed 15
laty.

*

*

*

*

*

*

Na południe od potoku Puńcówka występują łupki cieszyńskie. Ich warstwy mają grubość
do 300 m. W łupkach pojawiają
się żyły skał magmowych, które
noszą nazwę cieszynit. (nik)
19 lutego 2009 r.

koncert pedagogów
20 lutego o godz. 18 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”, odbedzie się koncert pedagogów Towarzystwa
Kształcenia Artystycznego i zaproszonych gości.

*

*

*

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Wzorem lat poprzednich, także i w tym roku pracownicy organów wymiaru sprawiedliwości, pragną szczególnie skupić się na
problemach osób pokrzywdzonych przestępstwem. W okresie od
23 do 27 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Do akcji tej zaproszono
również organizacje pozarządowe działające na naszym terenie,
takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie
„Być Razem”, Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna
„Teen Challenge”. Oczywiście, tak jak i w latach poprzednich,
porad udzielać będą także prokuratorzy Prokuratury Rejonowej
w Cieszynie. W związku z tym zapraszam wszystkie osoby szukające porady do wizyty w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie
w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej
8, w dniach od 23 do 27 lutego, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Prokurator Rejonowy-Barbara Dylong

*

*

*

Eldorado - prawdziwy obraz „saksów
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Przybysławą
Sarą Tomiczek, studentką etnologii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, na temat „Eldorado – prawdziwy obraz „saksów”
w XXI wieku” - niesamowite wspomnienia z emigracji zarobkowej młodej ustronianki. Spotkanie odbędzie się w piątek 27
lutego o godz. 16.00.
* * *
Konferencja dla Kobiet
7 marca w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się Konferencja dla Kobiet „Powstań i zajaśnij”, zorganizowana przez
Chrześcijańską Fundację Życie i Misja.
Tematy wykładów: Dobre wybory w trudnościach. Wypełnienie
swojego powołania - Alina Wieja. Kobieta biznesu. Otwarty dom,
by nieść innym nadzieję - Jackie Harland. Odwaga. Odkrywanie Bożych zleceń dla swojego pokolenia - Estera Wieja. Serce
dla innych. Dzielenie się swoją wiarą - Jackie Harland. Radość
i mądrość. Wspieranie następnego pokolenia - Alina Wieja.
Koszt konferencji: 65zł.
Zgłoszenia telefoniczne pod numerem: 33 854 18 14.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.misja.org.pl.

*

*

12.02.2009 r.
O godz. 15.40 na skrzyżowaniu
ul. Złotej z Miedzianą, kierująca
mazdą 323 mieszkanka Ustronia
nie dostosowała prędkości do istniejących warunków, doprowadzając do kolizji z bmw kierowanym
przez mieszkańca Ustronia.
13.02.2009 r.
O godz. 9 na ul. Stawowej kierująca fiatem 170 mieszkanka Ustronia wpadła w poślizg, zderzając
się z oplem kierowanym przez
mieszkańca Wisły.
13.02.2009 r.
O godz. 14 na ul. Katowickiej
kierujący toyotą mieszkaniec
Bażanowic wpadł w poślizg, uderzając w suzuki kierowane przez
mieszkańca Radlina.
14.02.2009 r.
O godz. 12.40 na ul. Cieszyńskiej
kierujący vw golfem mieszkaniec
Żywca nie dostosował prędkości
do istniejących warunków, dopro-

9.02.2009 r.			
Kontrola targowiska miejskiego
pod względem przestrzegania regulaminu przez handlarzy.
12.02.2009 r.			
Wspólnie z pracownikiem MOPS
przeprowadzenie na ul. Palenica
wywiadu środowiskowego.
13.02.2009 r.		
Strażnicy Miejscy w dalszym ciągu prowadzą kontrolę placówek
szkolnych oraz miejsc, w których
najczęściej przebywa młodzież.
13.02.2009 r.			
Otrzymano zgłoszenie o padniętej
sarnie na ul. Katowickiej. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji przez
odpowiednie służby.
14.02-15.02.2009 r.
Wzmożone kontrole wokół wyciągów narciarskich na ternie miasta
15.02.2009 r.		
Wspólnie z funkcjonariuszami policji rozładowywano ruch
w okolicach wyciągu na Czantorii.
			
(aw)

wadzając do kolizji z peugeotem
206 kierowanym przez mieszkankę Goleszowa.
14.02.2009 r.
O godz. 13.15 na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej z ul. Cieszyńską
kierujący nissanem mieszkaniec
Brzeszczy wpadł w poślizg, uderzając w opla vectrę kierowanego
przez mieszkankę Dąbrowy Górniczej.
14.02.2009 r.
O godz. 14.30 na parkingu przy
Karczmie Góralskiej kierujący
bmw obywatel Niemiec spowodował kolizję z golfem.
14.02.2009 r.
W godzinach wieczornych z pokoju w DW Nauczyciel skradziono
laptopa.
15.02.2009 r.
O godz. 14 na ul. Wiślańskiej
kierujący jeepem mieszkaniec
Cieszyna nie dostosował prędkości do istniejących warunków,
powodując kolizję z oplem astrą
kierowanym przez mieszkańca
Olsztyna.

20.30

co piątek muzyka na żywo

20.02. DOROTA
SIKORA

Angelsowski debiut świetnej, młodej wokalistki, Doroty Sikory.
W repertuarze polskie hity, standardy jazzowe. Posłuchajcie co
potrafi Dorota Sikora.

27.02. NEGEV

Takiego koncertu jeszcze nie było!
Pieśni i melodie żydowskie wykonane przez kwartet Negev.
Mnóstwo energii charakterystycznej dla tego rodzaju muzyki.

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Marta Głowacka
lat 75 ul. Hutnicza 13
Elżbieta Halama
lat 84 ul. Słoneczna 10
Teresa Jurecka
lat 58 ul. Kręta 12

Rodzinie zmarłej

śp. Teresy Jureckiej

wyrazy głębokiego współczucia
składają
pracownicy Urzędu Miasta Ustroń
19 lutego 2009 r.			

Gazeta Ustrońska 

Magdalena Walach, Przemysław Branny.

Zaproszenie na USTa

Od 11 lat, w terminie niedalekim Dni Teatru w Cieszynie, organizowane są Ustrońskie Spotkania Teatralne. W tym roku od 17
do 20 marca, będzie można w „Prażakówce” obejrzeć 3 spektakle
w wykonaniu zawodowych aktorów i 2-3 spektakle laureatów V
Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych.
17 marca zapraszam na „Wariacje enigmatyczne”, czyli emocjonujący pojedynek intelektualny dwóch panów, którego przedmiotem
jest skomplikowane uczucie miłości do kobiety. Rzecz dzieje się
na wyspie Morza Norweskiego w willi wybitnego pisarza, noblisty
Abla Z., który rozmawia z odwiedzającym go dziennikarzem Erikiem L.. Ale co to jest za rozmowa… Aż kłębi się w niej od narastających emocji, zaskakujących zmian nastroju i tajemnic. Potyczka
słowna obu mężczyzn toczy się w kręgu najtrudniejszych ludzkich
wyborów, dotyka kwestii miłości absolutnej, poświęcenia, lęku,
bólu, tęsknoty. To historia momentami śmieszna, ale i tragiczna,
w której Piotr Cyrwus i Tadeusz Huk brawurowo odgrywają swoje
role, znakomicie wyreżyserowane przez Piotra Mikuckiego.
Tadeusz Huk od 1974 r. jest aktorem Teatru Starego w Krakowie.
Trzydziestoletnia praca na scenie zaowocowała ponad setką ról
teatralnych, filmowych, telewizyjnych i kabaretowych. Ostatnio
oglądamy go jako mecenasa Aleksa Tudora w telewizyjnym serialu
„Tylko miłość”.
Piotr Cyrwus od 1992 r. jest także aktorem Teatru Starego
w Krakowie. Nazywając siebie „zurbanizowanym góralem”, nie ma
szczęścia do filmów o tematyce góralskiej. Kocha teatr i film, od
prawie 11 lat, gra rolę Rysia Lubicza w telenoweli „Klan”.

mSP  odpowiada
Skierowałem kilka pytań do
Ministerstwa Skarbu Państwa
związanych z prywatyzacją
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Niestety,
kompetentna osoba w MSP
przebywa obecnie na zwolnieniu chorobowym, więc otrzymałem odpowiedź jedynie na
kilka pytań.
Czy rozpoczęto już prywatyzacje PU „Ustroń” S.A.?
Jakie podjęto kroki związane
z prywatyzacją tego przedsiębiorstwa?
Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych odbywa się na
podstawie art. 33 ust.1 ustawy
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o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996
r. oraz zgodnie z rozporządzeniem z 8.10.08 r. w sprawie
wykazu zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego prowadzonych w formie jedoosobowych
spółek Skarbu Państwa, które
nie będą podlegać prywatyzacji
(Dz. U. Nr 192. poz. 1186).
Jaka wybrano ścieżkę prywatyzacyjną?
MSP podjęło decyzję o wszczęciu procesu prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.
Do końca lutego zostanie powołana komisja przetargowa,
której zadaniem będzie wybór
doradcy prywatyzacyjnego
spółki. Doradca sporządzi analizy przedprywatyzacyjne i będzie wspierał MSP na dalszych
etapach procesu prywatyzacji.
Analizy przedprywatyzacyjne
są niezbędne, aby zaoferować

18 marca na scenie pokażą się dzieci i młodzież z ustrońskich
szkolnych teatrzyków. Ich poczynania będzie można oglądać
już od godz.10.00. Dzień później, w czwartek 19 marca, czeka
nas prawdziwa teatralna uczta. Aktorzy Sceny Polskiej Teatru
z Czeskiego Cieszyna wraz z jego dyrektorem, aktorem i reżyserem
Karolem Suszką, pokażą nam się na pewno z najlepszej strony.
W mniejszym składzie (teraz przyjedzie ponad 20 aktorów) zespół
gościł już u nas trzykrotnie, prezentując zawsze wspaniałą grę,
świetne kostiumy i scenografię oraz perfekcyjne wyczucie scenicznej przestrzeni. Będzie to najdłuższy wśród proponowanych
spektakli – z przerwą potrwa 2 godziny. Większość z nas zna
książkę Bułhakowa i oto mamy okazję porównać nasze wyobrażenia
z reżyserskim działaniem.
„Mistrz i Małgorzata” to wielka przypowieść o dobru, złu,
miłości, sztuce i naturze ludzkiej. Autor pracował nad nią przez
całe swoje pisarskie życie – od 1928 r. aż do śmierci w 1940 r.
Wiedział, że nadzieje na publikacje są niewielkie, a nawet żadne.
Istotnie, po raz pierwszy powieść została wydana w wersji skróconej
w 1966 r. w miesięczniku „Moskwa”. Pierwsze polskie wydanie
ukazało się 3 lata później, zaś pełna wersja powieści została opublikowana w 1980 r. Czytelnicy okrzyknęli ją najlepszą powieścią
XX wieku.
20 marca zakończymy UST-a spektaklem muzycznym Wystarczy noc, w którym początkująca aktorka tekstów Sonia Walsk,
bardzo inteligentna kobieta po trzydziestce, wiecznie spóźniona
i ekscentrycznie ubrana, współpracuje nad albumem z uznanym
kompozytorem popularnych piosenek - trochę cynicznym pracoholikiem Vernonem Gerschem. Podczas pracy rodzi się ich wzajemna
fascynacja, która szybko zamienia się w miłość.
Magdalena Walach grająca Sonię związana jest z Teatrem Bagatela od 1999 r.Grając w wielu przedstawieniach wystawianych
w Bagateli, szerokiej publiczności znana jest z telewizyjnego
serialu Pensjonat Pod Różą, w którym wciela się w rolę Iwy.
W 2008 r. wygrała VII edycję Tańca z Gwiazdami.
Przemysław Branny, zaolziak z urodzenia, który wcielił się
w rolę Vernona, to znany - nie tylko z teatralnej sceny – aktor.
Został m.in. wyróżniony Nagrodą Publiczności na Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nagrał też solową płytę „Że
ty, że ja, je t’aime”. W 2005 r. na Festiwalu Jedynki w Sopocie,
wygrał wspólnie z Piotrem Rubikiem konkurs na przebój lata,
piosenką „Niech mówią, że to nie jest miłość”.
Jeśli tym krótkim artykułem zachęciłam Państwa do przyjścia
na Ustrońskie Spotkania Teatralne, to z radością zobaczę się
z Państwem w „Prażakówce”, w przededniu wiosny.
Barbara Nawrotek – Żmijewska
na jak najlepszych zasadach
akcje spółki do sprzedaży,
a następnie stanowią punkt
wyjścia w czasie negocjacji
z potencjalnymi inwestorami.
Jakich informacji związanych
z prywatyzacją nie podaje się
do wiadomości publicznej
i na jakiej podstawie?
Planowany tryb prywatyzacji Uzdrowiska „Ustroń” to
negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia.
Informacje dotyczące szczegółów przebiegu negocjacji,
zawartości ofert złożonych
przez potencjalnych inwestrów
oraz sporządzonego przez
doradcę oszacowania wartości spółki, są dokumentami
zastrzeżonymi i nie podlegają
ujawnieniu.
Z dokumentów MSP wynika, że prywatyzacja PU
„Ustroń” na nastąpić na
przełomie 2009-2010 r. Czy
jest to termin ostateczny?
Planowany termin zakończenia
procesu prywatyzacji uzdro-

wiska „Ustroń” to przełom
2009/2010 roku. Należy zaznaczyć, że realizacja procedury
prywatyzacyjnej i jej zakończenie w podanym terminie
zależy od wielu czynników,
często niezależnych od MSP,
np. zainteresowania ze strony
potencjalnych inwestorów.
Czy wpłynęły już oferty, czy
jest jakiekolwiek zainteresowanie kupnem PU „Ustroń”?
Do dzisiaj do MSP nie wpłynęły żadne listy intencyjne,
w których inwestorzy wyrażaliby chęć udziału w prywatyzacji spółki. Intencją MSP jest
utrzymanie profilu działalności
spółki.
Z odpowiedzi wynika, że
w MSP nikt nie ma wątpliwości, co do przeprowadzenia
prywatyzacji PU „Ustroń”. Nie
ma chętnych, ale sprzedać trzeba. Nie będzie to ze względu
na „dokumenty zastrzeżone”
proces jawny. Niewesoło to
wszystko wygląda.
Wojsław Suchta
19 lutego 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza

O Ochotniczych Strażach Pożarnych
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

4 DZIEŃ FRANKOFONII
26 lutego w Gimnazjum nr 2, odbędą
się uroczyste obchody Dnia Frankofonii.
Już po raz czwarty zapraszamy rodziców
uczniów klas szóstych szkół podstawowych, by zobaczyli ofertę programową
klasy frankofońskiej oraz poznali uczniów
uczęszczających do takowych klas.
Klasa Frankofońska to klasa o profilu
językowym, gdzie kładzie się szczególny nacisk na naukę francuskiego (po
3 godziny lekcyjne w podziale na małe
grupy oraz 1 wspólna dla całej klasy)
oraz angielskiego - 3 godziny tygodniowo
na poziomie A2. Dodatkowo uczniowie
mogą szkolić swe umiejętności językowe
na pozalekcyjnych zajęciach z języka francuskiego (przygotowanie do egzaminu
DELF – 3 razy w tygodniu) oraz angielskiego (przygotowanie do egzaminu First
Certificate in English- 4 razy w tygodniu).
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez
doświadczonych nauczycieli oraz native
speakera, warto zaznaczyć, że są one nieodpłatnie. Uczniowie nawiązują kontakty
ze szkołami frankofońskimi, odwiedzają
szkoły partnerskie w Europie, prowadzą

Pokaz mody w G2 podczas Dni Frankofonii.
Fot. T. Targowski
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korespondencję w języku francuskim,
otwierają się na świat i dostrzegają celowość uczenia się języka francuskiego.
Uczestniczą w konkursach o zasięgu międzynarodowym, programach Unii Europejskiej. W tym roku 6 uczniów z klasy
III zdobyło międzynarodowy certyfikat
językowy DELF A1. Uczniowie klas frankofońskich: Arkadiusz Stoszek i Karolina
Lubińska, zdobyli kwalifikację do 2 etapu
konkursu językowego z francuskiego,
natomiast Samuel Wałach kwalifikację
z języka angielskiego. Uczniowie ci byli
jedynymi reprezentantami naszej gminy
w tych przedmiotach.
Na egzaminie gimnazjalnym z języka
obcego, uczniowie mogą wybierać francuski lub angielski, zależy to tylko od
ich własnych predyspozycji oraz umiejętności.
W roku 2007 projekt „Klasy Frankofońskie na Ślasku” otrzymał nagrodę European Language Label dla nowatorskich
inicjatyw w nauczaniu języków obcych.
Oprócz wymiany ze szkołą francuską,
w tym roku przygotowano projekt wycieczki do Wielkiej Brytanii. Tam uczniowie będą mieli okazję podziwiać muzea
oraz zabytki Londynu oraz praktycznie
wykorzystać swoją wiedzę.
Coroczną tradycją stają się Dni Frankofonii, na które zapraszani są rodzice
uczniów, chcących zapisać się do tejże
klasy oraz rodzice gimnazjalistów, nauczyciele, goście z Francji, Belgii i USA
(w tym roku Axel Louvrier oraz Gerald
Greene). Hasłem przewodnim jest: Smerfy
w Nord-Pas de Calais. Uczniowie – smerfy
przedstawią krótki utwór teatralny, zaprezentują swoje umiejętności językowe
oraz aktorskie, a rodzice zostaną podjęci
tradycyjnymi przysmakami francuskiej
kuchni, otrzymają broszurki i będą mogli porozmawiać z nauczycielami oraz
dyrekcją gimnazjum. Nauczyciele zorganizują również konkursy dla naszych
gości. Nagrody ufundowały wydawnictwa
„Hachette” oraz „Longman”.
Zapisy do klasy frankofońskiej trwają
do 16 kwietnia 2009 roku.
Joanna Iskrzycka-Marianek,
Małgorzata Raszka

*

*

Luty to czas walnych zebrań ustrońskich
Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki mają długoletnie, tradycje związane
z ochroną mienia, zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Cztery jednostki OSP
funkcjonujące na terenie miasta, realizują nie tylko tradycyjne zakresy zadań
związane z ochroną przeciwpożarową,
ratowaniem ludzi. W ostatnich latach
permanentnie poszerzano obowiązki
i pewne funkcje OSP. Bardzo istotne jest
stwierdzenie, że są to stowarzyszenia
organizujące się samodzielnie, a ich działalność przebiega dwutorowo.
Po pierwsze jest to ratownictwo, utrzymanie bezpieczeństwa i ten zakres z roku
na rok, staje się coraz szerszy. To nie tylko pożary, ale także zdarzenia drogowe,
katastrofy, wiatry, ulewy, owady. Jest też
cała gama działań związanych z zabezpieczeniem imprez, zarówno organizowanych przez miasto, jak i przez podmioty
zewnętrzne, jak choćby wyścigi kolarskie.
Nasi strażacy zabezpieczają trasy, udzielają pierwszej pomocy, do czego są fachowo
przeszkoleni. Zwyczajowo pilnują porządku podczas spotkań sylwestrowych na
rynku, imprez w amfiteatrze, na stadionie.
Uczestniczą w uroczystościach patriotycznych w wymiarze reprezentacyjnym,
jak również porządkowym i zabezpieczającym. W sezonie praktycznie dwa razy
w tygodniu odbywają się różne imprezy.
Wszystko to robią w ramach obowiązków
nie pobierając wynagrodzenia.
Druga sfera to działania w ramach swych
społeczności lokalnych. Remizy strażackie
są ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego dla poszczególnych dzielnic.
W remizach odbywają się spotkania, zebrania osiedlowe, ale także wesela i inne
uroczystości rodzinne. Jest to również
miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich
i innych stowarzyszeń współpracujących z
poszczególnymi jednostkami OSP. Strażacy włączają się aktywnie w przedsięwzięcia edukacyjne, jak np. corocznie organizowane konkursy wiedzy pożarniczej dla
uczniów ustrońskich szkół. Dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży. Co roku odbywają
się pokazy strażackie, z których można
wynieść praktyczną wiedzę. Są zawody
strażackie organizowane wspólnie z gminą
Brenna. Rywalizacja ta wymaga stałego
podnoszenia umiejętności, sprawności
i wiedzy druhów.
Dawniej wiele obowiązków związanych
z bezpieczeństwem i ochroną mienia
pełniły poszczególne zakłady pracy. Dziś
ten zakres spraw przejęły jednostki OSP.
Dlatego bez strażaków ochotników, trudno
sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie miasta.
Notował; (ws)
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EKSLIBRIS
ZBIGNIEWA KUBECZKI
Zbigniew Kubeczka to
artysta niezwykle pracowity, aktywny, dobrze znany
w kręgu twórców ekslibrisu
i małej formy graficznej tak
w Polsce, jak i na świecie.
Mieszka w Orłowej na Zaolziu
(Republika Czeska). Wywodzi
się ze środowiska polskiego,
skupionego wokół Polskiego Gimnazjum Realnego im.
Juliusza Słowackiego w Orłowej, będącego swego czasu
kuźnią inteligencji polskiej
na Zaolziu. Od najmłodszych
lat wykazywał zdolności plastyczne. Zajmował się kolejno:
fotografią reportażową, artystyczną, kolażem, scenografią,
plakatem i innymi formami
sztuki użytkowej. Twórczości artystycznej poświęcił 50
lat swojego życia, a w jego
dorobku główną rolę odgrywają ekslibrisy. Wykonuje je
od 1964 r. i regularnie prezentuje na wystawach krajowych i zagranicznych. Artysta
wykonuje je dla swoich przyjaciół, znanych ludzi kultury
(w szczególności polskiej, m. n. Stefana Stuligrosza, Ernesta Brylla, Andrzeja Rosiewicza, Ewy Demarczyk oraz dla instytucji np.
dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wszystkie wykonuje
techniką linorytu, a liczba ich sięga prawie 1500.
Od lat konsekwentnie szuka nowych kontaktów z ciekawymi
ludźmi, godnymi uwagi, podziwu, uznania i ekslibrisowego portretu. Nierzadko trafnego. Zbigniew Kubeczka jest mocno związany
ze środowiskiem polskim, które darzy go wielką sympatią i ceni
jego prace graficzne. Ekslibrisy wykonane przez grafika zachwycają najwybredniejszych znawców i kolekcjonerów. Zadziwia
dobrze opanowany warsztat techniczny, wspaniałe pomysły, dobra
kompozycja i to coś, ta iskra boża, która nie każdemu jest dana,
a którą Zbigniew Kubeczka
potrafi w mistrzowski sposób wykorzystywać. W każdym ekslibrisie zawarta jest
idea, każdy jest przemyślany i
precyzyjnie wykonany. Prace
artysty pełne są życzliwości
i zrozumienia dla słabości
ludzkich, choć czasami tchną
odrobiną złośliwości i ironii.
Każdy ekslibris to opowieść
o człowieku, właścicielu znaku książkowego. Zbigniew
Kubeczka wzbudza sympatię
od pierwszego wejrzenia. Nie
tylko zadziwia nas jako artysta, ale również jako wspaniały
i życzliwy światu człowiek.
Od kilku lat Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” współpracuje z artystą. Otrzymaliśmy
w darze prawie 200 jego ekslibrisów. Autorstwa Zbigniewa
Kubeczki są też dwa ekslibrisy związane z pracą naszego
muzeum, a także logo Galerii
„Pod Jodłą”, które tu prezentujemy.
(im)
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Muzealna ekspozycja strojów.

Fot. A. Michałek

Oryginalny strój męski
w zbiorach Muzeum
Zbiory Muzeum Ustrońskiego poszerzają się z roku na rok,
a w ostatnich latach eksponatów przybywa w rekordowym wręcz
tempie. Od 2007 r. możemy pochwalić się męskim paradnym
strojem ludowym, pochodzącym z okresu międzywojennego,
uszytym przez ustrońskiego krawca Józefa Kotasa. Ubiór należał
do Ludwika Lipowczana, a przekazany został do Muzeum przez
córkę właściciela – Danutę Krzywoń. Jest to unikatowy eksponat
wręcz niemożliwy do zdobycia z uwagi rzadkość występowania.
Powodem tego był fakt, iż miejscowi mężczyźni ze względu na
rozwój ustrońskiego przemysłu, wzorowali się na modzie miejskiej, wprowadzonej przez austriackich urzędników hutniczych.
Widoczne jest to już na najstarszych fotografiach, gdzie eleganckie
ancugi współgrają z przedstawionym w pełnej krasie kobiecym
strojem cieszyńskim. Ze względu na zaistniałą sytuację, typowo
ustrońska odmiana męskiego ubioru regionalnego, noszona
była sporadycznie i nie ulegała większym modyfikacjom. Warto
dodać, iż towarzyszący naszemu elegantowi manekin kobiecy,
odziany jest również w wiele nowych nabytków. Piękna szatka,
fortuszek oraz pas cekinowy podarowała Danuta Koenig, a suknie
cieszyńskóm, gigantyczne hoczki oraz czepiec – Lidia Troszok.
Kabotek ofiarowała kilka lat temu Zofia Sokół, a rosypoły Wanda
Kosowska. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
					
Alicja Michałek
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Czwórkami na górę.

Fot. W. Suchta

Awans Ludowego Klubu Sportowego „Czantoria” z Klasy
B do Klasy A – lata 1978/79.
W pierwszym rzędzie od lewej: NN, Jerzy Madzia, Andrzej
Jaszowski, Alfred Brudny, Eugeniusz Tomala, w drugim rzędzie:
trener Henryk Leszczyna, Andrzej Biedrawa, Łysek, Roman Górniok, Krzępek, Czesław Marianek, Krzysztof Krzemień, Edward
Kajfosz, Cieślar, Czesław Niemiec.
Fotografię udostępnił i opisał Andrzej Jaszowski.
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W. Branny.

				

Fot. A. Rokosz

jak powstaje filigran

Na spotkanie w Klubie Propozycji pt.
„Cieszyńska srebrna biżuteria”, które
odbyło się 11 lutego w ramach cyklu
„Beskidzkie dziedzictwo kulturowe”,
ściągnęło wielu zainteresowanych. Zważywszy na temat nie trzeba dodawać, że
wśród ciekawskich dominowały kobiety,
choć nie zabrakło i panów, których także
zachwyciło piękne, misterne wykonanie
prezentowanej biżuterii. Paniom wprost
trudno było oderwać oczy od biżuteryjnych wyrobów. Zachwycały bogactwem
motywów, precyzją wykonania.
Gośćmi Muzeum Marii Skalickiej byli
tego dnia ustroński mistrz Kazimierz
Wawrzyk i Wiesława Branny, reprezentująca Muzeum Tesinske w Czeskim Cieszynie, która przyjechała z filmem na temat
cieszyńskiej srebrnej biżuterii. Jak sama
zaznaczyła, jest autorką komentarza do
tego filmu.
- Jest to film zrealizowany w moim miejscu pracy, Muzeum Tesinska – wyjaśniała W. Branny. – Został przygotowany na podstawie materiału nakręconego
w warsztacie złotniczym pana Pieczonki w
Cieszynie. Kilka obrazów zostało nakręconych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
reszta poświęcona jest zbiorom Muzeum
Tesinske w Czeskim Cieszynie.
Zagadnienia ujęte w filmie poruszały
między innymi kwestię przenikania elementów stroju miejskiego do stroju wiejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
biżuterii. Złotnicy z Cieszyna i Jabłonkowa, bo tam znajdowały się główne ośrodki
złotnicze na Śląsku Cieszyńskim, zaczęli
wykonywać biżuterię dla zamożniejszych
mieszkańców wsi. Motywy dekoracyjne
zaczerpnięte były najczęściej z renesansu
i baroku. Materiały do produkcji biżuterii
były przede wszystkim srebrne, nigdy nie
było to jednak srebro w czystej postaci,
ale z domieszką miedzi. Srebrna biżuteria
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była noszona przez kobiety i mężczyzn.
Na uwagę zasługuje fakt, że w Jabłonkowie panowie nosili więcej klejnotów niż
panie. Z filmu można się było dowiedzieć
również, według jakich typów dzielimy
cieszyńską biżuterię. Są to hoczki, pasy,
guziki, łańcuszki, naszyjniki. Można było
w zbliżeniu zobaczyć przepiękne wyroby znajdujące się w zbiorach Muzeum
w Czeskim Cieszynie. Szczególnie piękne były hoczki. Wyrabiający je złotnicy wykorzystywali mnóstwo ciekawych

K. Wawrzyk.

motywów. Duże zainteresowanie wzbudził motyw syreny prezentujący się na
hoczkach. Świadczy on niewątpliwie
o wpływach śródziemnomorskich. Na
prezentowanych hoczkach przeważały
motywy florystyczne, czasem niezwykle
skomplikowane.
Film ten przybliżył ustroniakom zbiory
Muzeum Tesinske, ale również pozwolił
im podejrzeć jak powstaje filigran, jak
wygląda ta technika, według której cieszyńska srebrna biżuteria była wykonywana. Film był w zasadzie wstępem do tego
,co pokazał drugi z zaproszonych gości,
mistrz Kazimierz Wawrzyk. Wszyscy zainteresowani mogli na żywo zobaczyć jak
on pracuje ze swoimi drucikami, tworząc
niemalże w magiczny sposób przepiękne
kwiaty i inne motywy. Na oczach widzów
powstawała biżuteria filigranowa, której
K. Wawrzyk jest jedynym wykonawcą
w okolicy, a jednym z niewielu na Śląsku Cieszyńskim. Podobną filigranową
biżuterię wykonuje już tylko warsztat
w Cieszynie. Tak więc biżuteria ustrońskiego mistrza jest właściwie unikatowa.
Technika filigranu jest niezwykle czasochłonna, wymaga od wykonawcy wyjątkowej precyzji, ponieważ polega ona na
tworzeniu poszczególnych elementów
biżuterii, przy wykorzystaniu bardzo cienkiego, przypominającego włos, drucika.
Zwracając uwagę na mistrzostwo wykonania, a także na inspiracje piękną przyrodą
naszych okolic można powiedzieć, że K.
Wawrzyk jest nie tylko złotnikiem, ale
również artystą. Jest autorem biżuterii
do wielu strojów regionalnych. Podczas
warsztatów w Muzeum Marii Skalickiej,
nie tylko wykonywał biżuterię na żywo,
ale również cierpliwie odpowiadał na niezliczone pytania dotyczące jego pracy.
		
Anna Rokosz

		

Fot. A. Rokosz
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INFORMACJA O REALIZACJI
ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW
O DOFINANSOWANIE
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
3. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PROJEKTACH PRZEZ
MIASTO USTROŃ W RAMACH DANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO, JEGO PRIORYTETU I DZIAŁANIA
3.1 MODERNIZACJA AMFITEATRU ORAZ KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PARKU KURACYJNEGO
Całkowita wartość projektu:				 6.302.530 zł
Środki unijne:							 3.414.180 zł
Środki budżetu Miasta:					 2.888.350 zł
Środki wydane z budżetu Miasta 142.820 zł
- rok 2007
						 136.000 zł
- rok 2008
					 6.820 zł
Poziom dofinansowania
kosztów kwalifikowalnych: 				 77%
Projekt został złożony do UMWŚ jako instytucji pośredniczącej.
Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EFRR w ramach
programu RPO WSL. Projekt opracowano w ramach następujących
założeń programowych RPO WSL mając również na uwadze zapisy
w ZSMU:
a) Priorytet III - Turystyka
Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on realizowany przez następujące cele
szczegółowe priorytetu:
- poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu,
- tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych,
- zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
- wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
b) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna
c) Poddziałanie 3.2.2 - Infrastruktuta okołoturystyczna podmioty
publiczne
Celem poddziałania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych a więc stworzenie odpowiedniej infrastruktury
oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu
specyficznych walorów, który będzie realizowany poprzez remont
i budowę odpowiedniej jakości infrastruktury okołoturystycznej
w regionie.
d) Typ projektu 57
Projekt kluczowy - rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu
Południowego
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony
w UMWŚ w dniu 13 sierpnia 2008 r. na łączną kwotę 4.434.000
zł, w tym:
a) koszty kwalifikowalne			
4.434.000 zł
b) wnioskowane dofinansowanie		
3.414.180 zł
c) poziom dofinansowania			
77%
d) planowany termin
- rozpoczęcia realizacji projektu		
I kwartał 2009 r.
- wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego			
IV kwartał 2008 r.
- rzeczowego rozpoczęcia realizacji		
I kwartał 2009 r.
- rzeczowego i finansowego zakończenia
realizacji inwestycji			
II kwartał 2010 r.
- planowane rozliczenie projektu		
20.07.2010 r.
W trakcie oceny formalnej złożono uzupełnienia do wniosku na
żądanie instytucji pośredniczącej w dniu 24 października 2008 r.
i w dniu 17 listopada.2008 r.
W dniu 19 listopada 2008 r. została zakończona weryfikacja
wniosku a tym samym wniosek spełnił wymogi formalne i został
przekazany do II etapu oceny wniosku tj. oceny merytorycznej.
Jednym z załączników do wniosku było oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania OOŚ. W związku z wejściem w życie 15 listopada 2008
r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227), która dostosowuje polskie prawo do
przepisów UE oraz ze złożonym oświadczeniem rozpoczęto ponowne postępowanie dotyczące OOŚ i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura ta jest długotrwała i wiąże
19 lutego 2009 r.			

się dodatkowo z uzupełnieniem pozwolenia na budowę o decyzję
środowiskową oraz zmianą kosztorysu inwestorskiego.
W dniu 23.10.2008 r. (zgodnie z harmonogramem wniosku)
został ogłoszony przetarg, z którego nie wyłoniono wykonawcy
z powodu braku złożonych ofert. Następny przetarg ogłoszono
w dniu 08.12.2008 r., z którego wyłoniono wykonawcę Most Maral z Zarzecza. Wartość robót po ogłoszonym przetargu wyniosła
5.757.115,00 zł w związku z czym wartość całkowita inwestycji
wzrosła i wynosi 6.302.530 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki
zrealizowane w 2007 r. – 136.000 zł oraz w 2008 r. 6.820 zł.
W chwili obecnej Miasto Ustroń czeka na informację dotyczącą
oceny merytorycznej projektu i akceptacji dofinansowania projektu.
3.2 REWITALIZACJA MDK PRAŻAKÓWKA – DRUGI
ETAP
Całkowita wartość projektu:		
721.000 zł
Środki unijne:				
595.000 zł
Środki budżetu Miasta:			
126.000 zł
Środki wydane z budżetu Miasta w 2008 r. 19.362 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt w toku przygotowania i opracowania dokumentów do
wniosku aplikacyjnego PRS w ramach RPO WSL. Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EFRR w ramach programu
RPO WSL. Projekt opracowywany jest na podstawie następujących
założeń programowych RPO WSL mając również na uwadze zapisy
ZSMU:
a) Priorytet IV - Kultura
Celem głównym priorytetu jest wzrost znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego, który będzie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
- zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego,
- zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach
kulturalnych w regionie,
- wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu.
W ramach priorytetu wspierane są działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji
kultury. Dofinansowanie będzie obejmować projekty wpływające
na wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej, a przez
to również turystycznej województwa m.in. poprzez inwestycje
na rzecz poprawy stanu historycznych i zabytkowych obiektów,
utworzenia i modernizacji szlaków dziedzictwa kulturowego,
inwestycje w nową oraz istniejącą infrastrukturę służącą kulturze.
W ramach promocji kultury dofinansowanie uzyskają projekty
związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, kampanii promocyjnych w kraju i za granicą oraz udziałem w targach i wystawach
promujących kulturę regionu, a także przygotowaniem programów
rozwoju i programów promocji produktów kulturowych.
Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana do mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów będzie sprzyjać urozmaiceniu
zagospodarowania czasu wolnego, przekładając się na podniesienie
atrakcyjności regionu, jako miejsca pracy
i życia. Ponadto
prężny sektor kultury generuje dodatkowe miejsca pracy w wielu
innych sektorach. Rozwinięta wymiana kulturalna będzie ważnym
obszarem współpracy wewnątrzregionalnej, międzyregionalnej
i międzynarodowej.
b) Działanie 4.1 - Infrastruktura kultury
Celem działania jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego a tym samym podniesienie wzrostu atrakcyjności
regionu. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu działania jest
zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu
dzięki poprawie stanu obiektów historycznych i zabytkowych oraz
poprawie stanu instytucji kultury, a także wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej. Uzupełnieniem tych przedsięwzięć
jest także tworzenie i rozwój szlaków kulturowych oraz digitalizacja
zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt więc zostanie oparty
na propozycji remontu istniejącego domu kultury oraz niezbędne
wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej.
c) Typ projektu 3
Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej.
Projektem zostanie objęte wykonanie remontu sceny w MDK
Prażakówka m. in: wykonanie mostu świetlnego do oświetlenia
sceny, wykonanie mechanizmów do podnoszenia kuli scenicznych,
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wykonanie stolarki drewnianej, wymianę posadzki na sali widowiskowej oraz elewacji budynku.
W lutym 2008 r. opracowano wstępne studium wykonalności stanowiące załącznik do fiszki projektowej zgłoszonej w ramach PRS.
Zgodnie z fiszką projektową wartość zadania oszacowano na kwotę
124.705,96 EURO co w przeliczeniu po średnio przyjętym kursie
3,5zł/1EUR daje kwotę 436.470,65 zł. Należy podkreślić, iż fiszka
projektu zgłoszona do instytucji pośredniczącej jest dokumentem
wiążącym tzn. podstawą, na której opiera się opracowywanie wniosku aplikacyjnego. Kosztorys inwestorski sporządzono w miesiącu
czerwcu 2008 na łączna wartość 1.463.555,42 zł.
W związku z powyższym Miasto Ustroń w dniu 18 września
2008 r. zwróciło się do UMWŚ jako instytucji pośredniczącej
o wyłączenie z projektu działania 3 dotyczącego uporządkowania
terenu przylegającego (remont parkingu oraz zagospodarowanie
parku) z powodu:
- wartość całkowitą kosztów projektu oszacowano na kwotę
436.467,50 zł,
- po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego łączna wartość pozostałych działań projektu wyniosła 727.371,34 zł a więc przewyższa
całkowitą wartość projektu,
- braku dysponowania środkami wystarczającymi na pokrycie
działania 3,
W dniu 18 listopada 2008 r. instytucja pośrednicząca wyraziła
zgodę na zaproponowane przez Miasto wyłączenie z projektu uporządkowania terenu przylegającego do MDK Prażakówka.
W lutym 2009 r. planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie w instytucji pośredniczącej.
3.3 STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE MIASTA USTROŃ
Całkowita wartość projektu (wg fiszki):
288.267 zł
Środki unijne:				
245.000 zł
Środki budżetu Miasta:			
43.267 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt w toku przygotowania i opracowania dokumentów do
wniosku aplikacyjnego PRS w ramach RPO WSL. Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EFRR w ramach programu
RPO WSL. Projekt opracowywany jest w ramach następujących
założeń programowych RPO WSL:
a) Priorytet II - Społeczeństwo Informacyjne
Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w regionie. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
- zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego
dostępu do internetu
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
b) Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
c) Typ projektu 3
Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP).
Projekt zakłada stworzenie PIAP i zawiera adaptację pomieszczeń
w budynku CIM tj. stworzenie 4 stanowisk z dostępem do Internetu oraz lokalizację kiosków multimedialnych w obrębie centrum
Ustronia (5szt) i dzielnicy Polana (3szt). Punkty te będą dostępne
całodobowo lub w godzinach funkcjonowania poszczególnych instytucji. Każdy punkt zostanie wyposażony w stojak z materiałami
informacyjnymi o mieście i regionie. Ponadto zostanie położona
własna sieć światłowodowa. Wszystkie urządzenia zewnętrzne
będą posiadały odpowiedni system monitoringu. Użytkownicy
będą mieli dostęp do bezpiecznego internetu wraz z blokami informacji tematycznych oraz w każdym punkcie będzie dostęp do
bezprzewodowego internetu dla osób przychodzących z własnym
sprzętem komputerowym.
W IV kwartale 2009 r. planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie w instytucji pośredniczącej.
3.4 REMONT MUZEUM USTROŃSKIEGO
Całkowita wartość projektu (wg fiszki):
362.364,40 zł
Środki unijne:				
174.033,06 zł
Środki budżetu Miasta:			
188.331,34 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
48%
Projekt w toku przygotowania i opracowania dokumentów do
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wniosku aplikacyjnego PRS w ramach RPO WSL. Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EFRR w ramach programu RPO
WSL. Projekt opracowywany jest w ramach założeń programowych
RPO WSL w tych samym priorytecie i działaniu jak przy projekcie
wymienionym w punkcie 3.2.
Planuje się objąć projektem wykonanie remontu filii Muzeum
Ustrońskiego znajdującej się przy ul. 3 Maja polegający na:
- odwodnieniu terenu,
- montażu instalacji drenażowej i odprowadzającej wodę,
- remoncie obróbek blacharskich wraz zmalowaniem dachu,
- odnowie elewacji,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ociepleniu części dachu,
- wykonaniu dodatkowej sali wystaw a w związku z tym montażu
okien, przyłącza gazowego oraz instalacji CO.
Kosztorys inwestorski jest w przygotowaniu i ma zostać wykonany do końca stycznia 2009 r. Do końca lutego 2009 r. planuje
się złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w instytucji
pośredniczącej.
3.5 SIŁA PŁYNIE Z GÓR – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA
PROMOCYJNA BESKIDZKIEJ 5
Całkowita wartość projektu 		
600.000 zł
Środki unijne:				
510.000 zł
Środki budżetu Miasta:			
90.000 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach
programu RPO WSL w UMWŚ jako instytucji pośredniczącej
w dniu 5 maja 2008 r. Środki współfinansujące projekt pochodzić
będą z EFRR w ramach programu RPO WSL. Projekt został opracowany zgodnie z następującymi założeniami programowymi:
a) Priorytet III - Turystyka
Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on realizowany przez następujące cele
szczegółowe priorytetu:
- Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu,
- Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych,
- Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
- Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
b) Działanie 3.4 - Promocja turystyki
Celem działania jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty
turystycznej, które mają zmierzać do intensyfikacji współpracy
w zakresie produkcji, zbytu i marketingu. Stworzy to spójny, regionalny system promocji turystyki, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi, jednostkami samorządu
terytorialnego, organizacjami turystycznymi. Będzie to osiągnięte
poprzez wspieranie organizacji imprez i kampanii promocyjnych,
a także przez przygotowanie programów rozwoju i programów
promocji produktów markowych.
c) Typ projektu
Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych)
w kraju i za granicą, których celem jest promocja atrakcyjności
turystycznej regionu.
Projekt polega na kampanii promocyjnej Beskidzkiej 5 polegającej na udziale w telewizyjnym programie śniadaniowym
(lato, zima), kampanii bilbordowej w 5 największych miastach
(Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław), promocja w czasopismach lotniskowych (lotnisko Balice, Pyrzowice), kampania
internetowa.
W dniu 05.08.2008 r. uzupełniono wniosek a w dniu 19.08.2008 r.
otrzymano informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku. 22
października 2008 r. zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi
UMWŚ dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie.
W dniu 6 stycznia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie a realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rozpocznie
się 01.05.2009 r.
3.6 KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚRODKA
ZDROWIA PRZY UL. MICKIEWICZA W USTRONIU
Całkowita wartość projektu 		
2.976.521 zł
Środki unijne:				
1.700.780,37 zł
Środki budżetu Miasta:			
1.275.740,63 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
74,99%
Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach
programu RPO WSL w UMWŚ jako instytucji pośredniczącej
19 lutego 2009 r.

w dniu 05.05.2008 r. Środki współfinansujące projekt pochodzić
będą z EFRR w ramach programu RPO WSL. Projekt został opracowany zgodnie z następującymi założeniami programowymi:
a) Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie
lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury
sportowej. Wsparcie lecznictwa otwartego i zamkniętego dotyczy
modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, obejmującej przebudowy i remonty, dostosowanie obiektów
do wymogów i regulacji krajowych oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, co przyczyni się do unowocześnienia obiektów
i zwiększenia ich wartości użytkowych. Inwestycje w obszarze
ochrony zdrowia mają służyć poprawie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, a nie powiększaniu ilościowemu zasobów infrastrukturalnych sektora, tj. np. tworzeniu nowych jednostek ochrony
zdrowia, oddziałów, zwiększaniu ilości łóżek szpitalnych.
b) Działanie 9.2 - Infrastruktura lecznictwa otwartego
Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług
medycznych lecznictwa otwartego a stan zdrowia mieszkańców jest
istotnym wyznacznikiem jakości życia w regionie, wpływa również
bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich, w tym na wydajność
pracy. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń
medycznych, zwłaszcza podstawowych usług z zakresu ochrony
zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia
ambulatoryjnego. Wliczyć w to należy zarówno dostosowanie stanu
technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych, jak
i wyposażenie tych placówek w odpowiedni sprzęt (w tym sprzęt
niezbędny do budowy kompleksowych systemów zarządzania
służbą zdrowia) oraz informatyzacja świadczonych usług.
c) Typ projektu
Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń
infrastruktury ochrony zdrowia
Realizacja przedsięwzięcia polega na kompleksowej modernizacji
istniejącego Ośrodka Zdrowia w ramach, którego przewidziano:
- modernizacje pomieszczeń,
- termomodernizację budynku oraz remont dachu
- dostosowanie budynku do wymogów osób niepełnosprawnych
- przebudowę otoczenia budynku
Wniosek złożono do UMWŚ w dniu 05.05.2008 r. W trakcie
oceny formalnej wniosek został odrzucony. W dniu 17 września
2008 r. złożony został przez Miasto Ustroń protest, który przyjęto
pozytywnie i ponownie rozpatrzono po uzupełnieniach wniosek
i przekazano go do oceny merytorycznej.
W dniu 14 stycznia 2009 r. otrzymano informację o dofinansowaniu wniosku aplikacyjnego. Natomiast w dniu 23.01.2009 r.
odbędzie się robocze spotkanie w sprawie podpisania umowy.
3.7 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAOWEJ NR 5 W USTRONIU LIPOWCU
Całkowita wartość projektu 		
1.488.624 zł
Środki unijne:				
1.222.830,40 zł
Środki budżetu Miasta:			
265.793,60 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach
programu RPO WSL w UMWŚ jako instytucji pośredniczącej
w dniu 04.06.2008 r. Środki współfinansujące projekt pochodzić
będą z EFRR w ramach programu RPO WSL. Projekt został opracowany zgodnie z następującymi założeniami programowymi:
a) Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju
społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, który będzie realizowany poprzez następujące
cele szczegółowe:
- wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie
wyższym,
- wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
- wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.
W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie
szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury
kształcenia ustawicznego.
19 lutego 2009 r.			

W przypadku placówek oświatowych wsparcie zostanie skierowane na rozwój obiektów dydaktycznych, sportowych, bibliotek
przyszkolnych oraz towarzyszącej im infrastruktury społecznoedukacyjnej.
b) Działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty
Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym mają
kluczowe znaczenie dla poprawy szans edukacyjnych i rozwoju
systemu edukacji na poziomie lokalnym, w kontekście wyrównywania szans pomiędzy dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich
i miejskich. Pomimo znaczącej liczby placówek oświatowych
w Województwie Śląskim wyraźne są dysproporcje w zakresie
wyposażenia w pracownie, laboratoria, niezbędny sprzęt oraz
pomoce naukowe.
c) Typ projektu 75
Budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów
sportowych
Projekt jest finalizacją budowy otwartego kompleksu-rekreacyjnego i obejmuje wykonanie boiska do mini piłki nożnej
(z funkcjami boiska lekkoatletycznego), boiska wielofunkcyjnego
(kort tenisowy, boisko do koszykówki), bieżni lekkoatletycznej
oraz skoczni w dal i o tyczce.
Wniosek został złożony do UMWŚ w dniu 04.06.2008 r. Po
wstępnej ocenie formalnej złożono w dniu 24.10.2008 r. uzupełnienie do wniosku. Natomiast w dniu 12.11.2008 r. otrzymano
informację o pozytywnej ocenie formalnej i kwalifikacji wniosku do
oceny merytorycznej. W związku z czym oczekuje się na informację
o wyborze wniosku do dofinansowania.
3.8 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRONIU
Całkowita wartość projektu 		
6.200.000 zł
Środki unijne:				
5.270.000 zł
Środki budżetu Miasta:			
930.000 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach
programu RPO WSL w UMWŚ jako instytucji pośredniczącej
w dniu 04.06.2008 r. Środki współfinansujące projekt pochodzić będą
z EFRR w ramach programu RPO WSL. Projekt został opracowany w
ramach założeń programowych RPO WSL w tym samym priorytecie
i działaniu jak przy projekcie wymienionym w punkcie 3.7
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz
z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej
nr 1. Budowa sali pomoże rozwiązać problemy infrastrukturalne
szkoły i wpłynie na poprawę warunków kształcenia. Po wstępnej
ocenie formalnej złożono w dniu 24.10.2008 r. a później w dniu
21.11.2008 r. uzupełnienia do wniosku. W dniu 17.12.2008 r. otrzymano informację o pozytywnie przeprowadzonej ocenie formalnej
a tym samym zakwalifikowano projekt do oceny merytorycznej.
W związku z czym oczekuje się na informację o wyborze wniosku
do dofinansowania
3.9 MTB BESKIDY – UTWORZENIE I PROMOCJA
TRANSGRANICZNYCH TRAS KOLARSTWA GÓRSKIEGO
– ETAP II
Całkowita wartość projektu 		
82.655 zł
Środki unijne:				
70.257 zł
Środki budżetu Miasta:			
12.398 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach
programu POWT RCz-RP do SRiWR „Olza” jako instytucji zarządzającej FM w dniu 24.06.2008 r. i opiera się głównie na współpracy
transgranicznej. Oznacza to, że przystępując do programu trzeba
mieć partnera do współpracy po drugiej stronie granicy tj. Czechów.
Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EWT. Projekt
został opracowany w ramach szczegółowych założeń programowych POWT RCz-RP a mianowicie:
a) Oś priorytetowa - Wspieranie współpracy społeczności
lokalnych
b) Dziedzina wsparcia - Fundusz Mikroprojetów
Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie współpracy
transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich,
inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej
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i organizacji świadczących usługi publiczne.
Celami szczegółowymi są:
- wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących
usługi publiczne,
- wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców,
- stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie
przedsięwzięć.
c) Typ projektu B
Projekt partnerski bez PW tj. projekt lustrzany, każdy partner
składa odrębny wniosek projektowy.
Projekt po obu stronach granicy mają jeden wspólny cel i jedną
grupę docelową a realizacja projektu przebiega równolegle. Każdy
z partnerów jest odpowiedzialny za rzetelne wdrażanie swoich
działań, zadań a odpowiedzialność za realizację projektu każdy
partner ponosi samodzielnie.
Projekt ma na celu utworzenie i promocję o szerokim zasięgu
nowego produktu turystyki kwalifikowanej o charakterze transgranicznym obejmującego górskie tereny obszaru pogranicza polskoczeskiego skierowanego dla pasjonatów kolarstwa górskiego oraz
podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Zakres projektu
obejmuje utworzenie i promocję tras kolarstwa górskiego i stanowi
kontynuację projektu Gminy Istebna realizowanego z powodzeniem
w roku 2007 w ramach FM INTERREG IIIA Czechy – Polska.
Wniosek został złożony w dniu 24.06.2008 r. do instytucji pośredniczącej SRiWR „Olza”. natomiast rejestracja wniosku nastąpiła
w dniu 23.07.2008 r. W dniu 12.12.2008 r. otrzymano informacje
o konieczności przygotowania dokumentacji celem podpisania umowy o dofinansowanie. Dokumenty zostały przekazane do SRiWR
„Olza” w dniu 30.12.2008 r. Oczekuje się podpisania umowy po
20.01.2009 r.
3.10 ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY DWOMA NAJWIĘKSZYMI MIASTAMI UZDROWISKOWYMI EUROREGIONU TS/ŚC: KARWINĄ I USTRONIEM W ZAKRESIE
KULTURY I TURYSTYKI
Całkowita wartość projektu 		
4.600.000,00 zł
Środki unijne:				
3.757.277,10 zł
Środki budżetu Miasta:			
842.722,90 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
82%
Projekt opracowano wraz z PW, którym jest Miasto Karwina
(Miasto Uzdrowiskowe) w ramach programu POWT RCz-RP.
Wniosek aplikacyjny złożono w Ołomuńcu w dniu 31.10.2008
r. Projekt został opracowany w ramach szczegółowych założeń
programowych POWT RCz-RP a mianowicie:
a) Os priorytetowa 2. - Poprawa warunków rozwoju i przedsiębiorczości i turystyki.
b) Dziedzina wsparcia 22.2 - Wspieranie oferty turystycznej
obszaru pogranicza polsko-czeskiego
W ramach tej osi priorytetowej jest rozwój turystyki mające na
celu wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną i odbudową
bogactwa kulturowego i przyrodniczego, rozwojem tradycji kulturowych, podtrzymywaniem i kontynuowaniem istniejących tradycji
rzemieślniczych. Współfinansowane są projekty ukierunkowane na
poprawę stanu technicznego, modernizację, konserwację, odbudowę
istniejących zabytków historycznych i ich zespołów oraz innych
obiektów kultury. Szczególna uwaga poświęcana jest rozwojowi
infrastruktury turystycznej
Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki dwóch największych miast uzdrowiskowych Euroregionu TS/ŚC dzięki aktywnemu wykorzystywaniu narzędzi promocyjnych oraz wybudowaniu
niezbędnej infrastruktury aktywnego wypoczynku i infrastruktury
umożliwiającej organizacje imprez kulturalnych. W ramach infrastruktury zostanie wybudowana pijalnia wód mineralnych, fontanna
zasilana wodą solankową i otwarte inhalatorium wokół niej, ścieżek
spacerowych, ścieżek zdrowia i ścieżek edukacyjno-przyrodniczych
oraz zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem
elementów małej architektury.
Wniosek aplikacyjny został przygotowany wspólnie z Karwiną
i złożony jako jeden dokument w wersji dwujęzycznej z podziałem na: zadanie i budżet dla Karwiny i Ustronia. Wniosek złożył
w Ołomuńcu PW tj. Miasto Karwina. W dniu 05.12.2008 r.
otrzymano informację o uzupełnieniu wniosku. Natomiast w dniu
22.12.2008 r. Miasto Ustroń otrzymało zawiadomienie o rejestracji
złożonego wniosku o dofinansowanie a tym samym wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W związku z czym oczekuje się
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na informację o wyborze wniosku do dofinansowania
3.11 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Całkowita wartość projektu 		
24.000 EURO
Środki unijne:				
24.000 EURO
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
100%
Celami szczegółowymi programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków
europejskich oraz zrozumienie jej wartości a także pomaganie
młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego
zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Celem operacyjnym programu jest:
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności,
w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych
państwa członkowskich,
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw
pomiędzy szkołami z różnych państwa członkowskich, tak aby objąć
wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu
przynajmniej 3 mln uczniów,
- zachęcanie do nauki języków obcych,
- wspieranie tworzenia innowacyjnych usług, metodologii uczenia
oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.
Najważniejszymi działaniami wspierającymi program jest:
a) Mobilność, która obejmuje:
- wymianę uczniów i kadry,
- mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach dla
kadry nauczycielskiej,
- uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry
nauczycielskiej,
- wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych
z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również
seminaria kontaktowe),
- praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli.
b) Tworzenie partnerstw pomiędzy szkołami w celu rozwijania
wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli,
Ważnym elementem projektów składanych w ramach powyższego
programu jest fakt, iż Beneficjent nie musi zabezpieczyć środków
finansowych składając wniosek aplikacyjny i realizując projekt.
W ramach programu został złożony wniosek aplikacyjny przez
Dyrektora Gimnazjum nr 1 pn. „Nasze miejsce w Europie” jako wielostronny projekt partnerski. Partnerem koordynującym projekt jest
Gimnazjum nr 1 natomiast partnerami dla Gimnazjum nr 1 są:
- Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno Wychowawczy z Ustronia,
- Gimnazjum z Hajdunanas – Węgry,
- Gimnazjum św. Michala Archanjela z Pieszczan - Słowacja,
Podstawowym celem projektu jest wymiana międzynarodowa
uczniów tzw. mobilność, a także dostarczenie uczniom motywacji
do nauki języków obcych, możliwości samodzielnego szukania informacji, kreatywnego ich przetwarzania i zastosowania
w praktyce, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej, zapoznanie się z metodami pracy
pedagogicznej w szkołach partnerskich. Dla trwałości projektu
produktem końcowym będzie wydanie książki kucharskiej przez
Gimnazjum nr 1. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu
19 września 2008 r. została podpisana umowa finansowa. Zgodnie
z postanowieniami umowy dnia 1 października 2008 r. Gimnazjum
nr 1 otrzymało zaliczkę na realizację projektu w wysokości 19.200
euro tj. 63.546,24 zł stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej
kwoty przyznanych środków finansowych. Projekt jest realizowany
zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.
3.12 NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Całkowita wartość projektu 		
148.800 zł
Środki unijne:				
126.480 zł
Środki budżetu Miasta:			
22.320 zł
Poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Celem głównym projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej głównie
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku
aktywności zawodowej, które korzystają ze świadczeń z pomocy
społecznej i są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Udział MOPS w realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL współfinansowanego przez Unię Europejską
19 lutego 2009 r.

w ramach EFS pozwoli podopiecznym MOPS na poszerzenie
posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności
umożliwiając im poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.
Osoby korzystające z pomocy MOPS w większości są osobami
charakteryzującymi się niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub
całkowitym ich brakiem. Osoby te są zniechęcone do podejmowania
starań zmierzających do poprawy swojej sytuacji zawodowej, mają
trudności finansowe, brakuje im motywacji i bodźców do działania.
Niski status zawodowy tych osób jest związany z brakiem możliwości finansowych, które jednocześnie uniemożliwiają jakąkolwiek
zmianę w ich sytuacji.
Po rozpatrzeniu i analizie potrzeb środowiska, w ramach realizacji
projektu, kompleksowymi działaniami objętych zostanie 30 osób,
które będą podzielone na grupy wymagające wsparcia w danym
zakresie. Wybór uczestników projektu zostanie podyktowany z
jednej strony wytycznymi, i możliwościami, a z drugiej – realnymi
potrzebami podopiecznych.
Zamierza się zorganizować następujące kursy:
- kurs obsługi kas fiskalnych i komputera,
- opiekuna osób starszych i dzieci,
- kurs kucharza,
- kurs palacza kotłów CO.
Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną pomoc
doradcy zawodowego. Będą także uczestniczyć w szkoleniach
miękkich, dzięki którym zdobędą umiejętności przydatne przy poruszaniu się na rynku pracy. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony
w I kwartale 2009 r.
3.13 POZOSTAŁE PROJEKTY
W ramach Programu RPO WSL Priorytetu 8.2 - Infrastruktura
placówek oświaty (przedstawiona w punkcie 3.7 niniejszego opracowania) do 4 czerwca 2009 r. zostaną opracowane następujące
projekty i wnioski aplikacyjne:
1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie. Przy czym należy tutaj nadmienić, iż wniosek został przygotowany w 2007 r. celem uzyskania dofinansowania z funduszy
norweskich, ale niestety nabór został odwołany.
2) Termomodernizacja Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.
Wartość projektów zostanie określona po przygotowaniu kosztorysów inwestorskich oraz na podstawie już wydatkowanych
środków. W przypadku SP-3 w budżecie zaplanowano wartość
całkowitą projektu na kwotę 1.330.000 zł.

Okres realizacji powyższych projektów przewiduje się na lata
2009-2011.
Ponadto w ramach RPO WSL Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja – „małe miasta” Typ projektu 2 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne,
rekreacyjne, społeczne i kulturalne, przyczyniające się do likwidacji
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na terenie
zdegradowanym została opracowana tzw. fiszka projektowa PRS na
projekt pn. Rewitalizacja Wielkich Domów etap I – Centrum pod
jednym dachem. Zadanie ma polegać na gruntownej modernizacji
obiektu przy ul. 3 Maja 18 oraz zmianie jego funkcjonalności.
Założenia wartości projektu:
- całkowita wartość projekt: 		
2.230.702 zł
- środki unijne: 				
1.896.000 zł
- środki budżetu Miasta: 			
334.702 zł
- poziom dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych: 			
85%
Po dokonaniu rewitalizacji ww. budynku obiekt ma być wykorzystany dla lokalizacji działalności organizacji pozarządowych.
W dniu 18.09.2008 r. wystosowano zapytanie do UMWŚ czy
możliwe jest zlokalizowanie w części pomieszczeń obiektu objętego
rewitalizacją MOPS. Otrzymano odpowiedź negatywną.
Ponadto należy tutaj zaznaczyć, iż w zrewitalizowanym budynku
można umieścić nie tylko organizacje pozarządowe, ale również
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Ważnym elementem wszystkich składanych wniosków jest tzw.
przeprowadzenie screneengu polegającego na przeprowadzeniu
oceny oddziaływania na środowisko danego projektu z racji dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie ochrony środowiska, co wiąże się z dodatkowym przygotowaniem i opracowaniem
dokumentacji środowiskowej, akceptacji projektów ww. zakresie
przez Starostwo i Sanepid. Prace te muszą być jednocześnie spójne z prawem budowlanym, dlatego też będzie się wnosić zmiany
do istniejących pozwoleń na budowę o wpis w zakresie decyzji
środowiskowych.
Załącznikiem do niniejszego opracowania jest harmonogram
składania wniosków aplikacyjnych w ramach danego programu.
Przygotowała: inspektor Urzędu Miasta
Agata Markiewicz

Ustroński rynek przebudowany został przy decydującym udziale funduszy unijnych.

19 lutego 2009 r.			

Fot. W. Suchta
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, 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 - „Święte obrazki” z kolekcji Władysława Owczarzego
Ekslibris Zbigniewa Kubeczki - wystawa galowa z okazji 50. lecia działalności artystycznej twórcy
Cieszyńska srebrna biżuteria Kazimierza Wawrzyka
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. Galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

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

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie”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.

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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Łopaty ciągle najskuteczniejsze.

Fot. W. Suchta
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Witejcie

Na stokach wreszcie tłoczno.

Fot. W. Suchta

Co powiycie ło tej naszej zimie, kiero też przeca pokozała pazury? Dyć tela śniega napadało przez dwa dni, jako
ponikiedy przez pore miesiyncy. Nale kansik na świecie
ludzie majóm sie ło moc gorzij. Łogłóndałach łoto telewizor
i ukazowali jaki strasznucny hyc je w Australii – dochodzi
do 48 o C i tak już isto sie tam ludzie tropióm trzeci tydziyń,
a do tego pożary i wiater, co tyn łogiyń niesie coroz dali
i strasznucno susza. Nó, zdo sie prowie kóniec świata. A to
wszycko przitrefiło sie kole Melbourne, wielucnego miasta,
kaj wszyscy muszóm być przigotowani na najgorsze – że
przed tym łogniym możne trzeja bydzie uciekać z chałupy.
W tym telewizorze fórt ukazujóm jakisik nieszczyńścia –
kansik je strasznucny hyc, a kaj insi zaś powodzie. Człowiek
widzi każdy dziyń tak moc nieszczyńścio, że już aji kapke
zobojyntnioł. Fórt ludzie ginóm w jakisik katastrofach, a my
sie na to dziwómy i jymy wieczerze. Nó, a teraz ta Australia!
Nale jak żech to tak łoglóndała, to dziepro żech sie skapła,
że tam przeca mómy zocnych kamratów Krysie i Otka Wineckich. Dyć ich wszyscy znajóm, bo akurat z Melbourne,
co dwa roki przijyżdżajóm do naszego Ustrónio, bo stela
pochodzi Otek. Tóż zaroziutko żech dzwóniła do sómsiadki,
kiero przez Internet z nimi pisze, coby sie łopytała, jako sie
tam dzierżóm boroczki? Strasznie mi jich żol zabyło, bo już
też majóm swoji roki, a tu tako sakramyncko utropa.
Dziwóm sie za łoknym suje i suje. Je to szumny widok, nale
procne chodzyni, a dyć już do wiosny niedaleko, to tyn kóniec zimy, jakosik przetrwómy. Tak sie mi zdo, że wiela razy
narzykómy na byle co, a to ślisko na ceście, a to zaś zimne
wiatrzisko fujo, a w lecie sie zdo ponikierym, że za ciepło
i nielza dychać, jak mómy łoto trzicet pore stopni. A tam
ludzie muszóm sie tropić w takim hycu 48 stopni! Poradzicie
se to wyobrazić? Do tego jeszcze bez wody, a łogiyń szaleje
na łogrómnych areałach i dochodzi do miasta. Ponikiedy
wymyślajóm katastroficzne filmy, a tu prowdziwe tragedie
prześcigajóm te filmowóm fabułe. A my sie tu mómy jak
u Pana Boga za piecym.
Hela

Sklep ogólnospożywczy na Polanie
dawny „GAJ” już otwarty.
Zapraszamy.

POZIOMO: 1) Imię Gajdzicy – bibliofila, 4) koleżanka
Gucia, 6) szkic, 8) nadbałtycki port rybacki, 9) znak zodiaku,
10) stawiana nad „i”, 11) kiwki na boisku, 12) talerz na
balkonie, 13) kurtka polarnika, 14) stoczniowy wyciąg,
15) krawcowe, 16) czczenie kogoś, 17) kiedyś zamiast
skarpety, 18) Izabela zdrobniale, 19) karetka pogotowia,
20) pieśń operowa.

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

PIONOWO:1) bohater komedii Fredry, 2) czapka wojskowa,
3) energia, zapał, 4) kuzynka gitary, 5) pastylka na ból gardła,
6) kinowy program, 7) w kieszeni zakatarzonego, 11) lampki
nagrobne, 13) słynny Winnetou, 14) męski w bok.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do końca lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

ŚNIEGOWA PIERZYNA
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Radosław Poloczek,
Ustroń, ul. Źródlana 79. Zapraszamy do redakcji.
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DER Równica po powrocie z Sycylii. Od lewej klęczą: Patrycja Jędrusik, Magda Michalik, Samuel Hławiczka, Daria Sztwiertnia, Michał
Cieślar, Aleksander Chrapek, Michał Linert, Dawid Sztwiertnia, Mateusz Matuszyński; w drugim rzędzie od lewej: Martyna Franek, Renata
Ciszewska, Aleksandra Marianek, Martyna Żyła, Anna Heller, Marzena Błanik, Karolina Gębala, Monika Puzoń, Karina Sadlik; w trzecim
rzędzie od lewej: Anna Pilch, Agnieszka Górniok, Dorota Branny, Władysław Grosz, Marcin Cieślar, Anna Sikora, Marta Muszer, Sylwia
Nowak, Małgorzata Greń, Paulina Szkaradnik, Zofia Kulis, Anna Chowaniok, Magdalena Rymorz, Anna Szwarc, Agnieszka Sajan, Szymon
Pilch.
									
Fot. W. Suchta

sycylijskie sukcesy

Po przejechaniu 2.700 kilometrów
w czwartek 12 lutego do Ustronia z Sycylii
wróciła Dziecięca Estrada Regionalna
„Równica”. Autobus z zespołem zajechał
pod Gimnazjum nr 1, gdzie w auli odbyło
się oficjalne przywitanie. Byli rodzice,
a władze miasta reprezentowały i gratulacje składały: zastępca burmistrza Jolanta
Krajewska-Gojny i naczelnik Danuta Koenig. Zespół do auli wkroczył ze śpiewem,
a prowadząca Równicę Renata Ciszewska,
zdała relację z wyjazdu pełnego sukcesów.
Odśpiewano kilka piosenek, a że młodzi
artyści byli wyraźnie zmęczeni po podróży, na tym poprzestano.

Równica z rosyjskim zespołem z Uralu.
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- Gdy przyjechaliśmy na Sycylię, okazało
się, że jest to konkurs, a nie zwykły festiwal - mówi R. Ciszewska. - Szczerze
mówiąc, bardzo się tego przestraszyłam. Codziennie pobudka o siódmej rano
i powrót do hotelu po północy. Uczestniczyliśmy w paradach, które też były
punktowane, więc cały czas ze śpiewem,
w ruchu. Potem koncerty.
W konkursie CIOFF uczestniczyły zespoły z wszystkich kontynentów. Polskę
reprezentowała Równica. Każdy występ
to wejście na scenę z flagami włoską
i polską. Grand Prix otrzymał zespół z Bułgarii, którego członkowie rekrutowali się

Fot. R. Ciszewska

z wyższych szkól muzycznych i baletowych. Równica była najmłodsza i organizatorzy to dostrzegli, i stąd wyróżnienia
od burmistrza Naro i prefekta regionu.
Równica również jako jeden z czterech
zespołów wystąpiła w koncercie finałowym. Cały konkurs transmitowała lokalna
telewizja.
- Pytani ludzie w telewizyjnej sondzie
bardzo często wskazywali na nas jako
zwycięzców - mówi R. Ciszewska. - Dlaczego? Bo ładnie tańczą, bo ładnie śpiewają, bo pięknie się uśmiechają, są radośni.
W koncercie finałowym, każdy zespół miał
na występ 15 minut, a nas publiczność
nie chciała puścić ze sceny. Kilka razy
bisowaliśmy, a na zakończenie zaśpiewaliśmy piosenkę „O sole mio” ze słowami
polskimi, włoskimi i angielskimi. Ludzie
wtedy mieli łzy w oczach.
O Równicy pisała też miejscowa prasa
i to na pierwszej stronie. Na pewno Równica została na Sycylii zauważona. Na ostatnim koncercie w Naro poproszono na scenę
R. Ciszewską i wręczono puchary - złoty
i srebrny, za tak cudowne występy. Dodatkową nagrodą było przedłużenie pobytu
o jeden dzień. Zespół z Ustronia otrzymał
też wiele ofert z różnych miejscowości od
Uralu po amerykański stan Tennessee.
- Teraz, gdy pojadę na podobny festiwal,
będę wiedziała, co należy przygotować
- mówi R. Ciszewska. - Konieczny jest
program prezentujący inne regiony, a do
tego potrzebne są odpowiednie stroje.
Równica na Sycylii przebywała od 30
stycznia do 10 lutego. Burmistrz Naro
zaprosił w wakacje Równicę ponownie na
Sycylię i zobowiązał się pokryć wszystkie
koszty.
Wojsław Suchta
19 lutego 2009 r.

Arivederci
Sycylia!

Ciężko się było żegnać z Sycylią oraz
z tak bardzo serdecznymi ludźmi i z cudownym Morzem Śródziemnym. Nigdy
nie przypuszczałam, że mój mały zespół
z Ziemi Cieszyńskiej spod Czantorii,
będzie kiedykolwiek reprezentować Polskę na „Światowym Konkursie Zespołów Folklorystycznych, Święcie Pokoju
i Kwitnących Migdałów”. 30 stycznia
2009 r. Estrada Regionalna „Równica”
wyruszyła do Agrigento na Sycylii. Podczas podróży podziwialiśmy zielone łąki,
pełne kwiatów, zielone zbocza, na których
pasły się owce, miasta usytuowane na
szczytach gór oraz ośnieżony wulkan
Etna, majestatycznie górujący nad całą
rozległą okolicą. Po dotarciu na miejsce
dowiedzieliśmy się, że jesteśmy uczestnikami międzynarodowego konkursu,
a nie festiwalu. Byliśmy najmłodsi wśród
wybitnych zespołów, których członkowie
byli absolwentami akademii muzycznych
i baletowych z takich krajów jak: Bułgaria, Węgry, Czarnogóra, Grecja, Rumunia, Peru, Ekwador, USA, Korea, Rosja,
Togo, Włochy. Zespoły oceniane były
zarówno podczas koncertów, jak i kilkugodzinnych pochodów, w trakcie których
również musiały tańczyć i śpiewać. I tak
popłynęły pieśni naszej Ziemi Cieszyńskiej w dalekim Agrigento. Nasz dzień
niejednokrotnie rozpoczynał się o świcie,
a kończył późną nocą. Największe wrażenie robiły na nas koncerty w Pałacu Kongresowym, gdzie widownia była olbrzymia
i wypełniona za każdym razem po brzegi.
Początek występu każdego zespołu był
niezwykle spektakularny. Również nasz.
W zupełnej ciemności na scenie ustawiała
się najpierw kapela, a za nią dwoje dzieci
z flagą narodową i tabliczką POLONIA.
Potem przy dźwięku werbli, na tle sceny
ukazała się potężna mapa świata. Następnie satelita odszukał Europę, a w niej

Polskę. W tym samym momencie reflektor oświetlił naszą flagę narodową, która
dumnie powiewała nad sceną i tablicą Polonia. W Polsce satelita odszukał Ustroń
i wówczas znikła mapa i wyświetliły się
cudowne widoki naszego miasteczka.
Gdy werble ucichły, zespół rozpoczął
koncert.
Oprócz udziału w konkursie zostaliśmy
również zaproszeni do burmistrza miasta
Agrigento oraz do pałacu prefekta, czyli gubernatora prowincji. Podobnie jak
wszystkie delegacje zespołów, obdarowaliśmy ich upominkami typowymi dla
naszego regionu. Cały festiwal cieszył
się ogromnym zainteresowaniem prasy
i telewizji. W gazetach ukazały się niejednokrotnie nasze zdjęcia, a w telewizji
reportaże z naszym udziałem. Cieszyliśmy się wielką sympatią innych zespołów oraz publiczności. To zaowocowało
dwukrotnym wyróżnieniem „Równicy”.

Równica prowadzi paradę zespołów z całego świata.

Zimowisko
z „ Można Inaczej”
Organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej” I Koncert Charytatywny z cyklu
„Ofiaruj dzieciom słońce” (na którym wystąpił światowej sławy
muzyk Edward Simoni) oraz dochód z 1% podatku, pozostawił
promień słońca w każdym dziecku, które mogło uczestniczyć
w zimowisku w dniach 26.01.2009 – 30.01.2009, na Ranczo
„Błatnia” w Brennej.
Dzieci brały udział w wielu atrakcjach, takich jak: jazda konna,
wieczór przy ognisku, karaoke, dyskoteki, zajęcia instruktorskie,
a przede wszystkim z „białego szaleństwa” na sankach, na pobliskiej górce.
Atmosfera była cudowna, zadowolenie i szczery uśmiech na
twarzach dzieci, to zasługa wszystkich tych, którzy zechcieli
uczestniczyć w koncercie oraz ofiarować nam 1% swojego podatku. Wszystkim tym osobom dziękujemy w imieniu własnym
i dzieci. Ludzi o dobrym sercu prosimy, aby również w tym roku
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Pierwsze to zaszczyt prowadzenia całego
pochodu zespołów. Stojąc na czele parady
nieśliśmy dumnie naszą flagę i śpiewaliśmy: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie…”. To była niezapomniana
i wzruszająca chwila. Drugie wyróżnienie
to zaproszenie do udziału w koncercie galowym, kończącym cały festiwal w miejscowości Naro, gdzie zostały wręczone
nagrody. Grand Prix otrzymał zespół studencki z Akademii Muzycznej i Baletowej
z Bułgarii, a my złoty i srebrny puchar za
śpiew i taniec. Zaśpiewaliśmy tam pieśń
na melodię „O sole mio”. Wykonaliśmy ją
w języku polskim, włoskim i angielskim,
wywołując aplauz wśród publiczności.
Pieśń ta towarzyszyła nam również, gdy
odpływaliśmy wieczorem z wyspy. Wpatrując się w niknące za horyzontem światła
Sycylii, cichutko śpiewaliśmy: „Żegnaj
Sycylio, wyspo mych marzeń, żegnaj
Sycylio czarownych snów, i nie zapomnę
cudownych wrażeń, kiedyś Sycylio powrócę tu.”
Staraliśmy się godnie reprezentować
Polskę, naszą Ziemię Cieszyńską i ukochany Ustroń. Jesteśmy dumni z tego, że nam
się to udało.
Renata Ciszewska

Fot. R. Ciszewska

przekazali nam 1 % swego podatku. Dochód w całości zostanie
przeznaczony na kolonię letnią dla dzieci z Ośrodka Pracy
z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”, ul. Rynek 4, Ustroń.
Jeżeli zdecydują się państwo przekazać nam ten „mały” jeden
procent, należy w odpowiednią rubrykę w rocznym zestawieniu
podatkowym, wpisać numer KRS 0000110528 naszego stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy!
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Wycieraczki przednie ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”.
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl.
HACCP – gastronomia, handel,
produkcja. 507-127-937.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
Dywanoczyszczenie. 0602-704384. 033 854-38-39.
Ustroń – M3 sprzedam, wynajmę.
601-49-11-24.

Fot. W. Suchta
Wynajmę piętro domu, niezależne.
Goleszów Równia 75m 2. (033)
854-72-06.
Wynajmę mieszkanie 3 pokoje na
Os. Cieszyńskim. Tel.kom.502451-872.
Opiekunkę na stałe dla starszej
kobiety w Ustroniu zatrudnię.
0509-448-817.
Węgiel EKO-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
– 50zł, transport. 0518-201-189.
Szukam mieszkania do wynajęcia.
516-08-35-39.
Drewno kominkowe, opałowe,
sprzedam – najtaniej, rabaty. Tel.
507-054-163.
Drewno kominkowe. (033) 85415-58.
Wydzierżawię działkę o powierzchni 1.600m2. Ustroń Nierodzim. Tel.
(033) 854-71-65.

18-20.2 Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
21.2 		 -	Venus
ul. Grażyńskiego 2 tel. 858-71-31
22-23.2 -	Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
24-25.2 -	Elba
ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
   Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... i tylne.
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Fot. W. Suchta

19.02 godz. 17.00			
											
											
20.02 godz. 18.00			
											
											
21. 02 godz. 19.00 		
											
22.02 godz. 15.45 		
											
											
											
25.02 godz. 9.00			
											
											
											
26.02 godz. 9.00			
											

„Na strunach harf”, koncert pamięci
Jana Nowaka, MDK „Prażakówka”,
wstęp wolny.
Koncert pedagogów Towarzystwa
Kształcenia Artystycznego, MDK
„Prażakówka”, wstęp wolny.
Koncert zespołu Silesian Sound System
w kościele N.M.P. Królowej Polski.
Koncert zespołu Zbigniew Bałdys
i przyjaciele oraz Chóru Męskiego
GOROL z Jabłonkowa w kościele
N.M.P. Królowej Polski.
Audycja muzyczna Fiharmonii Śląskiej dla uczniów ustrońskich gimnazjów, pt. „Z dziejów opery włoskiej”,
MDK „Prażakówka”.
Miejski Konkurs Recytatorski, MDK
„Prażakówka”.

20-26.2 godz.19.00
									

ŚWIADECTWO, historia życia Jana
Pawła II, Polska.

KINO

dziesięć lat temu
Rozmowa z księdzem Sławomirem Fonfarą z parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu i ojcem Tytusem Piłatem OP
z Hermanic.
Życie niesie za sobą wiele problemów i dotyczy to także stosunków
ewangelików i katolików. Jak to się przejawia wśród młodzieży?
K. - Młodzież jest otwarta na wszelkie spotkania. Tym co robimy,
chcemy dać do zrozumienia, aby katolicy nie pojmowali ekumenii
w ten sposób, że ewangelicy powinni wrócić na łono ich Kościoła,
a ewangelicy w ten sposób, że katolicy powinni się zreformować
– odrzucić kult świętych, czy kult Maryjny. O. – Młode pokolenie
nie chce takiego podejścia. W szkole nikt dla nikogo nie jest obcy
. Oni rozmawiają o wierze i to nie z pogardą dla innego wyznania.
Takiej pogardy nie da się zauważyć. To pokolenie nie chce podziałów. Są zupełnie inni.

*

*

*

*

*

*

Już po raz czwarty rozegrano Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Ustronia. 6 lutego w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2, rywalizowali zawodnicy i zawodniczki do lat
15. 7 lutego starsze grupy wiekowe. W sumie przy sześciu stołach
przez 2 dni grało 99 uczestników imprezy, która wypadła jeszcze
okazalej niż rok temu.(…)Poziom był bardzo wysoki i z tego należy się cieszyć –twierdzi główny organizator Kazimierz Heczko
– Nagrody bardzo atrakcyjne i dlatego zjawiają się też zawodnicy
czynnie grający w klubach, a jest to turniej amatorski i niestety nie
możemy ich dopuścić. Był to jedyny zgrzyt podczas całej imprezy.
Zjawili się też wszyscy najlepsi amatorzy byłego województwa
bielskiego. Ja również grałem i zająłem wysokie siódme miejsce,
niestety rozdawaliśmy dyplomy tylko do szóstego.
Za nami dwa spektakle Ustronskich Spotkań Teatralnych.
W poniedziałek publiczności zgromadzonej w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa zaprezentował się Jerzy Zelnik w ułożonym i wyreżyserowanym przez siebie monodramie opartym na twórczości
Mickiewicza. We wtorek oryginalne widowisko zatytułowane
„Narkomanka”, pokazała Barbara Guzińska z Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej. Historia oparta na tekstach Barbary Rosiek
zabrzmiała bardzo autentycznie, z pewnością również dlatego, że
aktorka uczestnicząca grupie oazowej, zetknęła się z młodzieżą
uzależnioną.		
		
(aw)
19 lutego 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Jesteśmy coraz starsi
Nasz przyjaciel prowadził unormowany,
zdrowy tryb życia. Mijały lata, a on wciąż
wyglądał tak samo. Jakby się nie starzał.
Był równie sprawny i zdrowy, kiedy miał
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt i więcej lat…
Jakby przemijający czas był dla niego
łaskawy. Swoim wyglądem i kondycją
wyróżniał się pozytywnie wśród swoich
rówieśników.
Kiedy przeszedł na emeryturę wyprowadził się do innego miasta. Przez kilka
miesięcy nie widzieliśmy się. Dowiedzieliśmy się, że jest ciężko chory. Pojechaliśmy go odwiedzić. I niemal nie poznaliśmy go. Tak bardzo choroba go zmieniła.
Z mężczyzny w sile wieku przemieniła go
w zniedołężniałego staruszka. Wyglądał
tak, jakby w ciągu tych kilku miesięcy,
przybyło mu 15 a może nawet 20 lat.
Przekonaliśmy się o tym, że biologiczny
proces starzenia nie przebiega w jednym,

felieton
Komunikacja

O komunikacji, a właściwie o układzie
komunikacyjnym w Ustroniu, czyli jaki
był, jaki miał być, jaki jest i jaki będzie,
chciałem napisać już dawno. List do redakcji p. Rudolfa Krużołka opublikowany
w GU nr 5, tylko przyśpieszył moją decyzję
napisania na ten temat felietonu. Jak było
- to wszyscy dorośli pamiętamy. „Dwupasmówka” dochodziła do ul. Cieszyńskiej.
O przepraszam o ok.100 m dalej, i koniec.
Jedyny zjazd do miasta prowadził ul. Cieszyńską i przez dwa upiorne skrzyżowania
z ul. Cieszyńskiej, z ul. Daszyńskiego
i przy Rynku. Cały ruch samochodowy na
trasie do Wisły i z Wisły, tak, tak, młodzi
obywatele, odbywał się przez centrum
Ustronia. A teraz, jak miało być. W latach
1990 – 1992, przystąpiliśmy do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. Wówczas to mądrzy doradcy, zalecili nam, aby zacząć od studium komunikacyjnego, gdyż jak mówili, od układu
komunikacyjnego miasta, który jest takim
szkieletem, trzeba zacząć.Ustalić taki szkielet, i za wszelką cenę go zachować, czyli
nie zmieniać. Rzeczywiście zleciliśmy takie
studium układu komunikacyjnego, jako
podstawę dalszych planów urbanistycznych. Tamten układ komunikacyjny został
przyjęty w 1992 roku wraz z uchwaleniem
przez Radę Miasta planu zagospodarowania
przestrzennego. Wówczas to postanowiono,
że wjazd do Ustronia, od Cieszyna będzie
bezkolizyjny,czyli pod „dwupasmówką”
Katowice – Wisła, zaś wjazd do centrum
19 lutego 2009 r.			

stałym tempie. To tylko wiek metrykalny zwiększa się jednakowo, z każdym
dniem, miesiącem czy rokiem. Natomiast
nasz wygląd czy sprawność ciała potrafi,
przynajmniej pozornie, nie zmieniać się
przez długie lata, aby potem nagle nabrać
gwałtownego przyśpieszenia.
Znamy wszyscy historie ludzi, którzy
posiwieli w ciągu krótkiego czasu, czasem
nawet w ciągu jednego dnia. Podobnie
bywa i ze sprawnością organizmu i z wyglądem zewnętrznym. Stopniowe zmiany
zachodzą zapewne stale. Są jednak tak
niewielkie, że stają się wręcz niewidoczne. Od czasu do czasu następuje jednak
gwałtowne przyśpieszenie. Takie nagłe
zmiany na gorsze, są zwykle powodowane
przez stres, ciężkie przeżycia czy poważną
chorobę.
Przy odpowiednim działaniu zazwyczaj
udaje się, przynajmniej w części, odzyskać sprawność, dobre samopoczucie czy
zdrowie. Z podziwem patrzymy na ludzi,
którzy ulegli ciężkiemu wypadkowi, czy
przebyli poważną chorobę, a jednak podnieśli się z przysłowiowego „łoża boleści”
i przez wytrwałe ćwiczenie i pracę nad
sobą, powrócili do normalnego życia. Znamy jednak i takich, którzy takich działań
nie chcieli podjąć. Zrezygnowani czekali
tylko na cud, albo na śmierć…

W podnoszeniu się z życiowego dołka,
przezwyciężaniu następstw tragicznego
wypadku czy wyniszczającej choroby,
ogromnie ważna jest motywacja życiowa.
To, czy człowiekowi chce się żyć. To, czy
ma dla kogo żyć. Zazwyczaj bowiem powodem rezygnacji z walki o siebie, o swoje
życie, sprawność, dobre samopoczucie,
radość życia jest przekonanie, że nie jest
się już nikomu potrzebnym, że nikomu już
na mnie nie zależy…
Stąd tak ważne jest, abyśmy okazywali
zainteresowanie i troskę szczególnie o tych
spośród nas, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej. Oni nas potrzebują,
potrzebują ludzkiego ciepła i serdeczności.
Muszą wiedzieć, że są ludzie, którym na
nich zależy, którzy o nich myślą, którzy ich kochają. Bez tego łatwo popaść
w zwątpienie i rezygnację, łatwo poddać
się w walce z przeciwnościami losu.
Pamiętajmy więc o tych, którzy potrzebują naszego zainteresowania, bliskości,
pomocy. Nie dopuśćmy do tego, aby ci,
którzy znajdują się pod presją złego losu,
czuli się opuszczeni i niepotrzebni. A i sami
nie poddawajmy się w walce z chorobami,
z niesprawnością i innymi przeciwnościami losu. Wszak zawsze warto się starać
o to, aby życie nasze było godne i choć
trochę szczęśliwe.
Jerzy Bór

Ustronia wiódł będzie drogą zbiorczą, przebiegającą po ul. Cieszyńskiej, a następnie
„ pod skarpą” do ul. Konopnickiej, i dalej
do A. Brody i Partyzantów, z zakończeniem
na Brzegach. Ulica 3 Maja od Rynku do
Brzegów miała być docelowo bulwarem
miejskim, wyłączonym z ruchu samochodowego, poza dojazdami do posesji właścicieli i dostawców. Dalej ustalono, że nastąpi
połączenie bezkolizyjne „dwupasmówki”
ze „ślimakiem” na Brzegach wiodącym
na Zawodzie i Równicę. Wybudowany
zostanie także bezkolizyjny węzeł komunikacyjny w Polanie. Wyjazd z Ustronia
Zawodzia w kierunku wschodnim, będzie
wiódł ulicami Źródlaną i dalej Leśną do
Lipowca, skąd do Górek i dalej do drogi
szybkiego ruchu A1 w kierunku Bielska.
Przewidziano przebudowę ul. Dominikańskiej do mającej być przedłużeniem drogi
przez Kozakowice do Goleszowa. Takie
były plany. Jak jest, każdy, i ci młodzi
obywatele, widzą. Na drodze krajowej Katowice -Wisła, oprócz obwodnicy Ustronia
ul. Katowicka II (od ul. Cieszyńskiej do
Wisły Obłaźca), żadnych innych inwestycji
nie udało się władzom Ustronia przeforsować. Nie mamy wjazdu z Brzegów na
Zawodzie i Równicę. Nie będziemy mieli
bezkolizyjnego skrzyżowania Cieszyńskiej
z Katowicką. O węźle komunikacyjnym
w Polanie nie będę pisał, bo to prawdziwy
węzeł gordyjski w wydaniu drogowym.
Nawet bezpiecznego przejścia dla pieszych
w Nierodzimiu nie zrobiono. Wyjazd
i wyjazd ul. Dominikańską, będzie możliwy
już nie długo, mam taką nadzieję. Co do
przejazdu przez Kozakowice, to na razie nic
się nie da powiedzieć. Najgorzej jest z wyjazdem z Zawodzia. Cały ruch skierowany
jest do centrum miasta. Nawet nie wykorzystuje się ul. Sportowej dla rozładowania

tego ruchu w niedzielę. Wyjazd ul. Źródlaną
jest całkowicie zaprzepaszczony. Tu władze
ugięły się przed inwestorami prywatnych
domów mieszkalnych. Zmieniły plan zagospodarowania przestrzennego, pozwalając
na bliską lokalizację tych domów przy tej
ulicy. Ruchowi samochodowemu z Zawodzia pozostał przejazd przez centrum Ustronia. Wyjazdowa droga z miasta, szeroka ul.
Leśna, nie znalazła swojego właściwego
zakończenia w Lipowcu. Z powodu jakichś
absurdalnych argumentów, najpierw dotyczących wyboru wykonawcy, następnie
kosztów, potem sztucznie wywołanego protestu mieszkańców, (jakby to mieszkańcy
Lipowca nie chcieli dogodnego wyjazdu
w stronę Bielska), nie wybudowano tam
właściwego mostu, i cała inwestycja ul. Leśnej, jako drogi wyjazdowej z miasta, legła
w gruzach. W centrum miasta, np. wyjazd
z „osiedla generałów” miał przebiegać ul.
Dąbrowskiego przez ul. Daszyńskiego,
dalej ul. Konopnickiej do drogi zbiorczej
„pod skarpą”. Pod naporem prywatnych
inwestorów zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolono na
zabudowę wyjazdu z ul. Dąbrowskiego
domami mieszkalno – usługowymi przy ul.
Daszyńskiego, a mieszkańcy osiedla zmuszeni są wyjeżdżać na bardzo ruchliwą ul.
Grażyńskiego. Ale za to, w miejscu wyjazdu
z „osiedla generałów” powstała karczma,
do której jak sama nazwa wskazuje, prowadzą wszystkie drogi .... smakoszy piwa.
O czym najlepiej wie moja suczka Lola
i co gorzej moja żona Lusia, które nie są
zadowolone z tego „rozwiązania komunikacyjnego”. Jeszcze miało być, jak będzie
z układem komunikacyjnym Ustronia, ale
jak uczy dotychczasowe doświadczenie,
trudno coś przewidzieć. Wszystko zależy od
... no, właśnie!
Andrzej Georg
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slalomowy puchar
W niedzielę 22 lutego na Czantorii, na
stoku Solisko na dolnej polanie, rozegrane
zostaną VI Amatorskie Zawody Narciarskie w Slalomie o Puchar Czantorii. Start
zaplanowano na godz. 11.
Startujący rywalizować będą w następujących kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn:
I grupa: 8–10 lat (roczniki 2001–1999),
II grupa: 11–13 lat (1998–1996), III
grupa: 14–16 lat (1995–1993), IV grupa:
17–20 lat (1992–1989), V grupa: 21–30
lat (1988–1979), VI grupa: 31–45 lat
(1978–1964), VII grupa: powyżej 46 lat
(1963 i starsi).
Klasyfikacja w grupach wiekowych.
W przypadku zgłoszenia w grupie wiekowej mniej niż czterech osób, startujący
w tej grupie zostaną sklasyfikowani w grupie starszej. Zaplanowano jeden przejazd
z elektronicznym pomiarem czasu.

Zgłoszenia w dniu zawodów w godz.
9 -10.30. Przy zgłoszeniu należy okazać
dokument stwierdzający rok urodzenia.
Opłata startowa: 10 zł.
Dojazd na zawody oraz korzystanie
z wyciągu, zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
Start na własną odpowiedzialność. Dzieci do lat 16 na odpowiedzialność rodziców,
opiekunów. Start zawodników w kaskach
mile widziany.
Zawodnicy roczników 1999 – 2001
w kaskach obowiązkowo.
Medale i nagrody indywidualne w grupach wiekowych za miejsca od 1–3.
Wręczone zostaną Puchary Czantorii
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
Organizatorami są: Urząd Miasta, Kolej
Linowa „Czantoria”, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria”.

Puchar Czantorii 2006.

Fot. W Suchta

biegi na czantorii

Mistrzostwa Ustronia 2007. Fot. W Suchta

W najbliższą sobotę 21 lutego, odbędą
się II Mistrzostwa Ustronia w sprintach narciarskich techniką klasyczną.
Zawody rozegrane będą w masywie
Wielkiej Czantorii. Zawodnicy wyjeżdżają wyciągiem krzesełkowym
na Czantorię i zjeżdżają po zawodach
na koszt organizatora, na podstawie
otrzymanego numeru startowego. Obok
górnej stacji kolei linowej przedstawiciel organizatora przekaże informację
o miejscu startu. Obok górnej stacji kolei zawodnicy będą mogli się również
przebrać i zostawić bagaże w miejscu
wyznaczonym przez organizatora.
Start o godz. 13.00.
Zapisy przyjmowane są począwszy
od 16.02.2009 do 20.02.2009 w biurze
zawodów w Ustroniu, Rynek 2 - budynek
Miejskiej Informacji Turystycznej, w go-

dzinach od 8.30 do 17.00. Przyjmowane
są też zgłoszenia telefoniczne (033/85426-53), przy pomocy faxu (033/854-2653) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacja@ustron.pl).
W dniu zawodów zapisów można dokonywać w biurze zawodów w godzinach
8.30 - 11.30.

*

*

*

Najbliższe zajęcia Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego, odbędą się
w niedzielę 22 lutego, na naszych trasach
biegowych w Ustroniu. Rozpoczęcie zajęć o godzinie 13:00 Zbiórka wszystkich
chętnych (z własnym sprzętem) o godzinie
12:50 obok małej stacji benzynowej przy
ulicy 3 Maja w Ustroniu (stara droga
z centrum w kierunku Ustronia Polany).
Samochody prosimy zostawić na parkingach w centrum miasta.

brązowy żyła
Momentami, przy zerowej widoczności
z powodu wyjątkowo obfitych opadów
śniegu, ponad 70 zawodników walczyło
o tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Niewiele dało przeniesienie
zawodów z piątku na sobotę, z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Końcowe wyniki rywalizacji (14 II) na skoczni
w Wiśle Malince są sensacyjne.
Broniący tytułu mistrzowskiego Adam
Małysz (116,5 m i 111 m) przegrał nie
tylko z Kamilem Stochem (113,5 metra
i 132 m – nowy rekord skoczni), ale też

z Łukaszem Rutkowskim (117,5 m i 114,5
m), Piotrem Żyłą (112,5 m i 120,5 m)
i Stefanem Hulą (116,5 m i 111 m).
– Liczyłem na miejsce w pierwszej „szóstce”, bo po ostatnich startach czułem,
że moje skoki są coraz lepsze. Medalu
jednak się nie spodziewałem – powiedział
po konkursie ustronianin Piotr Żyła (KS
Wisła Ustronianka). - To mój drugi medal
mistrzostw Polski zdobyty indywidualnie
- dodał. Ten dobry występ nie dał jednak
Piotrowi przepustki na Mistrzostwa Świata
w Libercu. 		
(nik)

P. Żyła z medalem.

Fot. Ł. Bielski
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