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Fot. W. Suchta

sprawozdania

25 marca odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina. Informację o działalności
złożyły miejskie placówki kultury. Radni przyjęli też sprawozdania inansowe tych placówek. (Napiszemy o tym za tydzień.)
(cd. na str. 4)
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obiad z fundacją

W Wielki Czwartek Fundacja św. Antoniego zorganizowała
wielkanocny obiad dla swoich podopiecznych, o których troszczy
się na co dzień. Zaproszone zostały również dzieci, wychowujące
się w trudnych warunkach, a wytypowali je pedagodzy szkolni.
Na obiad przybyły także rodziny wielodzietne i ubodzy spoza
Ustronia. Do stołu zasiedli z nimi: ksiądz dziekan Tadeusz Serwotka, ksiądz kanonik Leopold Zielasko, burmistrz Ireneusz
Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina oraz
członkowie Zarządu Fundacji. Podano żurek z jajkiem, karczek
pieczony z sałatką ziemniaczaną oraz zimną płytę, ciasta, owoce,
kawę i herbatę. Obecni na obiedzie obdarowani zostali paczkami
świątecznymi o wartości 100 zł. Rozdano ich 95.
(mn)

gospodynie z kgw centrum i ich wypieki.

oryginalny
koszyk

przy wspólnym stole kapłani i samorządowcy.

fot. w. suchta

świąteczne
spotkanie

W środę 31 marca odbył się w Miejskim Domu Spokojnej Starości uroczysty obiad świąteczny, w którym oprócz mieszkańców
i kierowniczki Domu Ilony Niedoby wzięli udział zaproszeni
goście: przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, sekretarz
miasta Ireneusz Staniek, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Zdzisław Dziendziel, proboszcz paraii rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa ks. Antonii Sapota i proboszcz paraii
ewangelicko-augsburskiej ks. Piotr Wowry, prezes Fundacji św.
Antoniego Tadeusz Browiński.
Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem przez ks. Piotra
za odnowienie całej elewacji.
Jest to możliwe dzięki dotacji
unijnej.

*

Prawo warzenia i wyszynku
piwa gród nad Olzą otrzymał
od księcia Przemysława. Bogate tradycje kontynuuje Bracki
Browar Zamkowy. W browarze
powstaje muzeum piwowarstwa.

*

*

*

Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833 - 1838. Przed dwoma
laty wyremontowano wieżę,
eksponując jej zabytkowe
walory. Obecnie zabrano się
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*

*

Wowrego fragmentów Pisma Świętego dotyczących wydarzeń
związanych z obchodzonymi właśnie Świętami Wielkanocnymi
i poprzedzających je wydarzeń Męki Pańskiej. Następnie ks.
Antonii Sapota pobłogosławił posiłek i zmówił stosowną modlitwę, do której dołączyli mieszkańcy w modlitwie „Ojcze Nasz”.
Potem przewodniczący Rady Miasta w imieniu władz miejskich
i burmistrza złożył mieszkańcom życzenia świąteczne. Życzenia
przekazała też kierownik Domu Ilona Niedoba, dziękując równocześnie pracownikom za przygotowanie uroczystości.
Później zebrani spożyli smaczny świąteczny obiad. Po obiedzie
mieszkańcy zostali obdarowani prezentami, a były to: paczki ze
słodyczami, kawą i herbatą, czekolady podarowane przez Fundację św. Antoniego, baranki wielkanocne podarowane przez
proboszcza ks. Antoniego Sapotę oraz piękne kubki.
Wdzięczni mieszkańcy Domu wręczyli wiązanki kwiatów zaproszonym gościom i kierownik I. Niedobie.
(jf)

*

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku i znajduje się w kronice
Jakuba Schickfussa. Budowla
była wtedy dobrze obwarowana. Zburzono ją w XIX wieku
i zbudowano nowy zamek istniejący do dziś.

*

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.

Tereny przyrodnicze „Łąki na
Kopcach” w Boguszowicach
i „Łęg nad Puńcówką” uznane
zostały za użytki ekologiczne
i są pod ochroną. A „Bluszcze
na Górze Zamkowej”, uznano
za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

*

20 marca na Zamku w Zebrzydowicach odbył się VII Regionalny Konkurs na Zapusty i Wielkanoc. Uczestniczące w konkursie
koła gospodyń wiejskich z całego powiatu zaprezentowały szeroki
asortyment wypieków i innych potraw wielkanocnych. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach: najładniejszy
stół wielkanocny i najoryginalniejszy koszyk wielkanocny. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum zdobyły trzecie
miejsce w kategorii koszyk wielkanocny, za co otrzymały dyplom
i nagrodę. Na zakończenie konkursu goście i uczestnicy mogli
degustować przepyszne wypieki i inne smakołyki.
(mn)

Oddział Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych w Strumieniu liczy ponad 100 członków.
Są skupieni w pięciu sekcjach
w Bąkowie, Zbytkowie, Chybiu, Strumieniu oraz w Drogomyślu.

*

*

*

*

*

*

Oddział PTTK w Wiśle ustanowił Wiślańską Odznakę Turystyczną. Miłośnicy wędrówek

mogą ją zdobywać od ponad
15 lat.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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 przełomie XVI i XVII wieku
w Brennej istniała huta szkła.
Produkowała szkło proste oraz
szklanki na piwo i wino.
Wśród upraw przeważają na
Śląsku Cieszyńskim zboża,
buraki pastewne, ziemniaki
i buraki cukrowe. Sporo sieje
się rzepaku.
(nik)
8 kwietnia 2010 r.

na ŚLUbnym kobiercU StanęLi
Joanna Stefańska z Ustronia i Stanisław Szarzec z Ustronia
Lucyna bukowska z Suchej Beskidzkiej i Piotr Zawada z Osielca

*

*

*

*

*

*

*

*

*

fiLm Ze SPotkania PoetyckieGo
W Muzeum Ustrońskim można zakupić ilm ze spotkania poetyckiego z Marianem Żyromskim pt. „Miłość niejedno ma imię”
z muzyką Fryderyka Chopina w cenie 20 zł (płytki dvd).
wykład w iZbie PrZyrodnicZo-HiStorycZneJ
21 kwietnia o godz. 17 w Nadleśnictwie, ul. 3 Maja 108, odbędzie się wykład dr. inż. Roberta Mysłajka ze Stowarzyszenia dla
Natury „Wilk”. Temat wykładu: „Ssaki Beskidu Śląskiego”.
Padnięte ZwierZęta
Od 22 do 26 marca strażnicy miejscy interweniowali pięć razy
w sprawie padniętych zwierząt, które znajdowano na terenie
całego miasta, gdy zaczął topnieć śnieg. W ubiegły poniedziałek
na Skalicy znaleziony został martwy baran. Nie udało się ustalić
do kogo należał, bo nie posiadał żadnych identyikatorów, tego
samego dnia pogotowie sanitarne z Cieszyna zabrało do utylizacji
sarnę. W ubiegły wtorek na ul. Katowickiej znaleziono padniętego
psa, a na poboczu ul. Leśnej mieszkańcy zauważyli sarnę z połamanymi nogami. Zwierzę przekazano do schroniska dla zwierząt.
Kolejny dzień i kolejne martwe sarny. Dwa ciała wyłoniły się spod
śniegu w okolicach ul. A. Brody. 1 kwietnia z ul. Katowickiej
do utylizacji przekazano ciało potrąconego przez samochód psa,
a 3 kwietnia sarny znalezionej przy ul. Źródlanej.
(mn)

*

*

*

sadzenie bratków na rondzie.

*

fot. w. suchta

*

*

ci, którZy od naS odeSZLi:
Józef chrapek
lat 69 ul. Lipowska 68
Halina Hladky
lat 80 ul. Chałupnicza 22

F OTO G R A F I A

ŚLUBNA, KONFIRMACYJNA,
KOMUNIJNA

9.0.00 r.
O godz. 17 personel sklepu Carrefour zatrzymał mieszkankę Rybnika,
która próbowała ukraść herbatę
Lipton.
0.0.00 r.
W godzinach dopołudniowych
z powieszonej w przedsionku salki
paraii ewangelickiej, gdzie odbywały się rekolekcje dla młodzieży,
skradziono telefon komórkowy
samsung corby.
.0.00 r.
O godz. 18.35 na ul. 3 Maja zatrzymano nieletnich mieszkańców
Ustronia, którzy będąc w stanie
nietrzeźwym 0,73 mg/l, 0,60 mg/l
demolowali przystanek.
.04.00 r.
O godz. 14.00 na ul. Dominikańskiej zatrzymano mieszkańca
Goleszowa, kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwym 1,49 prom.
.04.00 r.
O godz. 16.40 na ul. 3 Maja

5.0.00 r.
Na jednej z posesji w Lipowcu
przeciekało szambo. Strażnicy nakazali właścicielowi opróżnienie
szamba i załatanie dziury.
5.0.00 r.
Zgłoszenie o palącej się trawie na
ul. Strażackiej. Strażacy szybko
ugasili ogień, tak że nawet właścicielka nie wiedziała o pożarze.
6.0.00 r.
Wraz z pracownikiem Urzędu
Miasta kontrolowano odprowadzanie ścieków z posesji na ul.
Granicznej. Nie stwierdzono nieprawidłowości, a osoby, których
nie zastano, poproszone zostaną
o okazanie rachunków w UM.
7.0.00 r.
Znaleziono tablice rejestracyjne
samochodu. Strażnicy ustalili
właściciela, który poinformowany
o zgubie zgłosił się na komendę
SM i tablice odebrał.
7.0.00 r.
Policjanci proszą strażników miejskich o wsparcie. Po mieście krążył zagadkowy mercedes, prawdopodobnie z pijanym kierowcą.
Samochód udało się zatrzymać
przy placu targowym. Faktycznie
kierowca był nietrzeźwy – stwierdzono 3 prom.
7.0.00 r.
Zgłoszenie, że na ul. Bażantów
jest starsza osoba bez opieki. Po
przybyciu na miejsce strażnicy

policjanci zatrzymali mieszkańca Ustronia, który z kolegami
pobił i okradł mieszkańca Zgrzebionki. Poszkodowanemu zabrali pieniądze oraz reklamówkę
z żywnością.
.04.00 r.
W godz. 8.30-16.00 na parkingu
przed Zakładem Przyrodoleczniczym nieznany sprawca uszkodził
samochód audi A4.
.04.00 r.
O godz. 19.30 na izbę wytrzeźwień przewieziono mieszkańca
Tychów (0,58 mg/l), kóry zachowywał się agresywnie w stosunku
do personelu oraz kuracjuszy
w sanatorium na Zawodziu.
-4.04.00 r.
Poprzez wybicie szyby, włamano
się do kawiarni w sanatorium
Malwa.
5.04.00 r.
O godz. 20 na ul. 3 Maja kierujący peugeotem expert uderzył
w zaparkowany samochód seat
ibiza.
stwierdzili, że starsza osoba ma
opiekę.
.4.00 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. A. Brody
w sprawie prowadzenia prac
w pasie drogowym bez zezwolenia. Osobę odpowiedzialną
ukarano mandatem w wysokości
200 złotych.

20.30
co piątek muzyka na żywo

9 IV – Ewa Kozok Trio

Trio młodej, bardzo utalentowanej
wokalistki Ewy Kozok, u jej boku
akordeon i kontrabas. Muzyka
francuska. Piękne interpretacje!
Zapraszamy! Bilet: 20zł
10 IV – Sobotnie Duety

Karolina Kidoń
& Tomasz Pala
„Inne piosenki”
Bilet: 15 zł.

TEL. 601-51-68-65

biUro racHUnkowe

Zakład PoGrZebowy

czynne: Pon, wt, Śr, Pt w godz. 5.0 do 8.00.
tel.  854 0 8, 606  89.

Ustroń ul. rynek  p.

Leszek kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-5.00
sob 9.00-.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  854 44 75, tel. kom. 050 75 9

8 kwietnia 2010 r.
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w amiteatrze trwają intensywne prace.

fot. w. suchta

sprawozdania
(cd. ze str. 1)

abSoLUtoriUm
Najważniejszym punktem obrad była
uchwała o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2009 r. i udzieleniu burmistrzowi absolutorium. W swym
wystąpieniu burmistrz Ireneusz Szarzec
o ubiegłorocznym budżecie mówił m.in.:
W związku z tym, że od kilku lat dość
intensywnie ubiegamy się o środki zewnętrzne, wymaga to od nas wykazywania
w budżecie montażu inansowego, a dopiero później następują procedury aplikacyjne
czyli składanie wniosku, podpisywanie
umowy. Również w ubiegłym roku wprowadzaliśmy do budżetu dwanaście różnego
rodzaju zadań wspieranych z zewnątrz, nie
tylko z Unii Europejskiej. Powoduje to, że
planujemy dochody i wydatki na poziomie
założeń, projektów, które niejednokrotnie
w trakcie roku ulegają zmianom. Do tego
dochodzi kryzys, który spowodował znaczące zmiany w wykonaniu budżetu zwłaszcza po stronie dochodowej. Trzeba sobie
jasno powiedzieć, że obniżka podatków
uratowała gospodarkę, bo więcej pieniędzy mogliśmy wydawać, ale mniej zostało
udziałów od podatków w budżecie miasta.
Zmiany te doprowadziły do tego, że nasz
udział w podatku od osób izycznych był
o ponad milion złotych niższy. Jak państwo
wiecie są prognozy i szacunki Ministerstwa
Finansów, na których się opieramy, a realnie do budżetu wpływa część podatków
wypracowanych w mieście.
Nie udało się także z różnych powodów wykonać dochodów ze sprzedaży
mienia komunalnego planowanych na
dość wysokim poziomie, co związane jest
z koniecznością przeprowadzania procedur
związanych ze zwrotami nieruchomości.
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Wydłuża to procedury i nie pozwala, przed
zweryikowaniem wszystkiego, wystawić
mienia na sprzedaż.
Do tego można dołożyć powstałe zaległości podatkowe, zarówno od osób izycznych jak i od osób prawnych, co składa się
na to,że nie udało się zrealizować budżetu
po stronie dochodów. Do tego jeszcze
dochodzi wzrost kosztów energii, pensje w
oświacie rosnące niezależnie od budżetu
gminy. Były też niespodzianki takie jak
niepubliczne gimnazjum, które musimy
dotować w wysokości wyższej niż subwencja. Starałem się na bieżąco o wszystkim
informować wysoką radę. Staraliśmy się
nie zdejmować konkretnych zadań z budżetu, lecz wydatki dostosowywaliśmy do
realnych możliwości płatniczych miasta.
Stąd wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jest na poziomie
93%. Pozwala to zamknąć poprzedni
rok, przy czym wszystkie zaplanowane
inwestycje były prowadzone, choć nie
w takim zakresie jak byśmy sobie tego
życzyli. Wszystkie te inwestycje zostały
zakończone, bądź będą kontynuowane
w tym roku.
Dzięki elastyczności i podejściu rady,
a praktycznie co sesję zmienialiśmy budżet, udało się miniony rok zamknąć
z minimalną nadwyżką. Co prawda planowaliśmy większą, bo jak państwo pamiętają, wcześniejszy budżet zamykaliśmy z
nadwyżką czterech milionów, co pozwoliło
spokojnie rozwinąć skrzydła już na początku roku. Teraz nie ma takiej sytuacji co
stwarza problemy z płynnością inansową.
Niestety w pierwszym kwartale musimy
ponosić wszystkie wydatki, a wpływy są
niższe niż w późniejszych miesiącach.

Dlatego tak pomocna na początku roku
jest nadwyżka.
Odnośnie ubiegłorocznego budżetu
przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń
Górny Arkadiusz Gawlik pytał o inansowanie budowy ul. Pod Skarpą. I Szarzec
odpowiadał, że do pierwotnego projektu
musiano wprowadzić zmiany. Zakwestionował to marszałek województwa,
twierdząc, że nie będzie wykonywał umowy, gdyż wprowadzono zmiany. Tymczasem pierwszy etap budowy tej drogi
zakończono przed podpisaniem umowy.
Pisano wyjaśnienia do marszałka, ale on
ich nie przyjął. Burmistrz stwierdził, że
przy realizacji zadań współinansowanych
szczegółowość wykonywania wszelkich
zapisów jest taka, że często zatraca się
istotę sprawy.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Wiesław
Śliż wnioskował o udzielenie absolutorium, równocześnie informując o pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej. W imieniu
Komisji Budżetu jej przewodnicząca Olga
Kisiała przedstawiła pozytywne stanowisko odnośnie udzielenia absolutorium.
Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi
absolutorium za 2009 r. Sam I. Szarzec
dziękował radnym przede wszystkim za
współpracę przy realizacji tak dynamicznego budżetu jak w ubiegłym roku. Wyraził też nadzieję na podobną współpracę
w nadchodzących miesiącach.
moPS
Podczas sesji podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2009 r. W sprawozdaniu przedstawionym
radnym możemy przeczytać, że w 2009 r.
wydano na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych 503.140
zł, w ramach zadań zleconych 84.815
zł, na świadczenia rodzinne 2.123.270 zł
i na świadczenia z tytułu alimentacyjnego
401.300 zł. Przyznano zasiłki okresowe dla
74 rodzin, które pobrały 339 świadczeń
w łącznej kwocie 100.849 zł. Ogólny
koszt dożywiania dzieci i młodzieży to
117.871 zł. W ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” możliwe
jest wsparcie dla rodzin przekraczających
wymagane kryteria dochodowe, jednak
nie więcej niż o 50%. W ramach tego
programu przyznano pomoc 63 rodzinom,
czyli 280 osobom. Dla 38 dzieci w ramach
programu zakupiono paczki świąteczne na
kwotę 4.294 zł. Ze sprawozdania dowiadujemy się też, że 49 osobom zapewniono
usługi opiekuńcze. Do domu pomocy
społecznej skierowano 21 osób, w tym
4 do domów specjalistycznych. W sprawozdaniu czytamy:
Z pomocy społecznej, bez uwzględnienia
świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało
570 rodzin, które liczą 1286 osób. Wynika
z tego, że 8,2% mieszkańców naszego
miasta zostało objętych bezpośrednio
i pośrednio różnymi formami naszej pomocy. Pomocą inansową objęto 245 rodzin,
które liczą 673 osoby. Przeprowadzono
1026 wywiadów środowiskowych. MOPS
wydał 1314 decyzji administracyjnych
z zakresu pomocy społecznej oraz 49 postanowień.
wojsław Suchta
8 kwietnia 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza
O mieniu komunalnym mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

zajęcia na bulwarach.

fot. w. suchta

szkoła biegania

Od 2006 r. funkcjonuje Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego. Zajęcia, pod
okiem trenerów są bezpłatne i odbywają
się na bulwarach nad Wisłą w weekendy,
a w przypadku braku śniegu w Ustroniu,
na Kubalonce. Ta zima była wyjatkowo
sprzyjająca i szkoła uczyła biegania przez
9 weekendów, w tym 5 w Ustroniu nad
Wisłą.
- Nie pamiętam zimy w ostatnich sześciu
latach, by przez pięć kolejnych tygodni prowadzić zajęcia na bulwarach nad
Wisłą w Ustroniu – mówi organizator
szkoły Andrzej Nowiński. - Mimo że
śniegu było niewiele, pogoda była na tyle
dobra, że mogliśmy utrzymywać trasy,
choć kilkakrotnie nam je niszczono. Raz
ktoś rozjeździł je motorem, innym razem
quadem. Dlatego postawiliśmy 12 tablic
informujących, że są to trasy biegowe
i to podziałało.
W zajęciach uczestniczyło średnio po
50 narciarzy na bulwarach w Ustroniu,
na Kubalonce było to około 30. Każde
zajęcia obsługiwało trzech trenerów. Byli
stali uczestnicy zajęć i tacy od przypadku
do przypadku. Jednak zdecydowana większość na zajęcia chodziła systematycznie.
Biegi narciarskie są coraz popularniejsze
w Polsce, dlatego też zjawiali się narciarze
stawiający pierwsze kroki na biegówkach.
Informowały gazety, specjalistyczne
strony internetowe jako o jedynej takiej
szkole w Polsce. W efekcie na bulwarach
zjawiali się biegacze spoza Ustronia,
a nawet spoza regionu. Jednak przeważali
ustroniacy.
- Widać, że ludzie chcą się uczyć biegać na
nartach, choć nie zawsze jest to możliwe.
Wynająć trenera prywatnie jest prawie
niemożliwe, gdyż wyszkolonych trenerów
jest bardzo mało. Też miałem kłopoty ze
skompletowaniem obsługi trenerskiej na
zajęcia.
8 kwietnia 2010 r.

7 lutego zorganizowano na bulwarach
nad Wisłą zawody w sprintach. Wystartowało prawie 80 zawodników i to jest
sporo. W przyszłym roku planuje się zorganizowanie sprintów w stylu klasycznym
i wolnym. Praktycznie chodzi tylko o przygotowanie jednej trasy do stylu wolnego.
Poza bulwarami powstały trasy biegowe na
Czantorii. Jedna od górnej stacji wyciągu
do przełęczy Beskidek i na szczyt, druga
w Suchym Potoku.
- Nasze pierwsze zawody zorganizowaliśmy na Czantorii – mówi A. Nowiński.
– W tym roku doszło do takiej sytuacji, że
w lesie na Czantorii było dwa razy mniej
śniegu niż na bulwarach i to praktycznie
uniemożliwiło bieganie na trasach na
Czantorii. A jest to bardzo dobra alternatywa. Na pewno, w przypadku gdy
na bulwarach nie ma śniegu, wolałbym
organizować zawody na Czantorii, a nie
na Kubalonce. W Suchym Potoku jest
natomiast trasa trudna, ale każdy w zależności od umiejętności znajdzie dla siebie
miejsce.
Sama szkoła to nie tylko bieganie pod
okiem trenera. Przeprowadza się również
szkolenia w smarowaniu nart pod kątem
amatorów, ale też szkolenie specjalistyczne prowadzone przez przedstawiciela
producenta smarów.
- Naszą szkołę wpisano do programu,
gdzie jest możliwość zakupu dobrej klasy
sprzętu po bardzo dobrych cenach – twierdzi A. Nowiński. – Z tego co obserwuję, to
największą bolączką jest brak profesjonalnej wypożyczalni nart biegowych. Jedyna
w naszym rejonie jest w Wiśle Czarnym,
gdzie jest kilkanaście par nart, a to kropla
w morzu. To olbrzymia bolączka. Wypożyczalnie nart zjazdowych nie chcą się angażować w narciarstwo biegowe nie widząc
w tym interesu. Tak więc wypożyczalnia
biegówek nie powinna funkcjonować wyłącznie na zasadach biznesowych. (ws)

*

*

Istotą prowadzenia każdego gospodarstwa jest jego majątek. Podobnie jest
w przypadku gmin samorządowych, które w 1990 r. zostały wyposażone w tzw.
mienie komunalne czyli w nieruchomości
i mienie ruchome niezbędne do realizacji
zadań własnych. W potocznym języku
posługujemy się określeniem własność
gminna lub po prostu mówimy, że coś
jest miejskie.
Na początku lat 90. podstawowym sposobem nabywania mienia przez gminy był
proces komunalizacji. Ustawy dość szczegółowo precyzowały, jakie mienie skarbu
państwa zostanie przejęte przez gminy
z mocy prawa, a jakie będzie przejmowane
na wniosek. Z mocy prawa otrzymywano
mienie związane z funkcjonowaniem
infrastruktury drogowej, tereny zielone
i rekreacyjne, przedszkola, żłobki, muzea,
amiteatr. Te składniki mienia stały się
własnością komunalną.
Równocześnie z rozpadem niektórych
przedsiębiorstw państwowych gmina stała
się właścicielem np. sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa została aportem przekazana do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej utworzonej przez
gminy ziemi cieszyńskiej. Kanalizacja
pozostała mieniem gminy.
Z biegiem lat samorząd powiększał swe
mienie. W 1996 r. wszystkie gminy stały
się właścicielami szkół podstawowych,
później gimnazjów.
Były komunalizacje mogące służyć
realizacji zadań własnych gminy, czego
przykładem w Ustroniu jest Kolej Linowa
„Czantoria”. Później w tak prosty sposób
nie można było przejmować majątku,
ale cały czas można go było kupować
po cenach rynkowych bądź na zasadach
preferencyjnych. Jako przykład zakupu
preferencyjnego można podać dwie nieruchomości: budynek obecnej biblioteki i budynek przychodni zdrowia. Obie
z bonifikatą kupiliśmy od samorządu
powiatowego.
Gmina dokonywała też zakupów na
zasadach rynkowych nieruchomości służących jako rezerwa czy na realizacje zadań
miasta. Mam tu na myśli teren dawnego
tartaku, kotłownie i budynek administracyjny po dawnej Kuźni. Czasami gmina
korzysta z prawa pierwokupu, a tu przykładem jest wykupienie części terenów
przy górnej stacji wyciągu na Czantorię, czy tereny Telekomunikacji przy ul.
Słonecznej będące dziś pasem zieleni,
a w przyszłości parkingami.
Wszystko to razem tworzy zasób mienia
komunalnego oddziałującego na funkcjonowanie miasta - z jednej strony dając
możliwość realizacji zadań, z drugiej generując koszty.
Notował: (ws)
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zaolzie, 1938. fot. instytut polski i muzeum im. gen. sikorskiego w londynie.

nie byliśmy tymi złymi

- czesi wyśmiewali się z naszego języka, z naszej kultury, z nas samych.
mieli poczucie wyższości i wiedzieli z kim trzymać, wiedzieli jak. byli
grzeczni i układni w stosunku do tych, z którymi trzeba się było liczyć i od
których było się zależnym. popierani i ukierunkowywani przez anglię czy
francję szli na ustępstwa i byli grzeczni w stosunku do niemców w okresie międzywojennym. wiedząc, że my takiego poparcia ani na zachodzie,
ani tym bardziej po wojnie polsko bolszewickiej na wschodzie nie mamy,
noty polskiego rządu i próby nawiązania kontaktów w celu uregulowania
stosunków między państwami lekceważyli, odkładali na później, uważając,
że nie muszą nic robić – tak mówiła o naszych południowych sąsiadach
halina szotek podczas prelekcji w „zbiorach marii skalickiej”.
Ze strony Polski wyglądało to tak: W wy- czeskich, podkreślając ich antypolskie
niku decyzji Rady Ambasadorów z 28 lipca nastawienie:
1920, przyznającej Czechosłowacji obszar - Edward Benesz, premier Czechosłowacji
Zaolzia, zamieszkiwany w zdecydowanej w latach 1920-22, prezydent od 1935 do
większości przez Polaków, w stosunkach 1938 roku i na uchodźstwie w latach 1940polsko-czechosłowackich powstał problem 45, był politykiem o wybitnie antypolskim
uniemożliwiający nawiązanie przyjaznych nastawieniu, który szkodził nam przed,
stosunków pomiędzy obydwoma państwa- w trakcie i jeszcze po drugiej wojnie świami. Dla Czechosłowacji oicjalnie spór towej. W roku 1938 był bardzo zadufany
o Śląsk Cieszyński wówczas się zakończył, w sobie i pewny, że Czesi mają ustalone
dla Polski — a także dla miejscowej lud- granice, zatwierdzone traktami i właściwie
ności polskiej — było to źródło dalszego nikogo się nie muszą bać. Utwierdziło
konliktu. (...) Polska przy tym nie pogo- ich w tym przekonaniu jeszcze zawarcie
dziła się z utratą Zaolzia, a Sejm nigdy nie traktatu z Rosją w 1935 roku. Po co więc
ratyikował decyzji Rady Ambasadorów. jakiś układ z Polską, skoro oni niczego
– pisze Grzegorz Gąsior w wydawnictwie zyskać nie mogą. Po co mają nadstawiać
Ośrodka Karta „Zaolzie. Polsko-czeski karku, psuć swoje stosunki z Niemcami,
spór o Śląsk Cieszyński. 1918-2008” O tej z Rosjanami i układać się z Polakami?
Jak się jednak okazało przyjaźń Czeksiążce i historyku pisaliśmy w poprzedchosłowacji z państwami zachodnimi
nim numerze „Gazety Ustrońskiej”.
Drugi wykład mieszkanki Skoczowa skończyła się, gdy swe żądania zaczął
o skomplikowanych stosunkach polsko- wysuwać Hitler. Wówczas dla utrzymania
czeskich dotyczył okresu od 1918 do 1938 pokoju poświęcono państwo Benesza. H.
roku. O wydarzeniach poprzedzających Szotek sięgnęła jednak jeszcze do lat 20
podział Śląska Cieszyńskiego w 1920 udowadniając, że już Traktat w Locarno
roku już pisaliśmy. Po ich omówieniu (1925 r.) pozwalał Niemcom na rewizję
prelegentka przystąpiła do naświetlenia granic z Polską i Czechosłowacją i był
sytuacji w Europie, Polsce i Czechach, zapowiedzią II wojny światowej na 14 lat
poprzedzającej zajęcie przez Polaków przed jej wybuchem.
- Od roku 1935 Niemcy zaczynają głosić
Zaolzia w 1938 roku.
Podczas obydwóch spotkań z ustronia- ideę jednolitego państwa niemieckiego
kami, H. Szotek przedstawiała polityków – mówiła H. Szotek. – W takim razie
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i Czechy i Austria i my pośrednio stajemy
się zagrożeni. A nikt nam w Locarno nie
zagwarantował nietykalności granic. Po
dziesięciu latach można było zobaczyć
konsekwencje tamtych zapisów, zgodnie
z którymi Niemcy będą sobie ustalać granice według własnego uznania.
W połowie lat 30. wśród 3-milionowej
mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji
dominującą pozycję uzyskała sterowana,
a następnie jawnie popierana z Berlina
Partia Niemców Sudeckich, która po Anschlussie Austrii przez III Rzeszę w marcu
1938 coraz głośniej zaczęła domagać się
autonomii, dążąc do wywołania kryzysu
międzynarodowego. Francja i Wielka
Brytania naciskały na Czechosłowację,
by przyjęła postulaty Niemców, zaś gdy
władze czechosłowackie ulegały naciskom,
Niemcy sudeccy swoje żądania nasilali.
Alianci zachodni próbowali wybadać
zamiary Polski, skłonić do wspólnego
działania na rzecz uspokojenia sytuacji lub
wymóc przynajmniej życzliwą neutralność
wobec Czechosłowacji, jednak polska
dyplomacja unikała jasnych deklaracji.
Polska, widząc nadarzającą się okazję
do odzyskania Zaolzia i zachęcana do
tego przez przedstawicieli III Rzeszy, nie
chciała stawać po stronie Czechosłowacji
– pisze G. Gąsior.
- Wspominając 1938 rok, zazwyczaj mówimy: „Biedni Czesi stanęli pod ścianą”
– ironizowała H. Szotek. – Hitler chciał
Sudety i dostał je, bo nie było innego
wyjścia. A my, tacy źli, chcieliśmy wykorzystać sytuację, weszliśmy do ich kraju,
stawiając ich w takiej fatalnej sytuacji. Nie
zapominajmy, że po pierwsze, oni to samo
zrobili w 1920 roku, kiedy my broniliśmy
Europy przed bolszewikami i po drugie, że
chodziło o ziemie rdzennie polskie. Nasze
wejście w 1938 roku na Zaolzie to nie była
tylko sprawa odzyskania tego kawałka
ziemi. Prześledziłam dyplomatyczne raporty z tego okresu dotyczące konliktu o
Zaolzie i spraw polsko czeskich z lat 193738. I, proszę mi wierzyć, tu chodziło o coś
znacznie ważniejszego. Mam nadzieję, że
uda nam się zrozumieć, dlaczego minister
Beck, tak opluwany po II wojnie światowej, powinien być przez nas traktowany
jako jeden z mężów opatrznościowych.
To był jeden z tych ludzi, którzy naprawdę Polsce międzywojennej się zasłużyli.
Nie tylko Polakom na Zaolziu, ale nam
wszystkim. Józef Beck działał w naprawdę
suwerennej Rzeczpospolitej i prowadził
naprawdę suwerenną polityką zagraniczną.
I zdawał sobie doskonale sprawę z tego,
jakie metody zaczynają obowiązywać
w polityce międzynarodowej i jak mocarstwa zachodnie traktują kraje środkowej
Europy, narzucając im swoje ustalenia, nie
licząc się w ogóle z ich interesem.
Na zwołanej na 29 września w celu
„pokojowego rozwiązania konliktu” konferencji monachijskiej, w której wzięli
udział premierzy Wielkiej Brytanii i Francji oraz przywódcy III Rzeszy i Włoch,
ustalono przekazanie Sudetów Niemcom
i zapowiedziano, że w ciągu trzech miesięcy powinna zostać rozwiązana kwestia
roszczeń terytorialnych Polski i Węgier. 30
września Czechosłowacja przyjęła dyktat
8 kwietnia 2010 r.

monachijski. Tego samego dnia Polska
wystosowała ultimatum domagające się
odstąpienia Zaolzia, przyjęte przez stronę
czechosłowacką l października. Dyplomaci
państw zachodnich, próbując ratować
własną twarz, chcieli wymusić na Polsce
odroczenie ultimatum i narzucić swoją
mediację. Twierdzili też oburzeni, że „gdy
świat cały cieszy się z zażegnania wojny,
wystąpienie Polski wywoła jak najgorsze wrażenie w całym świecie. – cytuje
w książce o Zaolziu G. Gąsior.
- Nie byliśmy tymi złymi, którzy napadają
sąsiada – komentuje tamte wydarzenia H.
Szotek. – Nasza dyplomacja, Józef Beck
domagała się traktowania mniejszości
niemieckiej w Czechosłowacji na równi
z Polską mniejszością. Nie mogliśmy
czekać na drugie Monachium, na decyzję
obcych mocarstw o naszym być albo nie
być. Gdybyśmy czekali aż Niemcy zajmą Sudety, to prawdopodobnie zajęliby
również część terenów, których się domagaliśmy. Wtedy rozstrzygnięcie sprawy
Zaolzia, stałoby się kartą przetargową. Naziści mogliby zaproponować oddanie nam
spornego terenu w zamian za Wolne Miasto Gdańsk i Anglia oraz Francja pewnie
by na to przystały. I naciskały na Polskę,
by w imię pokoju, tak jak wcześniej Czechosłowacja, oddała część państwa. Beck
chciał zademonstrować, że mniejszości
narodowe niemieckie i polskie wracają do

macierzy w tym samym czasie, na takich
samych warunkach, bo jesteśmy tak samo
ważni, bo państwo polskie ma takie same
prawa jak niemieckie.
Zajmowanie Zaolzia przez Polaków
odbywało się etapami i trwało od 2 do 11
października 1938. (...) Zaolziacy przeżywali niepodległościową euforię, a wkrótce,
tak jak Polacy z innych części kraju 20
lat wcześniej, podobne rozczarowania,
związane z tym, że sama niepodległość nie
rozwiązywała problemów społecznych. (...)
Ciemną stroną polskich rządów na Zaolziu

były bezwzględne represje wobec ludności
czeskiej, stanowiące akt krótkowzrocznego
odwetu (...). W okresie od października
1938 do marca 1939 dobrowolnie lub pod
przymusem Zaolzie opuściło około 30 tysięcy Czechów i około 5 tysięcy Niemców.
Ci ostatni opuszczali Polskę zawiedzeni, że
nie znaleźli się pod panowaniem Niemiec
– podsumowuje G. Gąsior.
G. Gąsior, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Polak z Karwiny wkrótce będzie gościem „Zbiorów Marii Skalickiej”. monika niemiec

zaolzie, październik 1938. fot. instytut polski i muzeum im. gen. sikorskiego w londynie.

Pamiątkowe zdjęcia z zakończenia roku szkolnego znajdują się
w każdym domowym albumie, toteż często je przypominamy.
Dziś fotograia klasy siódmej z „Dwójki”, którą wykonano ponad
80 lat temu – w 1927 r. Niestety, zdołano rozpoznać jedynie grono
nauczycielskie. Siedzą od lewej: Paweł Matula, Paweł Wałach,
Paweł Kurus, Emilia Małyszówna, Jerzy Michejda, Helena Matulanka, Paweł Lipowczan i Karol Sztwiertnia.

8 kwietnia 2010 r.
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a. dorda na konferencji.

fot. w. suchta

nie dla grzybiarzy
19 marca w hotelu Olimpic w Ustroniu odbyła się konferencja zamykająca
projekt, którego efektem było wydanie
Zielonej Książki Beskidzkiej 5. Projekt
zrealizowano ze środków przyznanych
przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię,
Mechanizm Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, a także budżetu naszego państwa w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych. Zieloną
Książkę Beskidzkiej 5 wydało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.
Konferencję rozpoczęły podziękowania
dla wydawców od samorządów „Beskidzkiej 5”, które reprezentowały wójt Brennej
Iwona Szarek i zastępca burmistrza Ustronia Jolanta Krajewska-Gojny. Okazały bukiet kwiatów odebrali prowadzący projekt
Zoia Parchańska-Puczek i Bartosz Tyrna.
Podczas konferencji wygłoszono kilka
referatów. Monika Ochwat-Marcinkiewicz
mówiła o przyjaznej turystyce w Karpatach, Anna Kuśka-Ciba z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanych przedsięwzięciach
w gminach Beskidzkiej 5, a Jerzy Parusel
z Centrum Dziedzictwa Przyrody Gór-
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nego Śląska o osobliwościach przyrody
Beskidzkiej 5.
Redaktorem Zielonej Książki Beskidzkiej 5 jest Aleksander Dorda. On też podczas konferencji mówił o tym wydawnictwie, choć nie tylko o nim, a powiedział
m.in.:
- Ośmiu autorów zawarło swój tekst na
208 stronach, w 9 rozdziałach i 27 podrozdziałach. W książce jest ponad dwieście
fotograii. Przyznam, że to, co powstało,
absolutnie mnie zaskoczyło. Gdy przystępowaliśmy do redagowania nie przypuszczałem, że będzie taki efekt, dający mi
wiele satysfakcji. Jako autorzy stanęliśmy
przed ogromnym problemem, co z tego
bogactwa wybrać. W książce jest ponad
dwieście gatunków roślin, ponad sto gatunków zwierząt, a to ułamek, ogromnego
bogactwa gatunków. Był to dylemat. Na
pewno tej książki nie zaadresowaliśmy
do grzybiarzy, bo przedstawiliśmy tylko
jeden gatunek grzyba. Mam nadzieję, że
nam wybaczą.
Książka jest o Beskidzkiej 5 i jej atrakcjach przyrodniczych, a tak naprawdę jej
tematem jest człowiek oddziałujący na
przyrodę, winny pokawałkowania środowiska przyrodniczego. Jest wiele miejsc,

gdzie przyroda pozostała tylko w drobnych
kawałkach. My zmieniliśmy, pogrodziliśmy przyrodę. Są miejsca gdzieś głęboko
w lesie, wydaje nam się niezniszczone,
naturalne, a tam też są ślady człowieka.
Przecież do tych miejsc w lesie prowadzą ścieżki. Pisaliśmy o oddziaływaniu
człowieka na środowisko, ale zrobiliśmy to dość peridnie przedstawiając, co
w przyrodzie cennego zostało. Dlaczego
tak uczyniliśmy? Odwołam się do sentencji Konfucjusza: Powiedz mi a zapomnę,
ukaż mi a zapamiętam, pozwól mi działać,
a zrozumiem. Bezsprzecznie to „pozwól mi
działać” jest ukłonem w stronę gospodarzy
tego terenu, natomiast przez „pokaż mi
a zapamiętam”, chcieliśmy dać mieszkańcom rodzaj skrótowego spisu, streszczenia,
co jest najcenniejsze. Oczywiście przystępowaliśmy do umiejscowienia naszej
Beskidzkiej 5 w czasie i przestrzeni. Stąd
przepiękne fotograie.
Staraliśmy się pokazać to co najbliższe,
szereg miejsc, dzikich zwierząt i roślin.
Był to jakiś wybór przy konieczności
dokonania selekcji. Bierzemy za to odpowiedzialność, że całą Beskidzką 5 postanowiliśmy pokazać od strony historii
lasu. Tak naprawdę lasy są tu głównym
gospodarzem. Najbardziej wyraziste elementy środowiska przyrodniczego są w
lasach, to co się zmienia, to kwestia przekształcania lasów. W różny sposób dziś
lasy wyglądają. Przedstawiliśmy też ich
dzikich mieszkańców. Tu zawsze powstaje
dylemat: czy przedstawiać tych najbardziej
znanych, czy też mniej znanych. O wszystkich gatunkach można coś ciekawego
powiedzieć. Może wybraliśmy gatunki na
pierwszy rzut oka mało atrakcyjne - jakieś
obślizgłe ślimaki, wstrętne pająki. Jednak
zdecydowaliśmy się na przedstawienie
tego, co w naszym rozumieniu może
mieć charakter gatunku sztandarowego,
charyzmatycznego. Prof. Wilczek pisał
o gatunku charyzmatycznym, gdy chodzi
o rośliny. My dokonaliśmy autorskiego
wyboru kilkudziesięciu gatunków zwierząt
różnej jakości i przynależności systematycznej. Gatunki te spokojnie mogą służyć
Beskidzkiej 5 jako coś, co można umieścić
na sztandarach.. Podobnie z roślinami.
Czego nie przedstawiliśmy, a co byłoby
ciekawym tematem? Tych wszystkich dziwostworów żyjących w beskidzkich lasach
inspirujących mieszkańców do opowieści
o strzygach itp. Może to jest temat na
kolejną książkę, by pokazać te wszystkie
dziwne stwory i stworzenia. Myśmy ten
temat zaledwie liznęli opisując różnego
rodzaju uroczyska.
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Najcenniejszy jest w moim przekonaniu
rozdział poświęcony miejscom objętym
ochroną. To rezerwaty przyrody, pomniki
przyrody, jaskinie. Jestem z tego niezwykle dumny, że pomimo procesu wydawania
książki udało się wprowadzić poprawki
i jest informacja o najdłuższej jaskini
w polskich Karpatach, czyli o jaskini wiślańskiej, a informacja do publicznej wiadomości została podana jesienią ubiegłego
roku. Obok miejsc obecnie chronionych
są takie, które powinny do nich dołączyć.
To mnie w tej książce zaskoczyło, bo nie
zdawałem sobie sprawy z wielu miejsc
proponowanych na rezerwaty przyrody. Są
to miejsca mające znamiona pierwotności,
naturalności. Muszę sobie posypać głowę
popiołem, bo w książce nie napisaliśmy
o stanowisku, chyba najstarszym udokumentowanym, pióropusznika w Ustroniu
nad Wisłą, a te dane są publikowane
niezmiennie w najstarszych typowych
publikacjach przyrodniczych, jeżeli chodzi
o przyrodę województwa śląskiego.
Interesujące fragmenty dotyczą miejsc
styku człowieka i przyrody, które nazwaliśmy współistnieniem. To wszelkiego
rodzaju źródła, może trochę zniszczone
i zaniedbane, ale znane. Najczęściej pomijane w tekstach przyrodniczych jest to, co
stanowi niezwykłą inspirację dla człowieka
- przyroda jako miejsce nie tylko inspiracji
poetyckiej, ale też miejsce schronienia,
miejsce przeżyć duchowych.
Powstaje pytanie, co dalej? Czy to środowisko, czy te wszystkie opisane miejsca,
takimi pozostaną? Powiedziałem, że najbardziej zaskoczył mnie rozdział opisujący
proponowane miejsca chronione. Musimy
zrobić rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytanie: Ile miejsc zniszczyliśmy,
zdewastowaliśmy poprzez nagłośnienie,
podanie do publicznej wiadomości i przyciągnięcie ludzi w te miejsca? Są miejsca
atrakcyjne, a po opisaniu tłum ludzi tam
ciągnie, bo chce dotknąć, powąchać, zrobić zdjęcie. W ten sposób z pasji kontaktu
z przyrodą dewastujemy ją. Może lepiej
poznając naturę skorzystać ze ścieżek
przyrodniczych, centrów ekologicznych,
muzeów przyrodniczych, opisanych, przy8 kwietnia 2010 r.

gotowanych. Można korzystać i poznawać
przyrodę w sposób bezpieczny. Może to

jest jakieś wyjście. Ale naprawdę pytanie:
Co dalej? - jest pytaniem o to, jak będzie
wyglądać turystyka w naszym regionie.
Czy będzie ekstensywna, czyli idziemy
i zwiedzany, czy też intensywna, brutalna, wprowadzająca zewnętrzne elementy
w środowisko przyrodnicze? Na to pytanie
każdy powinien sam sobie odpowiedzieć.
Odwołam się tu do słów Konfucjusza:
Mądrość można zdobywać trzema drogami
- releksją, naśladowaniem, albo doświadczeniem. Droga jaką wybierzemy zależy
wyłącznie od nas, a może kiedyś przyroda
nam się odwdzięczy.
Całość wystąpienia A. Dordy była ilustrowana zdjęciami. Zdjęcia bardzo ciekawe, np. odnoszące się do fragmentu
wystąpienia o osobliwościach przyrody.
Autor przedstawił zdjęcie drzewa przypominającego człowieka, no może fragmentu
człowieka, a raczej domniemanego fragmentu, jakby to nazwać ... Nie podejmuję
się, może będzie okazja do obejrzenia
zdjęcia w kolejnej przyrodniczej publikacji
Aleksandra Dordy, a wtedy wszystko będzie jasne.
wojsław 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
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
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.
„zBIORy MaRII sKaLIcKIEj” OddZIaŁ MUZEUM USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.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” w Muzeum Marii Skalickiej

„Ikony i impresje arabskie” - prace Stefana Stellera, akwarele malowane na papierze w konwencji
tradycyjnej albo witrażowej.
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza.
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.
cHRzEœcIjañsKa FUndacja „¯ycIE I MIsja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, e-mail: fundacja@misja.org.pl, www.misja.org.pl
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

UsTROñsKIE sTOWaRzyszEnIE TRzEŹWOœcI
Klub abstynenta „ROdZINa”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG aa - czwartek i niedziela od 17.30 MITyNG al-anon.- wtorek od 15.30
Klub abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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.
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 W PRaŻaKóWcE
zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich si³ zbrojnych na zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy aK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
sTOWaRzyszEnIE POMOcy dzIEcIOM I ROdzInIE”MOŻna InaczEj”W UsTROnIU
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura stowarzyszenia:
wtorek i czwartek 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
piątek 13.00-17.00
Oddziały Ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30;
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30
ŚWIETLIca ŚROdOWIsKOWa dLa dzIEcI I MłOdzIEŻy W HERManIcacH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia sportowe
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - kółko haftu
• piątek (16 - 18) - kółko teatralne
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
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 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
sTRaŻ MIEjsKa UsTROñ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.
URzĄd MIasTa UsTROń
sekretariat: tel. 857-93-00

Instytut Poradnictwa chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

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, mażoretki, taniec break dance
- 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.
jOga - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWaRzysTWO KszTałcEnIa aRTysTycznEgO - Ognisko Muzyczne MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.
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.
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którą stroną można jeździć na rolkach?

fot. w. suchta
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PiLnie ZatrUdnię

SPrZedawców oraZ Pomoc kUcHenną
do „bistro” w Ustroniu.
Mile widziane doświadczenie w gastronomii, konieczna
książeczka sanepidowa.

tel.: 660-786-54 w godz. 0-8.

komUnie, konfirmacJe
imprezy okolicznościowe
„Gościnny dom”, Ustroń  maja
606 557 8

ustroń poniwiec

Ski-Spa

nauka i doskonalenie gry w tenisa

dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży, dorosłych

tel. kontaktowy: 600-778-783 - ewa, 601-931-846 - piotr
Zajęcia indywidualne i grupowe. Zapisy od 1.04. Zajęcia od 1.05

dym widoczny był z daleka.

fot. ariel labzik

paliły się
packi

każdy remont jest super.

fot. w. suchta

PoZiomo: ) okienka bankowe, 4) zmienia się, 6) ojciec
chrzestny, 8) piłeczka na gumce, 9) sprawdzian, 0) punkt
napraw, ) kupon na towar, ) przysmak Kubusia Puchatka,
) zawsze w cenie, 4) na książki, 5) wiedeński architekt,
6) związek państw, 7) ryje kopce, 8) po dniu, 9) lipcowa
solenizantka, 0) atrybut kelnera.
Pionowo: ) statek o równoległych kadłubach,
) stolica Zagłębia, ) nasz rodak, 4) szybka łódka, 5) ilia,
6) siostra restauracji, 7) bal przebierańców, ) imię żeńskie,
) jednostka czasu.

30 marca wybuchł pożar w budynku produkcyjnym pacek
tynkarskich przy ul. Sztwiertni. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu otrzymali zgłoszenie o godz. 13.55 i ruszyli do akcji. Wzięło w niej
udział 7 zastępów strażaków czyli 28 osób, w tym 4 jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych: 2 z Nierodzimia oraz po jednej
z Polany i Centrum.
Żadna z osób pracujących w zakładzie nie została poszkodowana, natomiast spalił się między innymi: dach budynku, dwie
maszyny oraz 2.500 sztuk pacek tynkarskich. Strażacy rozpoczęli
akcję od skierowania dwóch prądów piany ciężkiej do wnętrza
budynku, następnie po otwarciu drzwi gasili urządzenia i materiały palące się w środku, a po przyjeździe kolejnych jednostek
wodą gaszono dach. Akcja trwała prawie dwie godziny. Przyczyny
pożaru nie są znane, obecnie bada je policja.
(mn)

krzyżówka krzyżówka krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 16 kwietnia.

rozwiązanie krzyżówki z nr 

Promyki wioSny
Nagrodę 30 zł oraz książkę „Życie świadome celu”
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: tadeusz Socha z Ustronia, ul. Kuźnicza 8. Zapraszamy
do redakcji.
8 kwietnia 2010 r.
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kasia wąsek podczas zawodów szkolnych na czantorii.

fot. w. suchta

życie w rozjazdach

Bardzo dobrze spisała się zawodniczka
SRS „Czantoria” Katarzyna Wąsek na
prestiżowych zawodach FIS w narciarstwie alpejskim w Abetone w Apeninach.
Startowała w kategorii juniorek B, czyli
roczników 1996-95. Kasia zajęła w slalomie 14 miejsce, w slalomie gigancie
27. Gdyby jednak brać pod uwagę wyniki zawodniczek wyłącznie z rocznika
Kasi, to w slalomie byłaby 3, a w gigancie
7. Można więc powiedzieć, że wśród dziewcząt swego rocznika plasuje się w pierwszej
dziesiątce na świecie, bo w Abetone startują
najlepsze. Czy tak jest faktycznie okaże
się za rok podczas prestiżowych startów.
O konkurentkach i przyszłości trener Mieczysław Wójcik mówi:
- Amerykanka odjechała wszystkim daleko i wygrywa z najlepszą Europejką o 3
sekundy. Pochodzi z olimpijskiego Lake
Placid. Nieźle jeżdżą Czeszka, Bułgarka,
pokazały się Holenderki siedzące non stop
na lodowcach. Austriaczki i Szwajcarki
na naszym poziomie. Zawsze tak jest, że
w młodszych grupach wiekowych jesteśmy
na ich poziomie, ale powyżej szesnastego
roku życia gdzieś to ginie. Dlatego powstaje grupa Tauron Ski, by opieką otoczyć
dzieci i w starszych grupach wiekowych
zapewnić im warunki do treningu. Są to
dzieci roczników 1995-98. W sumie ma
ich być dwanaście. Na razie jest sześcioro
- pięciu chłopaków i Kasia. Oczywiście
wszystko jest płynne i nikt nie ma drogi
zamkniętej. Cały program wygląda tak,
że podstawowa praca prowadzona będzie
w klubach, ale na obozach, czy to w Polsce
czy za granicą, obowiązkowo muszą być
wszyscy obecni. Dotychczas praktycznie
Kasię sponsoruje Roman Król. Tylko
dzięki niemu możemy normalnie startować
i trenować.
Kasia startowała pierwszy rok jako
juniorka B, później będzie jeździć przez
cztery lata w kategorii juniorek. Obecnie
już w maju wyjeżdża na trening na lodowcu z grupą Tauron Ski. Na ten wyjazd
szukają takiego terminu, by jak najmniej
opuścić w szkole. Późniejsze obozy na

Gazeta Ustrońska 

lodowcu pod koniec czerwca, w lipcu,
na początku sierpnia, następnie końcem
września lub na początku października.
M. Wójcik: - Ciężka harówa, ale teraz do
lipca najlepsze warunki na lodowcach.
K. Wąsek: - Wolę startować w zawodach. Przygotowania są monotonne. Nie
lubię jeździć na rolkach gdy jest gorąco.
M. Wójcik: - Rolki to ten sam ruch co
na nartach i trzeba wykonać dwa tysiące
skrętów dziennie, żeby go zachować na
zimę. Latem na lodowcach też nie jest
lekko. Pocimy się, a tu naraz zimno. Ale
Kasia widzi jak trenują Włosi, Francuzi,
Słowacy. Trener na początku obozu mówi
im co mają robić. Rano już o godzinie
6 wszyscy biegają. Po obiedzie i wieczorem biegają i robią to sami. Kasia też
jest zdyscyplinowana. A naszych chłopców trudno zmusić do biegania tak rano.
Chcąc mieć wyniki w zimie, trzeba solidnie przepracować lato.
Kasia ma 14 lat, więc podczas Olimpiady w Soczi będzie miała lat 18. Czy
pojedzie na Olimpiadę? Może, ale musi
być wtedy numerem jeden w Polsce wśród
seniorek i pokazać się z dobrej strony
w zawodach z czołówką na świecie. Sama
Kasia twierdzi, że jako numer jeden czuje
się bardzo dobrze. No, może koleżanki
w szkole są trochę złośliwe.
- Kasia też potrai odpowiedzieć, więc tu
bym się nie martwił. Widzę jak na obozach
boją się jej chłopcy. Czują respekt – wyjaśnia M. Wójcik.

W tym roku sukcesy to oczywiści dwa
złote medale i zdobycie Pucharu Polski, ale
najlepszy start zdaniem trenera i zawodniczki był na Harendzie w Zakopanem.
- Stromy stok i cięższe dziewczynki robią
błędy, a ona jest sprytna i albo wygra albo
wypadnie. Odpowiadają jej strome stoki
i szybkość. Z ochotą trenuje zjazd i supergigant – twierdzi M. Wójcik.
Kasia lubi grać w piłkę nożną, w siatkówkę, jak może chodzi na zajęcia SKS.
- Traktuję to jako trening, bo tam też dostają niezły wycisk – mówi M. Wójcik. - Poza
tym inna koordynacja wzrokowo-ruchowa,
a to bardzo ważne.
Kasia jest uczennicą pierwszej klasy
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Cała zima
to praktycznie wyjazdy i starty. Powstają
zaległości w nauce.
- Teraz będę miała dużo sprawdzianów,
w tym z niemieckiego – mówi z obawą
K. Wasek. - Jest też sporo do zrobienia
z biologii, geograii. Miałam na wyjazdach
podręczniki i ćwiczenia. Nauczyciele
dają mi czas na przygotowanie się i do
czerwca zdążę, ale chyba świadectwa
z czerwonym paskiem nie będzie. Najbardziej brak mi wolnego czasu. Jak jestem
na miejscu to muszę się uczyć, potem
w domu trzeba posiedzieć, a i tak znowu
gdzieś trzeba jechać.
Na sugestie, że sama sobie wybrała takie
życie w rozjazdach, Kasia zdecydowanie
odpowiada, że to nie ona wybierała.
- Wybrali rodzice, ale to reguła w każdym kraju – mówi M. Wójcik. - Dopiero
około 18 roku życia rozumie się już, czy
można z tego żyć, czy lepiej iść na studia.
Chciałbym by była w przyszłości pierwszą
trenerką w Ustroniu.
- Raczej mnie to nie interesuje - twierdzi
Kasia, dla której wymarzonym zawodem
jest architekt.
- To niech rzuci narty i idzie do budowlanki. Przecież lepiej pójść na AWF. Ciągle
byłaby na wyjazdach z AZS, a studia się
same robią – roztacza wizje przyszłości
M. Wójcik.
Tej zimy Kasia startowała w Ustroniu,
w tym na zawodach szkolnych na Czantorii. Okazuje się, że zawody szkolne
to nie taka prosta sprawa. Kasia tak to
wyjaśnia:
- Ze szkoły na te zawody pojechało tylko
około dziesięciu osób. Nie wiem czy pozostali nie umieją jeździć na nartach, czy się
wstydzą. Ja też wolę startować w Pucharze
Polski, bo jak tam zajmę dalsze miejsce, to
nie ma sprawy, a przegrana w zawodach
szkolnych, tu byłby wielki wstyd.
wojsław Suchta
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się mniej sytuacji, ale na pewno trzeba
je wykorzystać. W końcówce mieliśmy
zdecydowaną przewagę. Sporo akcji, ale
zabrakło bramki. Gramy młodzieżą i potrzeba czasu. Czasem brak im zimnej krwi
i spokoju. Mecz dość fajny, chłopcy chcieli
się pokazać, było kilka ładnych akcji.
Kadrę Nierodzimia stanowią: bramkarze: Wojciech Sałaciński i Jarosław
Legierski oraz grający w polu: Rafał
Duda, Michał Dudek, Marek Górniok,
Michał Kania, Stefan Chrapek, Jakub
Cieślar, Adam Brudny, Daniel Ciemała,
Dawid Kocot, Artur Nowak, Janusz Ihas,
Bartłomiej Matuszka, Kamil Drożdż,
Mateusz Bralewski, Błażej Bulowski,
Tomasz Sztwiertnia, Sławomir Rudzki,
Rafał Dudela.
wojsław Suchta

strzela j. ihas.

fot. w. suchta

chłopców zjadła trema
mieszko Piast cieszyn - nierodzim : (:)

Swój pierwszy mecz w rundzie wiosennej rozgrywek piłkarskiej A-klasy drużyna
Nierodzimia grała 3 kwietnia na wyjeździe
w Cieszynie. Pogoda dopisała, kibice też.
Grające w tym meczu drużyny to spotkanie doświadczenia piłkarzy Nierodzimia
z młodością Mieszko-Piasta. Na stadionie
w Cieszynie licznie zjawili się kibice obu
drużyn, spragnieni futbolu po zimowej
przerwie. Niestety boisko zostało nie najlepiej przygotowane do tego pierwszego
meczu, co podkreślał trener Piasta.
Mecz rozpoczyna się bardzo szczęśliwie dla Nierodzimia. W drugiej minucie
spotkania nasi piłkarze egzekwują rzut
rożny. Dośrodkowanie kieruje głową do
własnej bramki zawodnik Piasta. Później
następuje okres wyrównanej gry. Dopiero
w końcówce pierwszej połowy Piast remisuje po bardzo ładnej indywidualnej akcji.
Zawodnik z Cieszyna mija dwóch naszych
obrońców i skutecznie strzela.
Druga połowa ponownie rozpoczyna się
znakomicie dla Nierodzimia. W 47 min.
z kontrą wychodzi Daniel Ciemała, podaje
do Janusza Ihasa a ten z 5 metrów strzela
do pustej bramki. Nierodzim prowadzi.
Mijają kolejne minuty i wzrasta przewaga
Piasta chcącego wyrównać. Nierodzim
w końcówce broni się praktycznie całą
drużyną. Były jednak sytuacje, gdy można
było skarcić drużynę z Cieszyna atakującą
prawie wszystkimi zawodnikami. Niestety
naszym piłkarzom, tak doświadczonym,
zabrakło zimnej krwi, by wypunktować
przeciwnika. A ten, trzeba to przyznać,
zawiązywał akcje bardzo poprawnie, grał
piłką, ale brakowało wykończenia i zdecydowania. Kibice z Cieszyna podkreślali
zalety swojego zespołu, ale też widzieli
mankamenty: „No jak on przyjmuje. Powinien to tak robić, by od razu wchodzić
do akcji.”
Andrzej Gredka, trener Nierodzimia: - Przyjechaliśmy tu nie przegrać
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i wywozimy trzy punkty. Zaczęło się
dobrze, praktycznie po golu samobójczym. Niewiele mogę powiedzieć, bo
z drużyną jestem od niedawna.
Cezary Kucharczyk, trener Piasta: - Brak
koncentracji na początku skończył się
bramką. Chłopców chyba jednak zjadła
trema. W sparingach mieli po kilka sytuacji
i część wykorzystywali. Tu w meczu ma
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nie dość, że faul, to jeszcze dwie piłki na boisku.

LKS Wisła Strumień
32
TS Mieszko-Piast Cieszyn 30
LKS Błyskawica Kończyce W. 23
LKS Spójnia Górki Wielkie 21
LKS Orzeł Zabłocie
21
LKS Strażak dębowiec
20
LKS Victoria Hażlach
20
LKS 99 Pruchna
19
KKS Spójnia Zebrzydowice 19
LKS Rudnik
18
Ks nierodzim
16
LKS Pogórze
15
LKS Beskid Brenna
7
LKS Kończyce Małe
6

34:11
36:15
33:27
31:24
28:21
26:28
23:34
21:20
28:34
29:30
22:26
19:19
11:29
8:31
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godz. 10.00 Spotkanie byłych pracowników Kuźni
na temat Afryki - ilm video z podróży
Andrzeja Więcławka, Muzeum Ustrońskie
godz. 12.45 „Anielski instrument – harfa” - audycja
muzyczna Filharmonii Śląskiej dla klas II
gimnazjalnych, MDK „Prażakówka”.

SPort

godz. 11.05 Mecz piłki nożnej klasy A, KS Nierodzim
- LKS Victoria Hażlaćh - stadion w Nierodzimiu.

kino

9-15.4 godz. 18.30 PoZdrowienia Z ParyŻa, komedia
sensacyjna, Francja 2010.
9-14.4 godz. 20.00 randka w ciemno, komedia Polska
2010

dziesięć lat temu
no to panowie - mamy wiosnę!!!

Pokój (kuchnia, łazienka) osobie
niepalącej wynajme, Ustroń. (33)
854-44-73, (33) 852-75-77.
Do wynajęcia lokal handlowy
50m2 przy ul. 9 Listopada 602768-768.
Firma zatrudni studenta na umowę
zlecenie do prac selekcyjnych,
kontakt: marcin_juroszek@techniplast.pl
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię 502-685-400.
www.okna-besta.pl Zapraszamy
Ustroń tel. (33) 854-53-98.
Bepłatnie rozliczamy PIT-y. 507385-375.
Ustroń. Sprzedam niedrogo wolnostojący całoroczny dom 100m2,
działka 6 arów. Wszystkie media,
garaż.609-147-364.
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 0518201-189.

8-9.04
10.04
11.04
12-13.04
14-15.04

na szlaku
centrum
Venus
centrum
na zawodziu

fot. w. suchta
Biuro matrymonialne GWARANT
od 7 lat kojarzymy pary Cieszyn
Stary Targ 11, tel. 33/858-25-52.
Instalacje sanitarne, C.O., WODKAN, GAZ. Doradztwo i solidne
wykonastwo, krótkie terminy.Tel.
33 851 14 52, 509 940 502.
Pokój do wynajęcia (33) 854-7137, 665-875-678.
Sprzedam Ustroń-os Centrum
M-3, 50m2, II piętro, balkon południowy (może być z garażem)
501-152-095.
C.W.S. „Gwarek” w UstrońJaszowiec, ul. Wczasowa 49
przyjmie do pracy recepcjonistkę,
kelnerkę, pokojową. Zgłoszenia
telefonicznie - 033/854-25-89,
033/ 854-33-04.
4 marca 2010 r. (czwartek) zgubiono złotą pamiątkową bransoletkę,
uczciwego znalazcę proszę o zwrot
za nagrodą Tel. 501-055-654.
Przyjmę do pracy kucharzy,
kelnerki, recepcjonistki, dietetyczke. Obiekt wczasowy 602158-761.
Poszukuję odpowiedzialnej opiekunki do dwójki dzieci (5,7 lat)
w Ustroniu. 607-447-250.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.

ul. 3 maja 46
ul. daszyńskiego 8
ul. grażyńskiego 2
ul. daszyńskiego 8
ul. sanatoryjna 7

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

wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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25/26.3.2000 r. W nocy dokonano włamania do iata 126 zaparkowanego na os. Manhatan. Skradziono wyposażenie samochodu.
Jeszcze przed zgłoszeniem tego faktu przez właściciela malucha,
policjantom udało się ująć sprawców.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

28.3.2000 r. Po południu właściciele sklepu na Gojach poinformowali policję o włamaniu. Przestępcy wyrwali kasetkę z pieniędzmi. Szybka akcja policji sprawiła, że ujęto złodziei.
Jedna z pań oglądających spektakl dziękowała Joannie Szczepkowskiej za felietony, które ukazują się co dwa tygodnie w „Wysokich Obcasach”, a sąsiad dodał, że chętnie czytają je również
mężczyźni tyle, że w tajemnicy przed żonami. (...) W powietrzu wisiało pytanie dotyczące jej historycznego wystąpienia w Dzienniku
Telewizyjnym. Gdy jedna z mieszkanek naszego miasta zapytała,
czy aktorka wierzy w to co powiedziała przed ponad dziesięciu
laty, odpowiedziała: „Gdyby to nie była prawda, nie mogłaby mi
pani teraz zadać tego pytania.”
Będący od 16 lat prezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia
Stanisław Niemczyk zrezygnował z funkcji. Po wyborach nowy
Zarząd tworzą: Bożena Kubień – prezes, Halina Dzierżewicz
– wiceprezes, Anna Guznar – skarbnik, Jan Sztefek – sekretarz. (...)
Burmistrz Jan Szwarc mówił: „Mam też pretensje do ustrońskich
architektów o powstające nowe budynki, które często mają się jak
pięść do oka do charakteru naszego miasta”. Takie stwierdzenie
burmistrza wywołało ostry sprzeciw H. Dzierżewicz, która zaznaczyła, że to nie ona projektowała budynki naprzeciw kościoła katolickiego. Następnie dyskutowano o nadzorze budowlanym, który
kilka lat temu był jeszcze w Urzędzie Miejskim, teraz, decyzją Rady
poprzedniej kadencji, jest w Cieszynie. „Całe miasto na tym cierpi”
– mówiła H. Dzierżewicz. „Do dziś mamy problemy z decyzjami,
które wydał nadzór budowlany, gdy był w UM – odpowiadał burmistrz J. Szwarc. – Teraz ja mam znowu brać wszystko na siebie.
Żaden burmistrz tego nie zrobi. Jeżeli przez 10 lat powstał totalny
bałagan, to kto teraz będzie brał na siebie odpowiedzialność? To
tak jakby się położyć i powiedzieć: kopcie we mnie.”
Z listu do redakcji: „Od 1990 r., kiedy tylko powstał samorząd w
ustroniu, na planszy na skwerku przy Rynku została wymalowana
laga europejska i mapa Europy. (...) Po dziewięciu latach planszę ktoś zaczął zamalowywać. Miasto planszę odnawia, ale ktoś
uporczywie przekreśla lagę europejską. Jeżeli jest to chuligan,
to niech się ma na baczności, bo wcześniej, czy później zostanie
złapany i surowo ukarany za niszczenie cudzego mienia. Jeżeli jest
to przeciwnik wejścia Polski do Unii Europejskiej lub eurosceptyk, to niech się ujawni i przyjdzie 9 kwietnia o godz. 17 do MDK
„Prażakówka” na Debatę Europejską. Andrzej Georg.
(mn)
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felieton
tak sobie myślę

odmienne zdania
Zapewne najmilszą rzeczą dla autora
jest zainteresowanie pisanymi przez niego
tekstami. To znak, że ktoś czyta jego teksty
i skłoniły go one do przemyślenia poruszanych w nich spraw, wyrażanie zgody lub
sprzeciwu wobec poglądów głoszonych
przez autora. Cieszy mnie więc, gdy słyszę,
że ktoś kolejny raz, czyta moje rozmyślania
zamieszczone w mojej pierwszej książce.
A także to, gdy ktoś odnosi się do moich
tekstów napisanych i opublikowanych
całkiem niedawno. I to bez względu na to
czy zgadza się ze mną czy nie…
Niedawno dwie Czytelniczki odniosły
się do mojego felietonu „Brak współpracy”. Przy tym zupełnie odmiennie przyjęły
i oceniły mój tekst. Pierwsza złożyła mi
gratulacje i całkowicie zgodziła się z wyrażonym przeze mnie przekonaniem, że
nie zawsze udaje się dojść z innymi ludźmi
do porozumienia i są czasem sytuacje,
w których należy się rozstać, bo współpraca okazuje się niemożliwa. Natomiast
druga Czytelniczka uznała, że z każdym
człowiekiem można się porozumieć
i zawsze trzeba zmierzać do osiągnięcia

felieton
Roztomiły
Jyndrysku
Tóż jako sie też mosz po Świyntach?
Myślym, żeś sie nie przeproł jedzynim
i brzuszysko Cie nie bolało. Na dyć
Świynta nie sóm na to, coby jyny siedzieć za stołym i pchać do bachorza.
Trzeja porozmyślać o tym, skyrs czego
ty Świynta łodprawiomy. Trzeja zónś
do kościoła, porzykać, a po połedniu
wybrać sie kaj na szpacyr, podziwać
sie, jako sie wszycko pieknie zaczyno
zielynić. Przeca w piyrwszy dziyń Świónt
była szumno pogoda. Po prowdzie
w Pyndziałek Wielkanocni popadało, że
ani śmigusa nie było trzeja, ludzie nie
musieli sie polywać, bo ich deszczyszek
pokropił. Pamiyntóm, jak żech miyszkała
na Manhatanie, to w świónteczny Pyndziałek chłapczyska tak z wiaderkami
gónili, że była łopowoga wynś na pole.
Szeł człowiek do kościoła pieknie łobleczony i nie był pewny, czy dóndzie po
suchu, czy też bydzie musioł sie wracać
do chałupy, coby sie przewlyc.
Nie wiym, Jyndrysku, czyś mi posłoł
kartke na Świynta, bo żech nie dostała.
Ale nie dziwota, bo poczta kole Świónt
mo taki przewalisko roboty, że nikiedy
8 kwietnia 2010 r.

kompromisu, umożliwiającego wspólne
działanie. Przy tym dodała, że kto jak kto,
ale ja powinienem niejako zawodowo,
zgodzić się z nią i nie powinienem głosić
nic innego…
Przyznam, że byłbym ciekaw, jak potoczyłaby się dyskusja na te tematy między
obydwiema Paniami. W każdym razie
wynika z tego, że każdy myśli inaczej
i ma pełne prawo do tego. Nikt nie ma
monopolu na pełną prawdę i nieomylność.
Może tylko innych przekonywać do swoich
przemyśleń i poglądów.
Trzeba też stwierdzić, że na skutek różnych doświadczeń życiowych, poglądy
mogą się zmieniać, uwzględniając różne
przeżycia i uwzględniając istnienie wyjątków w stosowanych regułach. Przyznam,
że sam przed laty uważałem, że z każdym
człowiekiem można się dogadać i współpracować. Dość szybko jednak przekonałem się, że od tej reguły istnieją wyjątki.
Do współpracy zaprosiłem człowieka,
który kiedyś odgrywał ważną rolę w życiu
społeczności, którą przyszło mi kierować.
Tylko, że nie ułożyła mu się współpraca
z moimi poprzednikami. Byłem pewny,
że ze mną się ułoży. I rzeczywiście przez
kilka lat się układała… Aż do czasu, kiedy uznał, że wszystkie posiadane środki,
a mieliśmy ich niewiele, należy przeznaczyć na uporządkowanie ogromnego
cmentarza (liczącego 3,5 ha). Zagroził, że
jeśli się nie zgodzimy na to, będzie głosował stale przeciwko wszelkim uchwałom,

które mamy podjąć. Oczywiście nie mogliśmy spełnić jego żądania, a on wciąż przy
wszystkich okazjach głosował przeciw.
I okazało się, że nasza współpraca jest
niemożliwa i musimy się rozstać, aby normalne funkcjonowanie naszej społeczności
było możliwe.
Przekonałem się nieraz, że tak w życiu
bywa, że nie z wszystkimi i to mimo
podejmowanych wysiłków, udaje się ułożyć współpracę. Bywa, że kompromis
jest niemożliwy, a trwanie w sporze czy
w niezgodzie, niesie ze sobą wiele szkód…
Z tego, co wiem, podobne doświadczenia
poczyniła Czytelniczka, która zgodziła
się z moimi poglądami. Musiała rozstać
się ze współpracownicą, która nie wykonywała jej poleceń, wprowadzała wiele
zamieszania wśród załogi swoimi plotkami
i intrygami. Jej postawa i zachowanie utrudniała działalność instytucji i trzeba się było
z ową osobą rozstać.
Czasem tak jest, że teoria uczy nas pewnych zachowań, wprowadza zasady, wskazuje sposoby postępowania. A praktyka
wskazuje, że nie zawsze można te zasady
realizować i od każdej reguły, niestety,
są wyjątki… Zazdroszczę trochę Czytelniczce, która jest przekonana o tym, że
z każdym i w każdej sytuacji można współpracować i znaleźć kompromis w wypadku
istnienia różnicy poglądów. Mnie się to,
niestety, nie zawsze udawało. Ciekawe czy
Jej naprawdę się to zawsze udawało?
Jerzy bór

kartki przichodzóm po Świyntach. Nikierzi zamiast kartek wolóm pisać ty, jako
to nazywajóm, esemesy. Jo też pore tych
esemesów dostała.
Prezynty na Wielkanoc to przeważnie
jyny dziecka dostawajom. Jeszcze im ludzie bałuszóm, że to zajónczek ty prezynty przinosi i kazujóm dzieckóm chladać
prezyntów w zogródce pod krzokami.
Nó, ale aspóń je przi tym kapke śmiychu.
Ale jak kiery chce drugigo ucieszyć, to
każdo przileżytoś je dobro i nie trzeja sie
na zajónczka wymowiać. Nie wiym, jako
Ty, ale jo sie pochwolym, żech prezynty
na Świynta dostała.
Ciekawo żech też je, czy Cie, Jyndrysku, posłoł kaj kiery z aprylym. Mie sie
tak doś udało, że mie żodyn nie nabroł.
Ale, że apryla wypadło przed Świyntami,
powiedziałach jednej znómej, że jóm
pocztorz chladoł, bo mioł dlo ni paczke
– tóż czy była z tym pocztorzym. Óna
sie od żodnego paczki na Świynta nie
spodziywała i rozmyślała, kieryż by też
był taki dobry, że ji paczke posłoł – ale
żech ji powiedziała, że to sóm błozna na
apryla. Zadzwoniłach też do Stecki ze
Zowodzio i spytała żech jom, czy słyszała, że nasz Pon Redaktor „Ustrońskij”
cosi szpatnie u burmistrza przeszkroboł,
że za kore burmistrz mu załatwił zesłanie
do „Głosu nie z tej Ziymi” na stanowisko
Redatora Naczelnego. Ale Stecka sie zaroz kapła, że to sóm błozna, bo niedowno
naprowde w „Głosie Ziymi Cieszyńskiej”
była zmiana Redaktora Naczelnego, jyny
jo o tym nie wiedziała.

Zadzwoniłach też na apryla do takij
jednej przocielki z rodziny, kiero dostała
w Ustroniu miyszkani po ciotce. Óna
z chłopym tu na razie nie miyszkajóm,
jyny tak se przijyżdżajóm do Ustronia
i robióm w tym miszkaniu remónt.
Tóż powiedziałach tej przocielce, że
jedna znómo, co miyszko po sómsiedzku,
powiedziała mi, że do tego miyszkanio
isto sie złodzieje włómali, bo potym była
tam policyja i policaje się pytali, kiery
tu miyszko i czy sie co z miyszkanio nie
straciło. Tóż musisz, Jyndysku, wiedzieć,
jak ta przocielka była wystraszóno. Przeszło ji dziepro, jak żech powiedziała, że
to jyny sóm błozna na apryla.
Pamiyntóm też, że pore roków tymu
u nas w robocie kierysi posłoł na apryla
takigo młodzioka, co u nas od niedowna
robił – do derechtora. Kozoł sie tymu
chłapcu spytać derechtora, czy jeszcze
chce tego kocura, kierego majster mu
obiecoł miesiónc tymu przyniyś. Derechtor prawił, że żodyn mu kocura nie
łobiecowoł, ani łón żodnego kocura
nie chce. Tela, że łón, derechtór, mo
na nazwisko Kocur. Dziepro sie wtynczos borok synek kapnół, że go majster
z aprylym posłoł.
Nó, bydym już kóńczyć. Myślym, że
przez Świynta żeś mioł kupe czasu, to
może żeś też co do „Ustrońskij” napisoł. Bo po tym, jak sie wiosna na dobre
zrobi, to powiysz, że szkoda Ci czasu na
siedzyni nad szkarbołami i szkrobani do
„Ustrońskij”o jakichsikej gupotach.
Tóż miywej sie, Jyndrysku. Hanka
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żynę. W dzisiejszym meczu z obu stron
było sporo niedokładności i nerwowości.
My możemy mówić o braku doświadczenia, gdyż nasza średnia wieku to 22 lata.
Przeciwnik miał może sytuacje, ale nie
były bardzo klarowne. W sumie zasłużony
podział punktów.
Trener Spójni Zbigniew Janiszewski:
- Generalnie dość słaby mecz. Wynika to
z tego, że drużyny w okresie przygotowawczym nie miały gdzie trenować. Do
połowy marca na boiskach leżał śnieg.
Dlatego te mecze tak wyglądają. Jest
walka, ale chaotyczna. Zawodnicy coś próbują robić, ale wiele z tego nie wychodzi.
Zresztą na innych meczach ligi okręgowej
jest to samo. Wszyscy normalnie trenują
dopiero trzy tygodnie. A w dzisiejszym
meczu mieliśmy o jedną sytuację więcej,
ale Sztefek fajnie piłkę wyciągnął. A tak
mówiąc prawdę, to wolę tu zostawić punkty niż gdzieś na żywiecczyźnie.
wojsław Suchta
trener z. janiszewski szuka recepty na lepszą grę.

fot. w. suchta

chaotyczna walka
kuźnia Ustroń - Spójnia Landek 0:0

3 kwietnia w meczu ligi okręgowej
Kuźnia podejmowała na własnym boisku
jedenastkę z Landka. Wspaniała pogoda
sprawiła, że dość licznie na meczu zjawili
się kibice. Niestety w tym meczu emocji
było niewiele, a jeszcze mniej składnych
akcji. Głównie grano w środku boiska,
a na palcach jednej ręki można policzyć
akcje obu drużyn, w których wykonano
kilka celnych podań. W ogóle pierwsza
połowa spotkania bez wyrazu, bez celnych strzałów i bez sytuacji podbramkowych. Na chwilę kibicom Kuźni mocniej
zabiły serca, gdy to dość przypadkowo
P. Wydra znalazł się w sytuacji sam na sam
z bramkarzem, ale nie dość tego, że strzelił
obok bramki, to jeszcze był na spalonym.
W końcówce drugiej połowy dwukrotnie
bramce Kuźni zagrozili goście. Tu z kolei
raz strzelono w boczną siatkę, natomiast
w drugim przypadku, gdy piłka zmierzała
w okienko bramki Kuźni, świetną interwencją popisał się P. Sztefek.
W tym meczu mogło być więcej emocji, a także więcej bramek, gdyby sędzia
Miłosz Widlarz podyktował po rzucie
karnym dla każdej drużyny. Przy sporej
dawce dobrej woli mógł to uczynić gdy
zawodnik Kuźni przewrócił się w polu
karnym oraz gdy piłka przeleciała niedaleko ręki stojącego w swoim polu karnym
obrońcy Spójni.
Kuźnia wystąpiła w składzie: Paweł
Sztefek, Kamil Miedziak, Mateusz Tomala
(od 85 min. Rafał Podżorski), Michał
Pszczółka, Tomasz Graczyk, Patryk Lewtwich, Adam Szlauer, Tomasz Czyż (od 70
min. Michał Czyż), Dariusz Szpernol (od

65 min. Damian Madzia), Tomasz Szyper,
Paweł Wydra.
Trener Kuźni Michał Kurzeja: - W wielu
sytuacjach zabrakło ostatniego podania.
Kolejny remis i kolejna strata punktowa.
Któryś raz z rzędu remisujemy i na pewno nie jest to korzystne w perspektywie
meczu z Podbeskidziem na wyjeździe,
a potem u siebie z Koszarawą. Na usprawiedliwienie mogę jedynie powiedzieć,
że dziś graliśmy zdecydowanie młodymi
zawodnikami. Wszyscy jednak zasługują
na uznanie i z tego można się cieszyć.
Z drugiej strony zabrakło dziś Bartłomieja Wydry, a przede wszystkim Tomasza
Jaworskiego potraiącego rozruszać dru-

znudzeni kibice.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TS Podbeskidzie II BB
LKS Sokół Zabrzeg
TS Koszarawa Żywiec
LKS Błyskawica drogomyśl
LKS Radziechowy
TS Czarni-Góral Żywiec
GKS Morcinek Kaczyce
LKS drzewiarz Jasienica
KS Spójnia Landek
KS Wisła Ustronianka
LKS Tempo Puńców
RKS Cukrownik Chybie
LKS Świt Cięcina
Ks Kuźnia Ustroń
LKS Pasjonat dankowice
LKS Bestwina
LKS Halny Przyborów

40
37
34
33
33
33
31
28
28
25
24
24
22
21
19
17
8

33:20
43:24
29:23
35:15
38:22
32:17
27:23
30:27
30:28
23:18
36:38
24:32
20:28
24:32
27:41
20:41
13:55

fot. w. suchta
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