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ŻAŁOBA NARODOWA

0 kwietnia w katastroie zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i dziewięćdziesiąt cztery osoby znajdujące się na pokładzie samolotu lecącego na uroczystość do Katynia. Marszałek sejmu Bronisław Komorowski
ogłosił tygodniową żałobę narodową. Odwołano imprezy rozrywkowe i sportowe. Na znak żałoby lagi narodowe
z żałobnym kirem wywiesili mieszkańcy Ustronia, znalazły się na budynkach miejskich, szkołach, remizach strażackich, przedsiębiorstwach. Premier Donald Tusk poprosił o dwie minuty ciszy w niedzielne południe  kwietnia.
W Ustroniu grupa osób zgromadziła się w tym czasie pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. O godzinie 2 zawyły syreny,
klaksony, alarmy samochodowe. W skupieniu oddano hołd oiarom katastrofy. Wśród obecnych pod pomnikiem byli
przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, nauczyciele, mieszkańcy Ustronia. W niedzielę za parę prezydencką i wszystkie oiary smoleńskiej tragedii modlono się w kościołach. W poniedziałek w szkołach również czczono
oiary tragedii. Pod Smoleńskiem zginęli ludzie związani z naszym regionem: pochodzący z Wisły ks. płk Adam Pilch
- zastępca ewangelickiego biskupa wojskowego i pochodzący z Bielska-Białej Mariusz Handzlik - podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP.
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żałoba narodowa

Trwa żałoba narodowa po śmierci
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego
małżonki i wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy. Tak jak w całej Polsce,
a także poza jej granicami, w Ustroniu
czczono pamięć ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem. Mieszkańcy wywiesili lagi narodowe z żałobnym kirem,
w niedzielę przez dwie minuty w południe zapanowała cisza, także pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Ustroniu. Następnie pod pomnikiem złożono
wiązanki kwiatów.
Tragedia jest głównym tematem rozmów Polaków w dniach żałoby. Nadchodzi releksja o sprawowaniu funkcji
pierwszej osoby w państwie przez Lecha Kaczyńskiego. Przeważa sympatia
i zaduma niezależnie od wyznawanych
poglądów politycznych, wyznania, pokolenia.
Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
o tragicznych dla narodu wydarzeniach
powiedzieli:

w sposób wzorowy. Po raz kolejny Polacy w
trudnych chwilach objawili się jako wspólnota. Wspólnota, która zjednoczyła się
w poczuciu bólu po stracie, ale zjednoczyła się także w nadziei na lepszą przyszłość.
Oby tak się stało…

Przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina:

Lasy smoleńskie, Katyń miejsca kaźni
Narodu polskiego. Życie dopisało dalszy,
jakże bolesny dla nas rozdział. Tragedia
jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku
nie ma sobie równych w historii narodów.
W jednej chwili odeszli od nas ludzie
wybitni, elita naszego społeczeństwa. Cóż
można powiedzieć w takiej chwili? To co
czujemy najlepiej oddaje cisza i skupienie
jakie towarzyszy nam w tych miejscach
gdzie tak licznie się gromadzimy oddając
w ten sposób hołd tym wszystkim, którzy
odeszli od nas na zawsze. Łączymy się
w głębokim smutku i żałobie z rodzinami
i najbliższymi, których ta tragedia dotknę-

Starosta Czesław Gluza:

Naród i Państwo Polskie dotknęła
ogromna tragedia. Tragedia, która ma
wymiar osobisty dla rodzin oiar, ale ma
również wymiar publiczny, państwowy.
Zginęli tam bowiem ludzie piastujący
najważniejsze funkcje w państwie. Zginął
Pan Prezydent, Jego Małżonka. Zginęli
dowódcy sił zbrojnych, parlamentarzyści, duszpasterstwo wojskowe różnych
wyznań. W tym gronie wspominamy
człowieka naszej ziemi, księdza pułkownika Adama Pilcha z Wisły. Zginęli obywatele, którzy chcieli oddać hołd oiarom
katyńskiego mordu. Miejsce tej tragedii,
Katyń, nadaje jej wymiar ponadnaturalny.
Coś co może być odczytane jako symbol,
jako wydarzenie, którego nie potraimy
pojąć. Dzień 10 kwietnia i okres po katastroie to czas gdy najbliżsi muszą się
zmierzyć z ogromnym bólem, a struktury centralne Państwa Polskiego muszą
podołać wyzwaniu jaki on niesie. Myślę,
że jako naród, a także w przypadku osób,
na których spoczęła dziś odpowiedzialność za Polskę, wszyscy zdają egzamin

*

*

*

*

W wiślańskim parku znajduje
się pomnik Ślązaczki, autorstwa Artura Cienciały. Wcześniej na tym miejscu stał pomnik Źródeł Wisły, odsłonięty
w 1938 roku z okazji Święta
Gór. Do imprezy tej nawiązuje
Tydzień Kultury Beskidzkiej,
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W sali sesyjnej Urzędu Miasta
wystawiono Księgę Kondolencyjną. Można się do niej wpisywać
w godzinach pracy UM.
Udostępnimy łamy Gazety
Ustrońskiej wszystkim osobom
chcącym podzielić się swymi releksjami związanymi z tragedią
pod Smoleńskiem.

Chwila zadumy po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Pamięci narodowej. Fot. w. Suchta

który tego lata odbędzie się
po raz 47.

Cieszyńskie autobusy miejskie
kursują także poza miasto, obsługując linie do Gumien, Hażlacha, Kaczyc i Pogwizdowa.

ła. Jak zawsze w tych trudnych chwilach
jednoczymy się jako naród, jako Polacy.
W bólu są z nami i inne narody.
Śmierć pokazała, że nie ma narodowości ani zabarwienia politycznego, ona nie
wybiera. I oby ta bolesna lekcja życia jaka
nas dotknęła była przesłaniem na ten czas,
który jest przed nami, by nie powtórzyła
się historia jaka miała miejsce po śmierci
prezydenta Gabriela Narutowicza, kiedy
Stanisław Stroński 17 grudnia 1922 roku
na łamach „Rzeczpospolitej” zwracał się
słowami „ciszej nad tą trumną”.
Cześć ich pamięci.

*

*

Sporo pomników ma św. Jan Nepomucen, którego kult był szczególnie duży w XVIII wieku.
W Cieszynie są dwa pomniki,
w Skoczowie i Ustroniu po jednym, a kolejne dwa na Zaolziu
w Żukowie i Stanisławicach.

*

*

*

15 października 2005 r. beskidzkie jodły zostały objęte
ochroną. Stało się tak na mocy
zarządzenia wojewody śląskiego, a ochrona czasowa trwała
do 15 stycznia 2006 r.

*

*

*

Siostry Elżbietanki pełnią
od ponad 155 lat posługę sa-

marytańską w Jabłonkowie.
W prowadzonym przez zakonnice domu schronienie ma 70
pensjonariuszy.
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W naszym regionie występuje
jedlica zielona, drzewo pochodzące z kontynentu północnoamerykańskiego. Wyjątkowe okazy rosną m. in.
na cmentarzu komunalnym
w Cieszynie, na Starym Groniu w Brennej oraz w dolinie
Czarnej Wisełki.
Na Stecówce u Kukuczków
od kilku lat spotykają się gajdosze i dudziarze z tzw. łuku
karpackiego. Występują kapele i muzykanci z Beskidów,

Podhala, Wielkopolski, Czech
i Słowacji.
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Ważną rolę w cieszyńskim
rolnictwie odgrywa hodowla.
Chów trzody chlewnej rozwinął się zwłaszcza w gminach
Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Strumień i Zebrzydowice.
Są też kurze fermy i hodowle
krów. Ostatnio na tereny górskie wracają owce, szczególnie
w Trójwsi Beskidzkiej.
Typowym pałacem miejskim
z końca XVIII wieku jest
dawna rezydencja Larischów
w Cieszynie. Obecnie jest tu
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które ma 208 lat.
(nik)
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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. Cenia 20 zł (płytki dvd).
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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”.
KONCeRT WiOSeNNy
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie
zaprasza mieszkańców miasta na Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego, który odbędzie 22 kwietnia
(czwartek) 2010 r. o godz. 17 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28.
POKOLeNie 24
W sobotę, 24 kwietnia, w godz. 10.30-17.00, w Hotelu Gołębiewski będzie miała miejsce Konferencja dla młodych dorosłych
POKOLENIE 24, której organizatorem jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja. Tematem przewodnim jest: „Wiara aktywna
w działaniu”. Po Konferencji, w godz. 18.00-20.00, odbędzie
się koncert grupy „Pokolenie 24”. Rejestracja na Konferencję na
stronie internetowej: www.pokolenie24.misja.org.pl, tam również
znajduje się więcej informacji o całym wydarzeniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy chcą
się przekonać, że życie z Jezusem Chrystusem może być fascynujące!
Organizatorzy

*

*

9.04.200 r.
O godz. 7.10 personel sklepu
Carrefour zatrzymał mieszkankę
Ustronia, która próbowała ukrść

*

Ci, KTóRZy OD NAS ODeSZLi:
edward Śmiszek
lat 83 ul. J. Sztwiertni 55
Józef Zabielny
lat 95 os. Centrum 1/28

6.04.200 r.
Podczas obitych opadów strażnicy
kontrolowali przepusty i kanały
ulgi.
6.04.200 r.
Zatkana kratownica na Młynówce
w okolicy ul. Zabytkowej. Przy
pomocy strażaków kratownicę
oczyszczono.
6.04.200 r.
Z okolic skrzyżowania ulic Katowickiej i Chałupniczej dwie
padnięte sarny potrącone przez samochód przekazano do utylizacji.
7.04.200 r.
Pies rasy malamut wszedł do
sklepu na ul. Daszyńskiego i nie
chciał wyjść. Podczas usuwania
go ze sklepu pogryzł jednego
ze strażników. W końcu z psem
się uporano i przekazano go do
schroniska. Następnego dnia w komendzie SM zjawił się właściciel.
Zapłacił mandat 200 zł i obciążono
go kosztami przekazania i pobytu
w schronisku.
8.04.200 r.
Padniętą sarnę z ul. Cieszyńskiej
przekazano do utylizacji.
9.04.200 r.
Na posesji na ul. Leśnej przebywa

artykuły spożywcze o wartości
20 zł.
9.04.200 r.
Zgłoszono uszkodzenie tablicy
reklamowej przy ul. Grażyńskiego.
siedem wyjątkowo hałaśliwych
psów. Po skargach sąsiadów strażnicy ukarali właściciela posesji
mandatem 200 zł.
9.04.200 r.
Padniętą sarnę z ul. Akacjowej
przekazano do utylizacji.
9.04.200 r.
Znaleziono tablice rejestracyjne.
Właściciela spoza naszego powiatu
wezwano listownie do odebrania
tablic.
(ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

16. IV - Koncert odwołany!
17 IV – Sobotnie Duety

Karolina Kidoń
& Łukasz Piechota
„Nostalgicznie”
Bilet: 15 zł.

KOMUNie, KONfiRMACJe
imprezy okolicznościowe
„Gościnny Dom”, Ustroń  Maja
tel. 606 557 28, www.goscinny.eu

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddziału w Ustroniu
łączą się w bólu z rodzinami

oiar katastrofy
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
Prezes Oddziału ZNP
ewa Lankocz
Poruszeni do głębi niewyobrażalną tragedią
jaka dotknęła naszą Ojczyznę,
w której zginął Prezydent RP

Lech Kaczyński
i Jego Żona Maria
oraz
wielu wybitnych przedstawicieli
życia publicznego
łączymy się z w bólu i modlitwie
z Rodzinami wszystkich Oiar tragedii.
Ten tragiczny dzień pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina

15 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Miasta
ireneusz Szarzec

ZAKŁAD POGRZeBOWy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-5.00
sob 9.00-2.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy:  854 44 75, tel. kom. 0502 75 9
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Ks. a. Sapota w Czytelni Katolickiej.

Fot. w. Suchta

oddać im Cześć

Po nadejściu informacji o katastroie
samolotu rządowego pod Smoleńskiem
modlono się za oiary tragedii. W niedzielę
11 kwietnia nabożeństwa żałobne odbyły
się w ewangelicko-augsburskim kościele
ap. Jakuba.
- Miały oprawę liturgiczną nabożeństwa
żałobnego z modlitwą przyczyną za tragicznie zmarłych i za ich rodziny – mówi
proboszcz parafii ap. Jakuba ks. Piotr
Wowry. - Odczytany został list pasterski
biskupów naszego Kościoła. O godz. 8.30
nabożeństwo rozpoczęło się preludium
granym przez młodzież - utwór muzyczny
„Jezus żyje, z Nim i ja.” O godz. 10.30
nabożeństwo rozpoczął utwór organowy. Żegnając zmarłych chcemy to czynić w myśl wieści dochodzących w czas
świąteczny o zmartwychwstałym Jezusie
Chrystusie, o nadziei, jaką mamy w Nim
nawet przechodząc przez dolinę śmierci.
Tego dnia śpiewaliśmy pieśni żałobne,

a nabożeństwa kończyliśmy pieśnią „Boże
coś Polskę”. Na nabożeństwie o godz.
10.30 obchodziliśmy jubileusz Złotej
Konirmacji, był więc element radosny,
gdyż wspominaliśmy 50. rocznicę konirmacji tych, którzy składali swe ślubowanie
konirmacyjne 2 maja 1960 r. Przyjęto ze
zrozumieniem, że będzie to nabożeństwo
żałobne. Parafia nasza, tak jak parafie
w całej diecezji, wystawiła księgę kondolencyjną, która później zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta, i również dla
rodziny ks. płk. Adama Pilcha.
Przed kościołem wiszą lagi narodowa
i Kościoła, obie z kirem, znakiem żałoby.
Od piątku do niedzieli miały miejsce
w Warszawie obrady Synodu naszego
Kościoła. Gdy tylko dotarła tragiczna informacja, Synod przerwał obrady, a synodałowie powrócili do domów, biskupi zaś
wystosowali list pasterski odczytywany we
wszystkich naszych paraiach.

Oprócz dygnitarzy państwowych
i wojskowych zginęło wielu duchownych
z Kościoła katolickiego, prawosławnego
i nasz duchowny ks. płk Adam Pilch.
W poniedziałek 12 kwietnia obowiązki
przejmuje nowy duszpasterz wojskowy
ks. Mirosław Wola.
Modlono się pozostałych kościołach
i kaplicach w naszym mieście. Na niedzielę 11 kwietnia w Czytelni Katolickiej
zaplanowano program słowno-muzyczny
poświęcony piątej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Trudno było jednak
nie odnieść się do smoleńskiej tragedii.
Proboszcz paraii św. Klemensa ks. Antoni
Sapota na wstępie mówił:
- To spotkanie miało być upamiętnieniem
piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Bardzo mocno przeżywaliśmy to rozstanie, to pożegnanie, to odejście do domu
Ojca, jak na pogrzebie wyraził się kardynał Ratzinger, dzisiejszy Benedykt XVI.
Przeżywaliśmy to mocno z całym światem.
Przygotowując się do obchodów piątej
rocznicy śmierci Jana Pawła II nie przypuszczaliśmy, że w tę rocznicę tak mocno
wpisze się tragedia, którą trudno objąć
i myślą, i uczuciem, tragedia, która zadziwiła świat. Żaden z krajów w czasach
pokojowych, ale także wojny, nie odnotował tak wielkiej straty jak my wczoraj
pod Smoleńskiem. W wypadku zginął
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego
małżonka i inne 94 osoby - wielu polityków, wiele osób oddanych Polsce.
Poszli na ostanią wartę wypełniając swój
patriotyczny obowiązek. Jechali ażeby
uczcić tych, którzy siedemdziesiąt lat temu
oddali swoje życie za Polskę, którzy przez
wiele lat nie mogli być nazwani oiarami,
którzy przez wiele lat czekali na to, by
te zbrodnie nazwać ludobójstwem. Mieli
im oddać cześć, a sami ponieśli śmierć.
Musimy ich dziś wspomnieć i oddać im
cześć. Przez minutę ciszy ukażmy naszą
zadumę, modlitwę i szacunek.
Ks. A. Sapota poinformował również
o możliwości wpisywania się do Księgi
Kondolencyjnej wystawionej w paraii św. Klemensa.
Wojsław Suchta

hołd
młodyCh

młodzież zatrzymuje się pod tablicą żałobną w Gimnazjum nr 2.
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Fot. w. Suchta

W żałobie narodowej uczestniczy młodzież. Widzimy rzesze młodych ludzi pod
Pałacem Prezydenckim. Harcerze pomagają układać wiązanki kwiatów i znicze.
Studenci zorganizowali swój marsz.
W naszym mieście podczas apeli
w szkołach młodzież zachowywała się
z godnością. Nawet ci najmłodsi w skupieniu słuchali przemówień na apelach
i stali na baczność podczas minuty ciszy.
W szkołach ponadto organizuje się specjalne lekcje, w Gimnazjum nr 1 na lekcjach
wychowawczych oglądany jest ilm dokumentalny o mordzie w katyńskim lesie.
W Gimnazjum nr 2 młodzież może wpisywać
się do specjalnej księgi. Młodzież uczestniczy w mszach i nabożeństwach. (ws)
15 kwietnia 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza
o żałobie narodowej po oiarach katastrofy pod Smoleńskiem mówi burmistrz
ireneusz Szarzec.

*

apel w Gimnazjum nr 1.

Fot. w. Suchta

Słowa związane
z nadzieją

W poniedziałek zgodnie z zaleceniem
Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach nauka rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy śmierci prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii
i wszystkich, którzy stracili życie w katastroie samolotu rządowego pod Smoleńskiem.
W Gimnazjum nr 1 odbył się apel.
Wszyscy uczniowie zebrali się w auli
gdzie dyrektor Leszek Szczypka rozpoczął
słowami:
- Chciałbym, żebyśmy przeżyli chwilę
zadumy i releksji o życiu, o śmierci, o tych
wartościach, o których trzeba poważnie
pomyśleć.
Następnie L. Szczypka odczytał tekst
przemówienia, które prezydent L. Kaczyński miał wygłosić w Katyniu.
Ks. Piotr Wowry zwrócił się do młodzieży słowami:
- W tych dniach albo milczymy, albo leją
się łzy, albo też wypowiadamy słowa
związane z nadzieją. Nadzieja to ogień,
który chce płonąć, nawet wtedy, gdy jest
gaszony. Nadzieja to nieodparte dążenie, by odnajdywać sens w bezsensie, by
odkrywać prawdę w zamęcie kłamstw.
Nadzieja to ziarenko światła ukryte
w głębokiej ciemności. Przeżywamy chwile smutku, żeby nie powiedzieć ciemności.
Dlatego w tej trudnej chwili chcemy łączyć
się w modlitwie. Ks. płk Adam Pilch zginął
w drodze do Katynia. Będziemy modlić się
słowami jego modlitwy, którą wypowiedzieć miał na tamtym miejscu:
Psalmista woła: „Albowiem doświadczyłeś nas Boże, oczyściłeś nas w ogniu,
jak się czyści srebro. Szliśmy przez ogień,
lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Błogo15 kwietnia 2010 r.

sławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy
naszej i nie odmówił nam swej łaski”.
Wszechmogący Panie wspominamy
przed Tobą tych, którzy zapłacili najwyższą
cenę za wolność Ojczyzny - cenę życia.
Zamordowani tu, na nieludzkiej ziemi,
dochowując wierności Ojczyźnie, nie wyrzekli się swoich przekonań.
Czcimy dzisiaj ich pamięć i dziękujemy
im za oiarę ich życia.
Prosimy Cię, w Trójcy Jedyny Boże,
o wsparcie dla tych, którzy wspominają
swoich bliskich, zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie, Starobielsku
i wielu innych, bezimiennych miejscach,
które kryją ich prochy.
Boże dodaj nam wszystkim sił w wierze,
która pozwala pamiętać i przebaczać.
Ochroń nas od goryczy nienawiści i dopomóż, abyśmy umieli zrozumieć i chcieli
realizować Twoje wezwanie do pojednania
i czynienia pokoju. Prosimy, Panie, niech
zapalone przez nas znicze będą dla nas
znakiem żywej pamięci i zobowiązaniem
do poszukiwania prawdy.
Jedynie w Tobie Panie jest nasza nadzieja, a Ty pocieszasz nas we wszelkich
utrapieniach naszych i wyprowadzasz
z najtrudniejszych doświadczeń życia,
z cierpienia i bólu. Dlatego wołamy do
Ciebie Panie, wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa Zmartwychwstałego. Amen.
Następnie wspólnie zmówiono Modlitwę Pańską.
Cały apel przebiegał w wyjątkowej ciszy, za co dyrektor L. Szczypka dziękował
swym uczniom:
- Dziękuję wam za postawę, za tę ciszę
i myślę, że zdaliście egzamin.
Wojsław Suchta

*

*

Cały kraj, a można powiedzieć, że cały
świat, żyje tragedią, która wydarzyła się
na lotnisku pod Smoleńskiem. W Polsce
marszałek sejmu ogłosił tygodniową żałobę, żałobę ogłoszono też w wielu krajach
świata. Myślę, że w całej Polsce, ale
także Polacy za granicą i ludzie życzliwi
naszemu krajowi, wszyscy na swój sposób
przeżywają smutek. Śmierć poniosło dziewięćdziesięciu sześciu naszych rodaków
– prezydent Lech Kaczyńaski z małżonką,
wielu wybitnych ludzi, sprawujących
najwyższe urzędy w państwie w różnych
dziedzinach.
Zginęła elita naszego państwa. To bardzo bolesna strata nie tylko w wymiarze
ludzkim, ale także społecznym i politycznym. Praktycznie nie ma dziedziny
życia publicznego, która nie poniosłaby
straty. Te rany szybko się nie zagoją.
Być może stanowiska da się obsadzić
fachowcami, ludźmi kompetentnymi, ale
nikt nie przywróci tego, co swą postawą
reprezentowali. Odeszli ludzie z różnych
środowisk politycznych, wszyscy będący
wybitnymi ich reprezentantami. Dotyczy
to także szefów wielu ważnych instytucji
i prezesów stowarzyszeń.
Z jednaj strony wielki żal, tragedia, releksja, z drugiej świadomość i obowiązek
dalszego funkcjonowania i codziennego
życia.
Każdy z nas na swój sposób starał się
oddać hołd i cześć tym, którzy zginęli w tym samolocie. W Ustroniu wielu
mieszkańców wywiesiło lagi narodowe
z kirem. Chcę im za to bardzo serdecznie
podziękować. Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w niedzielę w południe
złożyliśmy hołd oiarom, łączyliśmy się
w smutku z ich rodzinami. Tak jak w całym kraju, uczczciliśmy tragiczną śmierć
dwoma minutami ciszy.
Różne instytucje w różny sposób obchodzą żałobę narodową. W państwie równolegle dzieje się to na szczeblu centralnym,
co możemy na bieżąco śledzić w mediach,
jak i na szczeblu lokalnym. Myślę, że
będzie to najtrudniejszy tydzień w historii Polski. Takiej straty nie odnotowano
w ostatnich latach nigdzie na świecie,
nawet w obliczu wojny.
Taka tragedia pobudza do releksji, przywodzi na myśl wielu wybitnych Polaków,
którzy już od nas odeszli, jest wśród nich
także wielu ustroniaków. Pamiętać też
będziemy o miejscu, w którym doszło do
katastrofy samolotu rządowego.
Jak już wspomniałem życie jednak toczy
się dalej i Polacy muszą sobie poradzić
z tym nieszczęściem i ze świadomością
tragedii dalej dobrze funkcjonować.
Notował: (ws)
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wSPomnienie o marii barbarze
Kozieł-GawrońSKiej

b. Kozieł-Gawrońska.

W poniedziałek 15 marca 2010 r. pożegnaliśmy Marię Barbarę
Kozieł-Gawrońską – artystkę plastyka, aktywną członkinię Towarzystwa Miłośników Ustronia. Prochy zmarłej złożono do grobu
jej rodziców na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu.
Odeszła niespodziewanie, w wieku niespełna 62 lat, 25 listopada 2009 r. w Santa Clarita koło Los Angeles, gdzie mieszkała od
1986 r. po emigracji do USA (nigdy nie przyjęła obywatelstwa
amerykańskiego, chociaż mogła). Tam też odbył się jej symboliczny pogrzeb 6 grudnia 2009 r.
Basia, bo tak się do niej zwracali najbliżsi, urodziła się
6 grudnia 1947 r. w Cieszynie jako córka inż. Jana Kozieła
i Anny z domu Dyrna. Dzieciństwo i młodość spędziła w Ustroniu. Mieszkała z rodzicami oraz dwoma braćmi – Stefanem
i Krzysztofem w kamienicy naprzeciw Kuźni przy obecnej ul.
Ignacego Daszyńskiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Ustroniu wybrała naukę w Liceum Sztuk Plastycznych
w Bielsku-Białej. Decyzję tę potwierdziła studiując malarstwo,
najpierw w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie otrzymała dyplom artysty malarza. Przed studiami pobierała lekcje
malarstwa u Karola Kubali, z którym do końca utrzymywała
przyjacielskie kontakty.

Była żoną Włodzimierza Gawrońskiego, profesora Politechniki
Gdańskiej. W 1983 r. zdecydowała się wraz z mężem i dwójką
małych dzieci – Kubą i Kają na wyjazd na Zachód. Ostatecznie
znaleźli przystań w Los Angeles w USA, gdzie mąż Basi, jako
pracownik naukowy JPL (NASA Jet Propulsion Laboratory)
w Pasadenie uczestniczy w programie badań kosmicznych USA.
Gdy dzieci podrosły włączyła się w życie artystyczne Los
Angeles. Pracowała w grupie artystów, stosujących techniki
collage’u, z którymi miała kilka zbiorowych wystaw. Na tamtejszych wyższych uczelniach udzielała lekcji plastyki dla różnych
grup studentów. Jej ostatnią artystyczną „obsesją” były ptaki.
Na ich temat zorganizowała wystawę w plenerze, w parku w
pobliżu Los Angeles, a także ekspozycję dotyczącą wymarłego w
XIX wieku gatunku amerykańskiego gołębia wędrownego, która
miała miejsce w Warszawie latem 2008 r. Również w Cieszynie,
w lipcu 2006 r., w Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości prezentowana była jej wystawa, gdzie dominującym tematem stał się
motyw martwych ptaków i innych zwierząt. Później ekspozycje
te odczytywano jako inspirowane ekologią – co niewątpliwie
było prawdą.
Co roku odwiedzała Polskę kultywując więzy z rodziną,
z przyjaciółmi, ze środowiskiem artystycznym. Te jej pobyty
w ojczyźnie zaowocowały też kilkoma wystawami. Oprócz wyżej
wspomnianych 11 września 1998 r. miało miejsce w ustrońskim
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa spotkanie na temat życia artystycznego Los Angeles połączone z prezentacją prac malarki pt.
„Bracia Polscy”. Motywy z życia w USA stały się później również
tematem jej wystawy w Warszawie w 2004 r.
Przywiązana do swojej „małej ojczyzny” – Śląska Cieszyńskiego, udzielała się w Towarzystwie Miłośników Ustronia, do
którego wstąpiła 28 sierpnia 2001 r. W 2005 r., w 12. tomie „Pamiętnika Ustrońskiego”, ukazał się materiał wspomnieniowy jej
autorstwa poświęcony swemu ojcu, pt. „Inżynier Jan Kozieł, który
powtarzał: Grunt to niezależność”. Od wielu lat współpracowała
z „Kalendarzem Ustrońskim”, opisując życie w amerykańskim
świecie. W tym roku planowała dokończyć swój artykuł o Kaliforni, gdzie mieszkała...
Ostatnio intensywnie zajęła się postacią swego dziadka Ferdynanda Dyrny z Wisły, pisarza, aktora, malarza czasów międzywojennych, działającego w Cieszynie. Zbierała materiały na
sesję naukową, która miała być poświęcona jego osobie. Niestety,
nagła śmierć przerwała te prace.
Wszystkim nam trudno pogodzić się z tym nieoczekiwanym
odejściem Basi. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia,
mąż, bracia, przyjaciele

K O M U N i K AT
Na podstawie § 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1415), przeprowadzony zostanie wojewódzki test systemu ostrzegania i alarmowania
ludności województwa śląskiego. W związku z powyższym Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego, informuje Szanownych mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy, że na terenie miasta syreny alarmowe
uruchomione zostaną w dniu 22 kwietnia 200 r. /czwartek/ o godz.
2.00. W ramach testu emitowany będzie – dźwięk ciągły, trwający trzy
minuty oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.
W przypadku pojawienia się na terenie miasta realnego zagrożenia w dniu
planowanego testu, np. zagrożenie powodziowe, wichury, katastrofy chemiczne lub ekologiczne powyższy test zostanie odwołany.
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15 kwietnia 2010 r.

SeKCja KoLarSTwa
GÓrSKieGo

Młodzieżowy Klub Sportowy „DySTANS” otwiera sekcję Kolarstwa Górskiego MTB.
Uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjów posiadający kartę rowerową
rozpoczynają treningi od 19 kwietnia
według planu:
Grupa dziecięca - szkoły podstawowe:
wtorek i czwartek godz. 15.30 – 17.00,
sobota godz. 9.30 – 11.00.
Grupa młodzieżowa - gimnazja: poniedz.
i środa godz. 15.30 – 17.00, sobota godz.
9.30 – 11.00. W razie deszczu trening
odwołany.
Każdy uczestnik musi posiadać własny,
sprawny rower górski oraz kask ochronny.
Miejscem zbiórek jest boisko betonowe
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.
Już 24 kwietnia wyjeżdżamy do Bytomia na I Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim
„Family Cup”.
Zajęcia w klubie są płatne. Obowiązkowe jest również wykupienie ubezpieczenia. Do końca kwietnia trenujemy

nieodpłatnie. Na początku każdego spotkania udzielamy szczegółowych informacji
o klubie, tel. kontaktowy 693-627-483.

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 09.04.200 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony na
okres 2 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu na cele
reklamowe.
Burmistrz Miasta Ustroń
ireneusz Szarzec

Dziś przedstawiamy fotograię zamieszczoną w „Dziennikach”
prof. Jana Szczepańskiego z jego pobytu wraz z rodziną na Równicy w 1980 r. Od lewej: Jan Szczepański z żoną Norą, Lidia Troszok, Anna Gluza, Ludwik Troszok, Grażyna Gluza. Informuję, że
„Dzienniki z lat 1935-1945”, które wydano pod koniec ubiegłego
roku są jeszcze do nabycia w Muzeum Ustrońskim.
Lidia Szkaradnik

15 kwietnia 2010 r.
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Para prezydencka w wiśle. w głębi Piotr nurowski.

Fot. K. marciniuk

SmuTny SPaCer Po zamKu

Relacja Bogumiły Czyż-Tomiczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z 10 i 11
kwietnia 2010 roku, kiedy przebywała
w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle
Czarnem:
- Po Rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle gości oprowadza
pięcioro przewodników, którzy posiadają
specjalne licencje. Jestem jedyną osobą
z Ustronia i 10 kwietnia akurat przypadł
mi dyżur przewodnicki na Zamku. Miałam się zgłosić wyjątkowo wcześnie, bo
na godz. 10. Przyjechałam tuż po godz.
9. Mamy obowiązek zarejestrować się
najpierw w recepcji Dolnego Zamku.
Weszłam do recepcji, podpisałam się
i w tej chwili recepcjonistka przyjęła
telefon z Warszawy, że miała miejsce katastrofa i prawdopodobnie para prezydencka
nie żyje. Byliśmy w szoku, zapanowała
całkowita cisza, ale po chwili zaczęliśmy
wątpić, czy ta informacja jest na pewno
prawdziwa. Stwierdziłam, że należy zadzwonić, żeby potwierdzić te wiadomości.
Jednak zanim to zrobiliśmy, odebraliśmy
kolejny telefon z potwierdzeniem i dowie-
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dzieliśmy się, że pierwsze komunikaty są
już w internecie. O tragedii usłyszeliśmy
piętnaście minut po godz. 9, ale musiało
upłynąć wiele czasu, zanim uwierzyliśmy.
Pojechałam do Zamku Górnego i weszłam
do wartowni, gdzie zawsze znajduje się
ochrona zamku. Wszyscy płakaliśmy,
nawet panowie, twardzi strażnicy nie
wstydzili się łez. Jeszcze pocieszaliśmy
się wzajemnie, że może są przekłamania,
że pewnie Rosjanie coś przekręcili, ale
w telewizji pokazywano już bezpośrednią
relację z miejsca zdarzenia i podawano
pierwsze nazwiska.
Tego dnia miałam oprowadzać dwie grupy. Pierwsza, siedmiooosobowa zgłosiła
się o godz. 10. Dwoje z gości o tragedii
dowiedziało się od nas. Trudno opisać, jak
ciężka atmosfera panowała podczas spaceru po Zamku. Ze ściśniętym gardłem mówiłam o kolejnych gospodarzach Zamku,
nie mogąc powstrzymać łez, gdy przyszła
kolej na obecnych gospodarzy Zamku:
pana prezydenta i jego żonę. Wcześniej
zastanawiałam się, czy nie odwołać zwiedzania, ale uznałam, że muszę wypełnić

mój obowiązek, przewodnika. Jeśli już
ludzie przyjechali, to powinnam pokazać
im rezydencję Prezydenta RP.
To zwiedzanie miało zupełnie inny wymiar niż zwykle. Siedem osób z listy oiar
poznałam osobiście, bo miałam zaszczyt
oprowadzać je po Zamku. Stawały mi
przed oczami ich twarze, byli odprężeni,
bo cieszyli się wypoczynkiem w Wiśle
często w towarzystwie żon, mężów, dzieci
i innych bliskich osób. Mówiło się, że Lech
Kaczyński rzadko bywał w wiślańskiej
rezydencji. Ale my, przewodnicy wiedzieliśmy, że bywał dosyć często. Ostatnio 12
grudnia 2009 r. pani Maria Kaczyńska
w imieniu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego uczestniczyła w uroczystości
poświęcenia tabernakulum, które para
prezydencka ufundowała w kaplicy pw.
św. Jadwigi, a w marcu tego roku pan
prezydent gościł olimpijczyka Adama
Małysza na śniadaniu. Podczas pobytu
prezydenta lub jego małżonki odwoływano
zwiedzanie.
Następnego dnia miałam zaszczyt uczestniczyć w ekumenicznym nabożeństwie,
odprawionym w intencji pary prezydenckiej, wiślanina księdza pułkownika Adama
Pilcha z Ewangelickiego Duszpasterstwa
Polowego oraz wszystkich oiar katastrofy
samolotowej. Nabożeństwo odprawiono
w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej na
terenie rezydencji. W modlitwie połączyli
się biskup Tadeusz Rakoczy i biskup Paweł
Anweiller, kapłani ewangeliccy i katoliccy,
starosta cieszyński Czesław Gluza, władze
miasta Wisły, znane osoby z Wisły i regionu oraz kilkuset wiernych obu wyznań.
Koło mnie w ławce siedział Adam Małysz,
który powiedział z wielkim smutkiem, że
zaledwie miesiąc temu był w „Zameczku”
na śniadaniu u prezydenta. Śmierć księdza
Pilcha, swojego przyjaciela, szczególnie
przeżywał ks. Piotr Wowry, który był
w kaplicy z małżonką. Nabożeństwo żałobne trwało ponad godzinę. Ku pokrzepieniu
serc wysłuchaliśmy kazań biskupów obu
kościołów.
W tygodniu żałoby narodowej Rezydencja Prezydenta RP – Zamek w Wiśle jest
zamknięta dla zwiedzających.
Spisała: Monika Niemiec

wySTawa PraC
KaroLa
FerFeCKieGo

Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy ustrońskiego malarza Karola
Ferfeckiego z okazji 25. rocznicy śmierci,
połączony z koncertem kwartetu jazzowego syna artysty, Karola Ferfeckiego,
który odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia
o godz. 15.00.
Karol Ferfecki (1909-1985) był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, gdzie przez wiele lat
mieszkał i był uznanym artystą. Ostatnie kilkanaście lat swego życia związał
z Ustroniem i tu mieszka jego syn, Karol
Ferfecki, muzyk, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach.
15 kwietnia 2010 r.

Chór ave.

Fot. w. Suchta

Czujemy jeGo
obeCność
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być - …
zakwita nam w sercach cud.
Wiarę obudziłeś w nas silną,
znów rośnie jak zboża łan.
W radości, w nadziei, w pokoju.
Jan Paweł II ,,Tryptyk Rzymski”
Z okazji piątej rocznicy śmierci papieża
Jana Pawła II w Czytelni Katolickiej im.
Jerzego Nowaka zaprezentowano program
słowno-muzyczny „Już teraz kwitną twe
ogrody”. Mottem były słowa Jana Pawła
II: Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście
to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją
i miłością.
Ten wieczór w Czytelni Katolickiej
rozpoczęto jednak od oddania hołdu tym,
którzy 10 kwietnia zginęli tragicznie pod
Smoleńskiem - prezydentowi Lechowi
Kaczyńskiemu, jego małżonce i towarzyszącym im osobom.
Wiersze recytował i fragmenty kazań
Jana Pawła II czytał Marian Żyromski.
Recytowały również Danuta Koenig i
Magdalena Kołoczek. Śpiewał chór „Ave”
pod dyrekcją Alicji Adamczyk, a o podkład
muzyczny zadbał Andrzej Sikora. Chór
zaśpiewał pieśni: ,,Nie bój się, nie lękaj
się”, ,,Barka”, ,,Już teraz kwitną Twe
ogrody…”, ,,ABBA Ojcze”, ,,Miłość mi
wszystko wyjaśniła”.
15 kwietnia 2010 r.

Całość prowadził i w roli narratora wystąpił burmistrz Ireneusz Szarzec, który
mówił:
- Jan Paweł II nie żyje - to są jedne
z najtrudniejszych słów, jakie przychodzi
nam wypowiadać. Chociaż nie ma go już
wśród nas od 5 lat to pozostawił po sobie
coś, czego nikt nigdy nam nie odbierze
- swoją naukę: słowa o miłości, pokoju
i trosce o drugiego człowieka. Te słowa są
testamentem, który każdy z nas powinien
wypełniać.
Jan Paweł na początku swego pontyikatu wypowiedział znamienne słowa: ,,Nie
lękajcie się…” i ,,Ducha nie gaście…”.
Potem wskazywał nam, jak żyć w wolnych czasach. Uczył nas kochać ludzi,
nie zgadzać się na zło i wierzyć w Boże
miłosierdzie. Jego słowa i dziś dodają
nam otuchy.
Pontyikat Jana Pawła II był pontyikatem ze wszech miar wyjątkowym. Ojciec
Święty udowodnił, że słowami można
zmienić świat.
Jan Paweł II głosił Ewangelię w najodleglejszych zakątkach ziemi. Chciał dotrzeć
ze swym przesłaniem do wszystkich ludzi.
Dlatego rozpoczął niekończącą się podróż
po świecie. Wypełniał w ten sposób słowa
Chrystusa: ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie

narody”. Do końca swojego życia wypełniał misję, do której Pan Bóg go powołał.
Jakże przejmująca była jego pielgrzymka
na Słowację we wrześniu 2003 roku, gdy
poruszał się głównie na wózku inwalidzkim.
Ten obraz człowieka cierpiącego, lecz wiernego swojej misji, przemawiał do wiernych
i wzruszał silniej niż najpiękniejsze słowa.
My, Polacy, najmilej będziemy wspominać
pielgrzymki naszego papieża do Polski.
Dla tysięcy ludzi Jan Paweł II był jak
ojciec. Wiele razy apelował o wrażliwość
i pomoc dla najuboższych. W wyjątkowy
sposób traktował chorych i cierpiących.
Nauczył nas miłości do każdego człowieka. Jan Paweł II nauczył przebaczać. To od
niego dowiedzieliśmy się, że przebaczanie
nie jest słabością. Dał nam najlepszy
przykład tego, gdy wybaczył zamachowcy
Ali Agcy, który 13 maja 1981 roku chciał
odebrać mu życie.
Był wielkim autorytetem dla młodzieży, której często przypominał, że jest
,,nadzieją świata i wiosną Kościoła”.
Kochał młodzież a młodzież kochała jego
- za sposób, w jaki do nich się zwracał
- bezpośredni, czasem żartobliwy - jak
ojciec… Jednak nie obsypywał młodych
pochlebstwami, wysoko stawiał im poprzeczkę. Mówił, że muszą ,,od siebie
wymagać, nawet, gdyby inni od nich
nie wymagali”. Dlatego też na spotkania
z nim zjeżdżali się młodzi ludzie z najodleglejszych zakątków świata.
Kochał wszystkich ludzi i … każdego
z osobna. Spotykał się z artystami, kibicował sportowcom, często bezpośrednio
oglądał mecze. Pojawiał się na koncertach
rockowych, przyjął u siebie hiphopowców. Nie tylko mówił do ludzi, ale także
chętnie ich słuchał. Poprzez liczne dzieła:
encykliki, listy apostolskie, przemówienia,
książki, wiersze czujemy jego obecność.
Ojciec Święty był wielką osobistością.
Kto wie, czy nie jedną z największych
w historii. Kształtował nasze charaktery,
wpływał na losy świata, a jednocześnie
wydawał się taki bliski i przyjacielski…
Tak bezpośredni! Żartował z nami i płakał.
Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości.
Na tym polegała jego siła. Nasz umiłowany Ojciec Święty zostawił nam wielkie
dziedzictwo. Nie możemy więc poprzestać
na żalu, smutku i żałobie. Całe bowiem
jego życie i nauczanie jest dla nas jednym,
wielkim Testamentem, który nieustannie
musimy wypełniać. Realizujemy go zatem
i wcielajmy w życie oraz przekazujemy
następnym pokoleniom.
Na zakończenie wszyscy wykonawcy wspólnie z publicznością zaśpiewali:
ABBA Ojcze.
(ws)

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która za mnie przebiega
ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam …, gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć
ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć
tę przestrzeń, którą wypełnia.
Karol Wojtyła ,,Myśląc Ojczyzna”
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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. Wystawa czynna do 31 maja.
„Pisanki z różnych stron świata”- z kolekcji Lidii Troszok. Wystawa czynna do 30 kwietnia.
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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wywieszono lagi z kirami.

Fot. w. Suchta

15 kwietnia 2010 r.

Witejcie ludkowie

wiosna nad wisłą.

Fot. w. Suchta

wSPomnienia GLobTroTera

Andrzej Więcławek znany jest w ustrońskim środowisku jako
właściciel zakładu fotograicznego „Aweks”, działającego na
Polanie od ponad 40 lat. Jest również zapalonym podróżnikiem,
który zwiedził kilkadziesiąt krajów na wszystkich kontynentach,
a marzeniem jego było napisanie książki, zawierającej wrażenia
i fotograie z podróży na swe 80. urodziny, które obchodził jesienią ubiegłego roku. Piękny album wydano z kilkumiesięcznym
opóźnieniem, a jego promocja odbyła się w Muzeum Ustrońskim
13 marca na tle wystawy fotograii i pamiątek Więcławka z podróży. Książkę zaprezentował Andrzej Georg, który przypomniał
zaangażowanie autora w promocję Ustronia. Warto pamiętać,
że irma „Aweks” wydała wiele widokówek i folderów popularyzujących uroki naszego miasta. Bogato ilustrowany album
„Wspomnienia globtrotera” jest jeszcze do nabycia w Muzeum
Ustrońskim.
(S)

Czujecie już tóm wiosne? Dyć je przeszumnie na tym świecie!
Ptoszki już śpiywajóm nim słóneczko sie ukoże spoza Równice.
Jeszcze je ganc cima (a gor teroski jak ty godziny pociśli), a łóne
już zawodzóm na rozmaite nuty. Dyć tak cudnie isto ani w raju
nima jako u nas na łónie notury. Jo dycki spiym przi łodewrzitym
łoknie, tóż już kole pióntej mie ty śpiywoki budzóm. Isto też sóm
rade jak jich kiery posłócho i podziwio. A majóm wy mnie wdziyncznego słuchacza, bo mie sie doista zdo, że niejedna opera przi ich
śpiywie musi sie stracić. A przeca jo jich całóm zime kormiym, tóż
nie dziwota, że mi łod rana do wieczora umilajóm życi.
Zaś sie łodzimniło, tóż niejedyn by możne i narzykoł, bo we
świynta ta pogoda też sie zdała niehersko. Nale podziwejcie sie na
to inaczyj, dyć na wiosne deszcza też trzeja. A jo nie doś, że móm
w chałupie moc zielyniny, to jeszcze czakóm aż już bydóm pokrziwy, to se zrobiym na śniodani i na swaczyne szpinat z wajcym.
Bo tak po prowdzie, to sie tego nigdy ni mogym najeś. W izbie już
mi ty dóniczki ni mogóm sie pomieścić na łoknie. Dyć już ze trzi
tydnie ścinóm sznytlok, cebulke, a łoto żech już do świóntecznej
polywki dałe se świyżóm zielyniućkóm natke pietruszki, co mi
z korzyni wyrosła. I doista czujym sie jak młódka, nó sama chynć.
Po cetle do aptyki nie chodzym, bo móm za darmo wszelijakóm
zdrowóm żywność. A dzisio se robiym sałatke z młodych listków
mlyczy. Muszym iś do zogródki z jakóm miskóm, coby se tej dobroci natargać. Tóż miyjcie sie dobrze, a docyńcie też ty naturalne
lyki. co jich mocie pod rynkóm.
Hela

ustroń Poniwiec

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

BiURO RACHUNKOWe

ustrońska młodzież należycie uczciła pamięć oiar katastrofy z 10 kwietnia. we wszystkich szkołach odbyły się apele. o tragicznych wydarzeniach
z ust nauczycielek dowiadywały się nawet najmłodsze dzieci. Grupa
przedszkolaków z „jedynki” zapaliła znicze pod pomnikiem.

15 kwietnia 2010 r.

brała się na apelu. Minutą ciszy uczczono
pamięć oiar katastrofy samolotowej. Na
korytarzu wywieszono gazetkę, którą
przygotowali uczniowie. Na budynku
szkoły zawisły lagi narodowe z kirem.
Na budynku Szkoły Podstawowej nr 5

minuta ciszy w SP-2.

Ustroń ul. Rynek  p.

czynne: Pon, Wt, Śr, Pt w godz. 5.0 do 8.00.
Tel.  854 20 8, 606  89.

CiSza na aPeLaCh
W Szkole Podstawowej nr 1 podczas
uroczystego apelu oddano hołd tragicznie
zmarłej parze prezydenckiej i wszystkim
osobom, które towarzyszyły im na pokładzie samolotu. O swojej pracy przewodnika – rezydenta w Zamku Prezydenckim
w Wiśle Czarnem mówiła dyrektor SP-1.
W dniu tragedii Bogumiła Czyż-Tomiczek
miała oprowadzać wycieczki po Zameczku
na Zadnim Groniu i już po godz. 9 dowiedziała się o katastroie. Piszemy o tym
na str. 8. Dzieci z powagą i w skupieniu
wysłuchały historii.
W Szkole Podstawowej nr 2 odbył się
apel, podczas którego nauczyciel Przemysław Sztwiertnia wspominał prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Mówił też o roli,
jaką pełni prezydent w naszym kraju
i w jakiej sytuacji znaleźliśmy się po
śmierci głowy państwa. W holu głównym
na tablicy wywieszono zdjęcie prezydenta
z datą 10.04.2010 r.
W Szkole Podstawowej nr 3 w poniedziałkowy ranek społeczność szkolna ze-

Ski-Spa

również zawisły lagi przybrane czarnymi
szarfami, a w poniedziałek rano zorganizowano uroczysty apel. Minutą ciszy
uczczono 96 osób, które straciły życie
niedaleko Katynia. Na lekcjach wychowawczych i lekcjach historii nauczyciele
rozmawiają z uczniami na temat tragicznych wydarzeń.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 6 na drugiej lekcji stali w ciszy minutę, żeby złożyć hołd
wybitnym osobom, które zginęły w sobotę
w Smoleńsku. Nad wejściem do szkoły
powiewają lagi narodowe z kirem. (mn)

Fot. w. Suchta
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Idź raczej w piękne mirtów i cyprysów kraje; / Co dzień w we- początkowo zielone, a później szarobrązowe. Nasiona dojrzewają
selnej szacie w nich słońce wstaje, / U nich (...) i niebo pogodne, i wysypują się dopiero w drugim roku, przy czym otwarte szyszki
/ I ziemia ubarwiona, i myśli swobodne - posłuchajmy poety, pozostają na drzewach jeszcze przez jakiś czas. Bardzo cenione
Antoniego Malczewskiego (1793-1826), i zapuśćmy się razem jest drewno cyprysów, twarde, mocne i wytrzymałe na gnicie,
w te kraje, w których rosną cyprysy, jedne z wyznaczników używane bywa przede wszystkim w meblarstwie. Drewno to jest
także ponoć nadzwyczaj odporne na szkodniki, czyli różnego
śródziemnomorskości.
Ojczyzną cyprysu wiecznie zielonego jest wschodnia część base- rodzaju drewnojady, dlatego z drewna cyprysów sporządzano
nu Morza Śródziemnego, w tym między innymi Kreta i Cypr, oraz trumny, a także skrzynie i szkatułki do przechowywania rzeczy
południowo-zachodnia Azja, a zwłaszcza ta część tego ogromnego cennych i wartościowych, by ochronić je przed zniszczeniem. Jak
kontynentu zwana Azją Mniejszą. Drzewo to preferuje łagodny chce tradycja, walory cyprysowego drewna sprawiły, że to właśnie
klimat z ciepłymi, suchymi latami oraz wilgotnymi i łagodnymi cyprysów użył Noe do budowy swej arki.
Cyprys kojarzy się nie tylko ze śródziemnomorskim krajobrazimami, czyli po prostu klimat śródziemnomorski. Naturalnym,
pierwotnym siedliskiem cyprysu były górskie zbocza, miejsca zem, ale także ze śmiercią, gdyż jest drzewem cmentarnym. Nie
kamieniste, ale także świeże i umiarkowanie żyzne gleby. Drzewa zawsze jednak tak bywało. „Płomienna” sylwetka cyprysów na
tego gatunku lubią otwartą przestrzeń i duże nasłonecznienie, są przykład dla Persów i Fenicjan była symbolem świętego ognia,
odporne na susze, ale za to wrażliwe na niskie temperatury. Od drzewa te sadzono więc przed świątyniami. Ba, to właśnie w cyprydawna cyprys był drzewem chętnie sadzonym przez ludzi, toteż sach upatrywano drzewa życia. Jego zimozieloność, żywotność,
odporność na wiatr i trwałość
dziś stanowi charakterystyczdrewna, które wydaje się nie
ny element krajobrazu krajów
ulegać rozkładowi sprawiapołożonych w basenie Morza
ły, że cyprys był w różnych
Śródziemnego. Nazwę cyprys
kulturach - ale dodajmy, że w
(łacińska nazwa rodzajowa Curóżnych okresach - symbolem
pressus) jedni wywodzą od wydługowieczności, trwałości
spy Cypr, inni uważają, że to
CyPRyS WieCZNie ZieLONy
i wytrwałości, uporu, sił wiwyspę nazwano od rosnących
talnych oraz nieśmiertelności.
na niej cyprysów, a jeszcze inni
Starożytni Grecy i Rzymianie
wskazują jednego z bohaterów
uważali cyprysy za drzewa
greckiej mitologii, od którego
przypisane największym
imienia - Kyparissos - pochoi najważniejszym bogom,
dzić ma nazwa drzewa.
a różnymi mitami i opowieZ daleka cyprys przykuwa
ściami z cyprysami w roli
naszą uwagę swoją regularną
głównej lub co najmniej
i spiczastą sylwetką, przypodrugoplanowej można by
minającą płomień lub promyk
zapełnić wiele kartek. Ale
świecy. Oczywiście dendrolojednocześnie to od Greków
dzy użyją do opisu sylwetki
i Rzymian zaczęła się żadrzew tego gatunku określeń
łobno-cmentarna „kariera”
takich, jak kolumnowy, piracyprysów. Nie dość, że gamidalny lub stożkowaty. Za taki
tunek ten przypisano bogom
pokrój cyprysów odpowiada
podziemnego świata, krainy
układ gałęzi, które wyrastaśmierci, to zaczęto je sadzić
jąc z pnia rosną nie na boki,
przed domami, w których ktoś
lecz ukośnie do góry. Korona
zmarł. Cyprysy sadzono takcyprysu jest zwarta i gęsta,
że w miejscach pochówków,
ma ciemnozieloną barwę.
a ściętych pędów używano
W dobrych warunkach siedliskowych cyprys potrai dorosnąć przeciętnie do 30 (a czasem i podczas pogrzebów. Wierzono, że sen pod cyprysem może sprawięcej) metrów wysokości, co jeszcze dodatkowo podkreśla jego wić, iż korzenie drzewa odbiorą nieszczęsnemu śpiochowi zdrowy
smukłość i regularny kształt. Pień tych drzew jest smukły i prosty, rozum i zmysły.
Cyprys jest wielokrotnie wspominany na kartach Pisma Świępokryty delikatnie i płytko spękaną korą o barwie od popielatoszarej do szarobrązowej. Kora ta łuszczy się w charakterystyczny tego, co świadczy nie tylko o jego ogromnej roli, jaką odgrywał
sposób - oddzielają się od niej długie, włókniste pasma. Im drzewo w krajobrazie Ziemi Świętej, ale także o tym, jak bardzo drzestarsze, tym bardziej zmienia się wygląd jego kory, która staje się wo to było cenione. Drewno cyprysów miało swą niebagatelną
coraz bardziej „bruzdkowana”. Dodać należy również koniecznie, wartość, skoro używano go do wykańczania i przyozdabiania
że cyprysy należą do drzew bardzo długowiecznych, dożywają- wnętrz świątyń, o czym świadczą następujące wersy: Okazałość
Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby
cych do imponujących 2000 lat!
Gałęzie cyprysu pokrywają oczywiście liście, które są bardzo przyozdobić moje święte miejsce... (Iz 60, 13); Halę dużą [świądrobne (do 1-2 milimetrów długości), zaokrąglone, łuskowate tyni jerozolimskiej] kazał [Salomon] obić drzewem cyprysowym
i tępo zakończone. Przylegają one ściśle do pędów, zachodząc i wyłożyć dobrym złotem... (II Krn 3,5); Chiram zaś, król Tyru,
przy tym na siebie. Cyprys jest gatunkiem jednopiennym, czyli dostarczył Salomonowi drzew cedrowych i drzew cyprysowych,
na jednym drzewie rozwijają się zarówno kwiaty męskie, jak i złota, ile tylko żądał... (I Krl 9,11). W księdze proroka Ozeasza
i żeńskie. Ich wielkość, kształt i barwa z pewnością jednak nie sam Bóg mówi o sobie: Jestem jak cyprys zielony (Oz 14, 8).
Także nasi poeci nie raz odwoływali się w swych utworach do cysprawiają, że w porze kwitnienia cyprysy stają się drzewami
szczególnie efektownie i dekoracyjnie wyglądającymi. W zasadzie prysów, w przeróżnym zresztą kontekście bądź znaczeniu. Wieszcz
to okres kwitnienia cyprysów można nawet przeoczyć. Męskie Mickiewicz pytał (retorycznie raczej) w „Panu Tadeuszu”: Czy
kwiaty mają maczugowaty kształt, od 3 do 8 milimetrów długo- zachwalany cyprys, długi, cienki, chudy! / Co zdaje się być drzewem
ści, rozwijają się w szczytowych partiach pędów i początkowo nie smutku, lecz nudy? / Mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie
są żółtozielonej barwy, by z czasem zbrązowieć. Kwiaty żeńskie (...), porównując to drzewo do rodzimej i poczciwej, wieśniaczej
są mniejsze (4-6 milimetrów długości), o eliptycznym kształcie, brzozy. U Norwida Cyprysy mówią, że to dla Julietty, / Że dla Romea,
mają barwę od zielonej do purpurowej i rosną na bokach gałęzi ta łza znad planety / Spada - i groby przecieka („W Weronie”). Ze
w kulistych kwiatostanach. Nieco lepiej niż kwiaty prezentują się śmiercią kojarzy się cyprys również Słowackiemu, który w „Żmii”
owoce, czyli kuliste bądź jajowate szyszki cyprysów. Mają one do zastanawiał się, czy W czarnych cyprysach dusze zaklęte?
Nie byle jakim drzewem jest więc cyprys - warto o tym pamiętać
4 centymetrów długości i do 2,5 centymetra szerokości, zbudowane są z na ogół kilku lub kilkunastu wypukłych tarczek - łusek, podziwiając krajobrazy Włoch, Grecji i innych śródziemnomorTekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
każda z niewielkim garbkiem pośrodku. Szyszki są błyszczące, skich krajów.
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nie ma kasy, nie ma poczekalni, nie ma drzew...

Fot. w. Suchta

Gdzie KuPić biLeT

15 marca 2010 roku została zamknięta kasa biletowa na przystanku kolejowym Ustroń Zdrój. Można się domyślić
przyczyn tej decyzji – mniejsza liczba
pociągów, mniejsza liczba pasażerów,
utrzymywanie kasy stało się nieopłacalne.
Sprzedażą biletów w kasie na ustrońskiej
stacji zajmował się przewoźnik czyli Przewozy Regionalne, spółka wyodrębniona
z Polskich Kolei Państwowych.
Zapytaliśmy rzeczniczkę Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
w Katowicach Teresę Ćwięk, czy podejmując decyzję o zamknięciu kasy biletowej wzięto pod uwagę, że Ustroń jest
uzdrowiskiem, największym w województwie śląskim, w którym rocznie leczą się
tysiące kuracjuszy z całej Polski? Czy
nie należało potraktować tego przystanku
inaczej niż na przykład Goleszów Górny
czy Bładnice?
Rzecznik odpowiada:
Decyzja o zamknięciu od dnia 15 marca br., kasy na przystanku Ustroń Zdrój,
podjęta została ze względów ekonomicznych, ponieważ przychody uzyskiwane ze
sprzedaży biletów na rzecz spółki Przewozy Regionalne nie pokrywały kosztów
funkcjonowania punktu odprawy. Z przeprowadzonych badań marketingowych
wynika, że na przystanku Ustroń Zdrój do
naszych pociągów średniodobowo wsiada
około 80 osób. Zaznaczamy, że nie przewidujemy wznowienia działalności kasy na
tym przystanku.
Zapytaliśmy również jak pasażerowie
mają się zaopatrzyć w bilet wsiadając do
pociągu na przystanku Ustroń Zdrój i czy
cena biletu będzie wyższa od tego kupionego w kasie, a T. Ćwięk odpowiada:
Podróżny ma możliwość zakupu biletu
u konduktora w pociągu. Konduktorzy
wyposażeni są w terminale mobile, przez
co sprzedaż biletów przebiega sprawniej.
Teraz w pociągu, podróżni mogą kupować
również bilety odcinkowe miesięczne. Na
stacjach i przystankach osobowych, gdzie
nie ma czynnej kasy, nie pobiera się opłaty
za wydanie biletu w pociągu. Ponadto
15 kwietnia 2010 r.

planujemy rozszerzyć formę sprzedaży
biletów poprzez automaty biletowe, a także
poprzez Internet.
W związku z tym, że kuracjusze przyjeżdżają na leczenie do Ustronia z całej
Polski, mogą chcieć kupić bilet powrotny
na przykład do miejscowości na Mazurach, do której jedzie się z przesiadkami,
pociągami różnej klasy i różnych przewoźników. Jak mają to zrobić? A jeśli mają za
mało czasu, żeby udać się do kasy na stacji
przesiadkowej na przykład w BielskuBiałej czy Katowicach, to czy konduktor
sprzeda bilet na dalszą trasę?
W sytuacji, gdy podróżny odbywa przejazd kilkoma pociągami naszej spółki,
może kupić w pociągu jeden bilet na całą
trasę przejazdu. Natomiast, gdy podróżny
korzysta z pociągu spółki Przewozy Regionalne i spółki PKP Intercity, wówczas bilet
na przejazd pociągiem Intercity powinien
kupić w kasie, na stacji przesiadania.
W przypadku, gdy czas na przesiadanie
jest krótszy niż 15 minut, na wydanym
w pociągu bilecie konduktor zamieszcza
adnotację „Zmiana przewoźnika” i na tej
podstawie kupując bilet w pociągu spółki
PKP Intercity podróżny nie uiszcza opłaty
dodatkowej za wydanie biletu – tłumaczy
rzecznik Przewozów Regionalnych.
Na koniec dowiedzieliśmy się jeszcze,
że nie planuje się otwarcia kas na stacjach
w Ustroniu oraz w Ustroniu Polanie, bo
one również zostały zamknięte ze względów ekonomicznych.

Na stacji Ustroń Zdrój nie można już
korzystać z pomieszczeń poczekalni.
O powody zapytaliśmy w katowickim
Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Zastępczyni dyrektora
Jolanta Michalska wyjaśnia:
Usamorządowiona spółka Przewozy Regionalne, dokładnie Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, złożyła
rezygnację z najmu powierzchni ogólnodostępnych w budynku dworca w Ustroń
Zdrój z powodu niskiej efektywności oraz
kosztów utrzymania.
Interesowało nas również to, czy planowane jest sezonowe otwarcie poczekalni,
ponieważ w lecie i w ciepłe weekendy
do Ustronia zjeżdżają turyści ze Śląska
i dowiedzieliśmy się, że OGN nie zamierza
otwierać poczekalni sezonowo.
Przystanek Ustroń Zdrój leży w centrum miasta i istnieje obawa, że zacznie
niszczeć, stanie się schronieniem dla bezdomnych. Nie trudno sobie wyobrazić, że
za rok ten budynek, usytuowany na szlaku
wczasowo-kuracyjnym zacznie straszyć
swoim wyglądem. Pytamy zastępczynię
dyrektora OGN, czy podziela te obawy.
J.Michalska stwierdza:
Pozostawienie obiektu niezagospodarowanego może doprowadzić do jego zniszczenia i dewastacji. Nie chcąc dopuścić do
takiej sytuacji PKP S.A. OGN w Katowicach poprzez swoje jednostki wykonawcze
stara się zapobiegać takim przypadkom.
Zwrócimy się również do władz samorządowych z propozycją wsparcia PKP S.A.
w obowiązku utrzymania powierzchni
służących odprawie podróżnych oraz monitorowania obiektów przez służby porządkowe (Straż Miejską, Policję). W przypadku odmowy władz samorządowych oraz
braku własnych środków inansowych na
zlecanie monitoringu irmom ochroniarskim, możemy stanąć przed koniecznością
zabezpieczenia obiektu, a w konsekwencji
jego zamknięcia.
Może zatem odbywają się jakieś rozmowy z władzami Ustronia na temat sprzedaży lub wynajmy budynku? J. Michalska
tak odpowiada na to pytanie:
Należy przy tym podkreślić, że Gmina
Ustroń wykazuje zainteresowanie budynkami dworców na terenie Gminy Ustroń.
Prowadzimy korespondencję w sprawie
określenia przez gminę sposobu zagospodarowania tych budynków, zawarcia
długoletniej umowy dzierżawy lub też
zbycia nieruchomości. Wskazanie jednego
z powyższych sposobów pozwoli PKP S.A
wdrożyć odpowiednie procedury.
Monika Niemiec
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KULTURA

22.4 godz. 17.00
23.4 godz. 11.00

Koncert wiosenny TKA, sala widowiskowa, MDK „Prażakówka”.
Miejskie Zawody Latawcowe, Stadion K.S
„Kuźnia”

dziesięć lat temu
Fot. w. Suchta

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
Sprzedam Ustroń-os Centrum M-3,
50m2, II piętro, balkon widokowy
(może być z garażem) 501-152-095.
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.
Węgiel Eko-groszek pakowany, drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 0518201-189.
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.

14-15.04
16-17.04
18.04
19-21.04
22-23.04

na zawodziu
elba
Venus
Centrum
Pod najadą

Pokój do wynajęcia (33) 854-7137, 665-875-678.
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem zawodowym w Ustroniu 33 857-13-18.
Wynajmę lokal użytkowy 31m2
w Ustroniu. 603-555-233, 691391-128.
Zatrudnię panią do sprzątania
domu jeden raz w tygodniu 601426-929.
Do wynajęcia lokal handlowy
50m2 przy ul. 9 Listopada 602768-768.
C.W.S. „Gwarek” w Ustroń-Jaszowiec, ul. Wczasowa 49 przyjmie
do pracy recepcjonistkę, kelnerkę,
pokojową. Zgłoszenia telefonicznie - 033/854-25-89, 033/
854-33-04.
Volwo 850 Combi pełne wyposażenie tel 693-513-124.
Ustroń. Sprzedam niedrogo wolnostojący całoroczny dom 100m2,
działka 6 arów. Wszystkie media,
garaż.609-147-364.
Bezpłatnie rozliczamy PIT-y. 507385-375.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.

ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. Grażyńskiego 2
ul. daszyńskiego 8
ul. 3 maja 13

tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59

wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

aKCja KrwiodawSTwa

26 kwietnia w poniedziałak odbędzie się akcja honorowego
krwidawstwa. Autobus stacjonował będzię na parkingu przy
Rynku od godz. 9-16. Rejestracja chęnych do oddania krwi do
15. Każdy kto odda krew otrzyma ekwiwalent kaloryczny oraz
usprawiedliwienie/zwolnienie do pracy lub szkoły. Podczas tej
akcji będzie można dodatkowo zarejestrować się na liście potencjalnych dawców szpiku.

Gazeta Ustrońska 4

30/31.3.2000 r.
Włamanie do iata 126p na ul. Bładnickiej. Po pokonaniu
zamka w drzwiach złodzieje otworzyli bagażnik, skąd skradli
akcesoria samochodowe na szkodę mieszkańca Ustronia. O godz.
13 mieszkaniec Ustronia zgłasza włamanie do iata 126p na ul.
Szerokiej. Tu sprawcy podważają szybkę trójkątną, otwierają
bagażnik i również kradną akcesoria samochodowe. O godz. 14
mieszkaniec Ustronia zgłasza kradzież roweru sprzed domu przy
ul. Bładnickiej. Wszystkie te włamania i kradzieże okazały się
być dziełem jednej grupy przestępczej, którą zatrzymała policja
skoczowska. Bandę tworzyło dwóch ustroniaków oraz mieszkaniec
Goleszowa i mieszkaniec Cisownicy.
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Strażnicy miejscy patrolując nadwiślańskie wały w Nierodzimiu
natknęli się w okolicach domków jednorodzinnych na duże ilości niedawno wyrzuconych śmieci. Na pierwszy rzut oka można
było stwierdzić, że pochodzą z prywatnego domu. Drugi rzut oka
pozwolił ustalić winnego, ponieważ na samej górze nowo powstałego wysypiska leżała, niepotrzebna najwyraźniej, rodzinna
korespondencja. (...) Trzy dni później, 4 kwietnia, odnotowano
podobne zdarzenie, ale tym razem osoba wyrzucająca śmieci
zadała strażnikom trudniejszą zagadkę. W okolicach ul. Stawowej
odkryto kolejne wysypisko, na którym znaleziono między innymi
fotograie rodzinne. Teraz znajdują się na komendzie SM i z pewnością okażą się pomocne w ustaleniu winnego.
Przed dwoma tygodniami pisaliśmy o wysypisku na os. Zacisze.
Zgodnie z tym co twierdzili strażnicy miejscy śmieci spalono,
a dymu było sporo. Wiatr miał korzystny kierunek, więc dym unosił się w przeciwnym kierunku niż mieszcząca się 50 metrów od
ogniska siedziba straży miejskiej, smrodząc tylko co poniektórym
mieszkańcom. Jednym słowem wszystko w porządku.
Kolejne dzikie wysypisko śmieci nieopodal osiedla mieszkaniowego. Tym razem chodzi o os. Manhatan, a wysypisko powstało
przy kotłowni za garażami. Nie jest tak widoczne jak to na os.
Zacisze, za to ma intensywniejszy zapach. Zbierająca się tam
woda sprawia, że w dni deszczowe lżejsze śmieci pływają, ciężkie
idą na dno. Taka naturalna segregacja. (...) Dawniej dzikie wysypiska odnajdowano na wiosnę głównie w jarach na Zawodziu
i na Jelenicy. Każdy lokalny brudas obawiał się jednak wywalać
śmieci w centrum miasta. Obecnie ludzie są wygodniejsi i nikomu
już się nie chce uganiać z workami śmieci po górach. Wysypują
więc tam, gdzie im wygodnie, tym bardziej, że mogą liczyć na
bezkarność.
„Wszedł do sklepu młody mężczyzna z dwoma banknotami po
50 zł i prosił, żeby zmienić je na jeden stuzłotowy. Podziękował,
odwrócił się, a za moment pokazał mi banknot dziesięciozłotowy,
powiedział, że się pomyliłam i zażądał stu złotych. Wszystko działo się tak szybko, że wyciągnęłam 100 złotych i dałam mu. Gdy
przeliczyłam pieniądze w kasie, okazało się, że mnie oszukał.” To
relacja pani, która pracuje w jednym z ustrońskich sklepów. Dopiero potem, gdy przeanalizowała sytuację, przypomniała sobie,
że mężczyzna chował coś w rękawie. Nie chciała dać za wygraną,
wyszła ze sklepu za oszustem i chciała odzyskać pieniądze. (...)
Rozmowa z nim zakończyła się bardzo nieprzyjemnie, bo oszukana, została postraszona gwałtem.
(mn)
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felieton
Tak sobie myślę

Żałoba narodowa
Tragiczne zdarzenia następują zawsze
niespodziewanie. Co prawda, przynajmniej teoretycznie, zawsze powinniśmy
się liczyć ze zmiennością ludzkiego losu
i stałą obecnością śmierci w tym świecie.
Codziennie środki masowego przekazu
pełne są informacji o tragediach, które
dotknęły pojedynczych ludzi, większe
grupy czy całe narody. Dopóki jednak
dzieje się to gdzieś daleko i dotyczy obcych ludzi, tymi tragediami niezbyt się
przejmujemy. Zresztą pewnie nie jesteśmy
w stanie postępować inaczej. Nie uniesiemy wszystkich nieszczęść i ludzkich
tragedii dziejących się na świecie. Dość,
a właściwie za dużo mamy tego złego,
które dotyka nas osobiście… Nieszczęście
spada na nas zawsze niespodziewanie,
bo tak naprawdę ciągle liczymy na to, że
szczęście będzie nam dalej dopisywać.
I to nawet wtedy, gdy ryzyko nieszczęścia
jest bardzo duże…
To prawda, zdarzają się katastrofy samolotowe. Bywa, że samolot zamiast
wylądować spada na ziemię, rozbija się
i płonie… Tylko nikt nie spodziewał się

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (66)
10 kwietnia 2010 roku, sobota…
Poranne informacje o katastroie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Wśród tych, którzy giną jest także mój
przyjaciel Mariusz Handzlik, dyplomata
i prezydencki minister. Samorzutnie
nasuwają się wspomnienia z ostatniego,
weselnego spotkania 24 października
2009 r. w Ustroniu. Spojrzenie na jego
ostatni sms nadany we wtorek 6 kwietnia, który został w pamięci komórki.
Przypominają się spotkania i rozmowy
z „dawnych czasów” lat osiemdziesiątych
oraz wpisy Mariusza z tamtego okresu do
książek, które przekazywał jako prezenty
z okazji urodzin.
Wielokrotnie dzwoni telefon. Smutne
rozmowy o katastroie i wspomnienie śp.
Mariusza. Jeden z pierwszych dzwoni
ksiądz profesor Pavol Dancák ze Słowacji z Presova. Jest w trakcie egzaminów
i jego żona Monika przekazuje mu informację o katastroie samolotu. Ich pierwsza myśl kieruje się w stronę Mariusza.
Pavol i Monika spotkali się z Mariuszem
w Ustroniu i zaprzyjaźnili się. Pavol
i Mariusz, to ten sam rocznik 1965. Przy
weselnym stole siedzieli obok siebie,
znaleźli bliskie sobie tematy rozmów.
I mieli się spotkać ponownie. Zostaje doj15 kwietnia 2010 r.

tego, że w sobotę 10. kwietnia br. tak tragicznie zakończy się lot prezydenckiego
samolotu. A jednak stało się… Brak słów
na opis tej tragedii, na wyrażenie żalu
i bólu z powodu tego nieszczęścia, na
znalezienie zrozumienia tego, co się stało
i znalezienie pociechy w tym nieszczęściu,
które dotknęło nie tylko tych, którzy zginęli i ich rodzin, ale także całą Polskę, nasze
państwo, nasz kraj, nasz naród. Śmierć
Prezydenta Polski i towarzyszących mu
osób okryła żałobą cały naród. Przyszedł
czas smutku i żalu. Pewnie ta żałoba ogarnęłaby cały kraj, nawet bez jej formalnego
ogłaszania.
Katastrofa ta dotknęła cały naród.
A w tym bólu współczują Polakom inne
narody. Okazuje się przy tym, że cierpienie
i żałoba zbliża ludzi. Ci, którzy boleją nad
tą tragedią stają się lepsi, jakby wspólne
cierpienie i współczucie zbliżało ludzi
do siebie. Wczorajsi wrogowie podają
sobie ręce, razem opłakują zmarłych,
razem wspominają tych, którzy odeszli
w ciemności śmierci, razem oddają hołd
ich pamięci. Jeszcze niedawno wypowiadane złe słowo innych, zamieniają się
w dobre wspomnienia i wymienianie zalet
tych, których jeszcze niedawno obrzucali
błotem. Rodzi się nadzieja, że ta tragedia
wyzwoli z ludzi to, co w nich najlepsze;
zrozumienie i poszanowanie dla innych,
także tych, którzy należą do innych partii,
religii czy narodowości. Wszak nawet

w stosunkach międzynarodowych widać
ocieplenie, więcej, zrozumienie i współpracę w tych trudnych dniach. Szczególnie
w stosunkach polsko-rosyjskich…
Tragedia jest zawsze trudnym przeżyciem. I do zniesienia jest tylko wtedy,
gdy ci, których ona dotknęła, znoszą
ją razem wzajemnie sobie pomagając,
wzajemnie się wspierając. I tej bliskości
trzeba całemu naszemu narodowi w tym
trudnym i bolesnym czasie. Wiele wskazuje na to, że w nieszczęściu potraimy
się wzajemnie wspierać i okazywać sobie
życzliwość. Oby tak było i później. Wtedy,
gdy niedawna tragedia odejdzie w przeszłość. Gdy przestanie się o niej mówić
i ją boleśnie przeżywać… Wszak bywało
w przeszłości, że wspólne przeżywanie
jakiejś tragedii czy śmierć kogoś ważnego,
łączyło ludzi, ale tylko na jakiś czas… Tak
było chociażby po śmierci papieża Jana
Pawła II. To wtedy godzili się i bratali
nawet najwięksi wrogowie. Nie trwało to
jednak długo i życie społeczne wróciło
do dawnych kolein; dawnych niechęci
i nienawiści, sporów i walk, pomówień
i chęci zniszczenia tych, których uważało
się za przeciwników.
Życie ma to do siebie, że wciąż toczy się
dalej. Nie zatrzyma go nawet największa
tragedia. Pozostaje pytanie: Czy ta tragedia
zmieni coś na lepsze czy wszystko będzie
tak jak było przed tragicznym dniem 10.
kwietnia 2010 roku.
Jerzy Bór

mujący brak. Pavol w niedzielę odprawi
świętą liturgię w intencji śp. Mariusza
w katedrze w Presovie.
O godzinie 10.30 mam rozpocząć
wykład z etyki dla studentów Wyższej
Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu. Zbieranie rozbitych myśli. Układanie treści wykładu. Temat dostosowuję
do stanu żałoby narodowej: umieranie
i śmierć jako nieodłączny element ludzkiego życia. Dyskusja ze studentami
nad stanowiskami w etyce dotyczącymi
„sytuacji granicznej” jaką jest śmierć.
Rozważając ilozoiczne zapatrywania na umieranie i śmierć, trzeba też
uwzględnić stanowisko postrzegające
istnienie jako dobro. Podstawowe jego
tezy wyraził Leon Koj: „Najważniejszym
złem jest niedostatek trwałości istnienia,
czyli »brzydka« konieczność rozpadu
i śmierci. Trwałość istnienia – wieczność
– jest zaś dobrem wysokiej rangi”. Dlatego przyjmuje się, że to „co prowadzi
do powiększenia pełności istnienia – od
sportu, przez roztropny tryb życia, aż
po pielęgnowanie heroicznych cnót męstwa, samozaparcia, oiarności, mających
przyczynić się do zjednoczenia z pełnią
istnienia w Bogu – to jest dobre. Życie religijne jest więc pewną konsekwencją poglądu, że istnienie jest dobrem i dobrem
jest także to, co pomnaża owo istnienie
lub pozwala je dla siebie pozyskać”. Musimy intelektualnie, moralnie i duchowo
wciąż zmagać się z nieuniknionym doświadczeniem „»brzydkiej« konieczności
rozpadu i śmierci”, dotykającym nas
w różnej postaci.

Internetem przychodzą kondolencje od
zaprzyjaźnionych ilozofów ze Słowacji.
Listy do polskich przyjaciół z wyrazami
żalu i współczucia ślą: prof. Zlatica Plašienková, prof. Vasil Gluchman, prof.
Pavol Dancák, dr Mária Agafonová,
dr Erika Lalíková, dr Alena Piatrova,
dr Gabriel Paľa. Serce nakazuje im połączyć się w bólu. W jednym z listów napisano: „Drahí naši poľský bratia, úprimnú
sústrasť. Bolí ma srdce pri predstave toho,
ako trpia rodiny po zosnulých. Slovensko
plače s Vami, bratia Slovania. Nech im
je zem ľahká a nech odpočívajú v pokoji
a nech im svetlo večné svieti. Kondolecje
dla celej Polska”. W następnym dodano:
„chcem vyjadriť svoju bolesť nad tragédiu, ktorú prežíva poľský národ – vaša
bolesť je aj našou bolesťou, aj mojou”.
– Należy zapamiętać postawę międzynarodowej solidarności w żałobie.
W katastrofie samolotu „niedostatek
trwałości istnienia” i „»brzydka« konieczność rozpadu i śmierci” dotknęły przedstawicieli elity Rzeczpospolitej. Pełniąc
powinności państwowe zamierzali oni
uczcić wymordowaną w 1940 r. w katyńskich lasach polską inteligencję, żołnierzy
„w cywilu” będących nauczycielami,
inżynierami. Naszą powinnością jest kultywowanie pamięci o ponoszących śmierć
w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
Jako testament i przesłanie fragment
wiersza księdza Romana Indrzejczaka
(1931-2010), kapelana prezydenta, który
także zginął w katastroie: „mimo końca
świata / nie zgubcie fantazji”.
Marek Rembierz

Gazeta Ustrońska 5

„bank Spółdzielczy w ustroniu informuje, że Punkt obsługi Klienta w ustroniu nierodzimiu
będzie czynny do dnia 2 kwietnia 2010 r.” Takiej treści ogłoszenie mogli przeczytać mieszkańcy na drzwiach z tyłu budynku Sur.
Fot. m. niemiec

PrzemyśLana deCyzja

mieszkańcy Lipowca i nierodzimia protestowali przeciw zamknięciu
Punktu obsługi Klienta banku Spółdzielczego, który mieścił się w budynku
Spółdzielni usług rolniczych. wiele telefonów odebraliśmy w redakcji,
osoby zainteresowane prosiły o interwencję radnych z nierodzimia i Lipowca oraz przewodniczącą zarządu osiedla nierodzim. Liczby są jednak
bezwzględne. za mało osób korzystało z Punktu i jego utrzymanie było
dla banku nieopłacalne.
O wyjaśnienia poprosiliśmy prezes Za- do 15.30 czyli w pełnym wymiarze godzin
rządu Banku Spółdzielczego w Ustroniu i pracowała w nim jedna osoba. Jeśli chodzi
Halinę Fober oraz wiceprezesa Marka o godziny otwarcia to były one zmieniane
Pastuszkę, którzy powiedzieli:
zgodnie z życzeniami naszych klientów.
Halina Fober: - W działalności banku Podejmowaliśmy różne działania, żeby
rachunek ekonomiczny to podstawa. Pro- punkt ten był rentowny. Ogłaszaliśmy się
wadziliśmy dokładne obliczenia zysków w prasie, poszerzaliśmy ofertę, dostosoi strat już od dwóch lat i po dogłębnej wywaliśmy godziny otwarcia do potrzeb
analizie podjęliśmy decyzję o zamknięciu mieszkańców, jednak odzew nie był taki,
Punktu Obsługi Klienta w Ustroniu Nie- jakiego oczekiwaliśmy. Stworzyliśmy
rodzimiu. Nie była to decyzja podjęta na punkt z myślą o mieszkańcach Nierodzimia
kolanie i bez przemyślenia. Nosiliśmy się i Lipowca, ale skoro oni nie chcieli z niego
z tym zamiarem już od dłuższego czasu korzystać, to musieliśmy zrezygnować.
i w tym monecie sprawa dojrzała.
Instytucja inansowa nie może prowadzić
Marek Pastuszka: - W Punkcie Obsługi nierentownej działalności.
Klienta w Nierodzimiu oferowaliśmy właH. F.: - Gdy podjęliśmy już decyzję
ściwie wszystkie usługi bankowe skiero- o zamknięciu Punktu, nagle okazało się,
wane do klienta indywidualnego: wpłaty, że jest potrzebny i bardzo wielu osobom
wypłaty, formalności związane z prowa- będzie go brakowało. W tej sprawie oddzeniem rachunku rozliczeniowo-oszczęd- wiedzali nas mieszkańcy Nierodzimia
nościowego, była możliwość zaciągnięcia i Lipowca, którzy osobiście wyrażali żal
kredytu. Punkt Obsługi czynny był od 7.30 i protest przeciwko zamknięciu Punktu.

Jednak po wysłuchaniu argumentów, myślę, że zrozumieli nasze intencje. Zmiany
te nie wynikały ze złośliwości, ze złej
woli, chęci zaszkodzenia komukolwiek,
a jedynie z praktycznych przesłanek.
Z naszej decyzji nie jest oczywiście zadowolona prezes Spółdzielni Usług Rolniczych, gdyż traci dochód z wynajmu
pomieszczeń Bankowi Spółdzielczemu.
Jednak trzeba powiedzieć, że nie mieliśmy
komfortowych warunków na prowadzenie
działalności bankowej.
M. P.: - Nasz Punkt usytuowany był na
piętrze. Do czasu, gdy wejście znajdowało się z przodu budynku, nie stanowiło
to jeszcze takiego problemu. Potem zaczął się remont budynku, który również
w jakimś stopniu utrudniał dostęp do
naszej placówki, a po przejęciu części
obiektu przez właścicieli ośrodka zdrowia,
wejście zamurowano i żeby dostać się na
piętro budynku, trzeba wchodzić od tyłu.
W okresie jesienno-zimowym tamten teren – mało widoczny, otoczony drzewami
i krzewami – był potencjalnie niebezpieczny dla naszych klientów. Nie może sobie
bank, instytucja opierająca się na zaufaniu
klientów, pozwolić na narażanie ich choćby
na obawy, nie mówiąc o realnym zagrożeniu. Mieliśmy telefony, poruszające ten
problem. Jeśli chodzi o zmianę usytuowania wejścia, zostaliśmy postawieni przed
faktem dokonanym i nie mieliśmy nic do
powiedzenia w tej sprawie.
H. F.: - Chciałabym jeszcze dodać,
że nasz Bank działa na terenie powiatu cieszyńskiego, bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. Główna siedziba
jest w Ustroniu, ale posiadamy oddziały
w Wiśle i Istebnej oraz Punkty Obsługi Klienta, takie jak ten zlikwidowany
w Nierodzimiu, również w Jaworzynce
i Koniakowie. I te punkty pozostają czynne, ponieważ dziennie obsługujemy tam
tylu klientów, ilu w Nierodzimiu mieliśmy
w ciągu tygodnia. W budynku SUR funkcjonuje też oddział Poczty Polskiej, który
świadczy podobne usługi co my, również
bankowe poprzez Bank Pocztowy. Nie ma
więc sensu na siłę utrzymywać podobnej
placówki.
Prezes H. Fober podkreśla na koniec, że
to już nie jest Bank Spółdzielczy sprzed 20
lat, kiedy klientami byli głównie rolnicy
i kilka irm. Teraz, żeby sprostać konkurencji, a w Ustroniu funkcjonuje sześć
banków, muszą być stosowane zasady
rynkowe, według których funkcjonują
wszystkie instytucje inansowe. Ustroński
Bank Spółdzielczy musiał stać się irmą na
miarę XXI wieku. Zewnętrznym symbolem
tych zmian może być nowoczesna siedziba
przy ul. Daszyńskiego, która wkrótce zostanie zmodernizowana. Kiedy notariusz
Ewa Nogacka zmieniła siedzibę, sprzedała
Bankowi sąsiadujący z nim budynek.
Zwiększy się powierzchnia biurowa, a już
teraz parking jest w całości do dyspozycji
Monika Niemiec
klientów Banku.
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