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Praca argumentami
Rozmowa z radną Marią Jaworską

Czego nie udało się pani zrealizować z celów, postawionych
sobie przed czterema laty?
Patrząc na piękną, choć trudną tegoroczną zimę, od razu myślę
o lodowisku. Nie udało się. Po oszacowaniu kosztów zorganizowania lodowiska na stawie kajakowym, okazało się, że jest zbyt
drogie, a nie znaleźliśmy innego sposobu na zorganizowanie
miejskiej ślizgawki.
Do tematu podchodzono z pewnymi obawami po ostatnich
ciepłych zimach, ale mrozy wróciły.
Rzeczywiście może po tej zimie jeszcze raz przeanalizujemy tę
sprawę. Trudno utrzymywać lód, gdy temperatura powietrza dochodzi nawet do 10 stopni Celsjusza, jak to bywało w ubiegłych
latach. Natomiast pamiętam jak dawniej, gdy zimy były mroźne,
strażacy polewali plac obok przedszkola w Hermanicach i całe
rodziny przychodziły na łyżwy.
Lodowisko to jedyny nie załatwiony problem?
Oczywiście nie. Jeśli chodzi o Hermanice, to pozostaje kilka kwestii do załatwienia i są one przewidziane do realizacji
w konkretnych terminach. Taką strategię przyjęliśmy w radzie
tej kadencji, że nie wykłócamy się o kawałek drogi, a patrzymy
na inwestycje kompleksowo, ustalamy terminarz i czekamy na
(cd. na str. 2)
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realizację. Tym sposobem doprowadziliśmy w końcu do wyremontowania wszystkich dróg w Kolonii. Najważniejsze rzeczy
do zrobienia to kanalizacja, remont nawierzchni i oświetlenie
ulicy Długiej, kolejny etap modernizacji przedszkola, chodnik
na ul. Skoczowskiej od sklepu Spar do skrzyżowania z ul. Lipowską. W budżecie na ten rok znalazł się wodociąg przy ul.
Katowickiej, kanalizacja ulicy Sosnowej i projekt kanalizacji ul.
Skoczowskiej. Nie można zapomnieć o ul. Dominikańskiej. Ze
strony naszego miasta wszystko jest załatwione, starostwo też
dopełniło formalności i mam nadzieję, że w końcu w tym roku
prace się zaczną.
Inną zasadą obowiązującą w tej kadencji jest omawianie
wszystkiego na posiedzeniach komisji tematycznych, a na sesjach tylko głosowanie. Taki sposób pracy mieszkańcy czasem
odbierają negatywnie, że wszystko gdzieś tam w tajemnicy
jest już ustalone.
To moja pierwsza kadencja i prawdę mówiąc bardzo bałam się
konliktów w radzie, konieczności przepychania się łokciami,
kłótni na sesjach. Tymczasem tu pracuje się argumentami. Na
komisjach każdy temat jest wałkowany wielokrotnie, brane są pod
uwagę wszystkie uwagi mieszkańców, zaprasza się specjalistów.
W ten sposób powstaje projekt uchwały. Nieprawda, że na sesjach
tylko się głosuje. Jeśli radni mają jakieś wątpliwości, to pytają
i także głosują przeciw. Jeśli większość się zgadza, to znaczy, że
uchwały są dobrze przygotowane.
Pracuje pani w Komisji Rewizyjnej, która skontrolowała
niemal wszystkie jednostki związane z samorządem oraz
niektóre stowarzyszenia. Czy wyszły na jaw jakieś nieprawidłowości?
Nie będzie sensacyjnych informacji o aferach, bo takich nie
stwierdziliśmy. Jednostki samorządowe takie jak biblioteka, dom

kultury, muzeum, wyciąg, przedsiębiorstwo komunalne działają
według bardzo ścisłych przepisów i nie ma tam miejsca na interpretację. Wymogi formalne są w tej chwili tak duże, że trudno
byłoby nie zauważyć nieprawidłowości. Po naszych kontrolach
jestem zbudowana postawą szefów tych jednostek i pracowników.
Ustroń ma chyba duże szczęście do ludzi zaangażowanych, którzy
nie tylko pracują zgodnie z przepisami, ale starają się osiągać jak
najlepsze wyniki.
Jednak na sesjach są rozpatrywane skargi.
Po bardzo dokładnym przeanalizowaniu, żadnej nie uznaliśmy
za zasadną. Ludzie czasem nie mogą zrozumieć, że urzędnik nie
złamie, nie nagnie przepisów, bo będzie za to osobiście odpowiadał. Nawet jeśli sprawa wydaje się dla kogoś oczywista, prosta
do zrobienia, to jeśli w tym danym przypadku, przepisy mówią
inaczej, urzędnik nie może pomóc.
W dzielnicach oddalonych od centrum często mówi się, że dzieci i młodzież nie mają co ze sobą zrobić w wonym czasie.
W Hermanicach nie ma tego problemu. To wielkie szczęście, że
przy paraii NMP Królowej Polski zaczęła działać świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad
Granicami”. Od kilku lat każdego popołudnia od poniedziałku do
piątku, a w soboty przed południem dzieci i młodzież uczestniczą
w najróżniejszych zajęciach i zabawach, organizowanych przez
ojców dominikanów i wolontariuszy pracujących w świetlicy.
Dodatkowo każdego roku w czasie wakacji organizowana jest
półkolonia, w której uczestniczy kilkadziesiąt dzieci. Korzystający ze świetlicy otrzymują posiłki i pomoc przy odrabianiu lekcji.
Do świetlicy mogą uczęszczać wszystkie dzieci bez względu na
wyznanie, z bogatych i biedniejszych, zwykłych i dysfunkcyjnych
rodzin. Jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń
Centrum i Hermanice współpracuję z prowadzącymi świetlicę,
a nasze członkinie pomagają w przygotowaniu posiłków.
Jak się pani udaje utrzymać w miejskim Kole Gospodyń
Wiejskich ponad sześćdziesiąt pań?
To nie tylko moja zasługa. Nasze członkinie po prostu dobrze się
czują we własnym gronie. Staramy się ciekawie organizować czas,
uczyć się nowych rzeczy, zwiedzać. To taka większa grupa znajomych. Kiedyś koła miały na celu poprawę szeroko pojętej kultury
prowadzenia domu. I dzisiaj ta rola się za bardzo nie zmieniła.
Kobiety chcą być coraz lepszymi paniami domu. Dowodem na to
liczba kolorowych poradników dla kobiet. My też to robimy, tylko
na żywo. Staramy się pamiętać o seniorkach, ale przyjmujemy
też młode dziewczyny. Koło łączy pokolenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec

Urząd Miasta Ustroń informuje,

m. Jaworska.

Fot. m. niemiec

Na południe od potoku Puńcówka występują łupki cieszyńskie. Ich warstwy mają
grubość do 300 metrów.
W łupkach pojawiają się żyły
skał magmowych, które noszą
nazwę cieszynit.

*

*

*

Starostwo Powiatowe do dawnego budynku przy ulicy Bobreckiej w Cieszynie „wprowadziło się” na początku stycznia
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1999 roku. Trzy lata później
zakończono modernizację
i remont obiektu, który zyskał
nowoczesny wygląd. Fasada
do dzisiaj dobrze się trzyma.
W ciągu pierwszego 10-lecia
starostami byli: Andrzej Georg,
Witold Dzierżawski i Mirosław
Kożdoń, natomiast obecnie
trzeci rok gospodarzem powiatu jest Czesław Gluza.

*

*

*

Szkoła Podstawowa w Hażlachu jest jedną z najstarszych
placówek oświatowych w cieszyńskim regionie. W minionym roku obchodziła swoje 115-lecie istnienia. Kiedy
świętowano „setkę” to wójt
podarował szkole ksero...

że w dniu  lutego 00 r. na tablicy ogłoszeń został
wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomości
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
ozn. nr 646/53 o pow. 643 m położonej w Ustroniu
przy ul. Baranowej.
Nieco skromniejszy jubileusz,
bo „tylko” 75-lecie obchodziła
w 2009 roku tzw. nowa podstawówka w Zebrzydowicach.
Tymczasem pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w tej wsi
sięgają aż 1700 roku!

*

*

*

Różnie nazywano dawniej na
Śląsku Cieszyńskim wódkę.
Mówiono: siwula, szarula,
ciapciucha, krampampula,
łachmanica, gorzołka, smród.
Co ciekawe, określenia bimber
czy księżycówka, w naszym
regionie nie były znane.

*

*

*

Kościół św. Piotra i Pawła
w Skoczowie został wybudowany w 1762 roku, a sto lat

później dobudowano wieżę.
W ostatnich latach świątynia
przeszła remont, bodaj największy w jej blisko 250-letniej
historii. Wymieniono stropy,
poszycie dachu, różne instalacje. Renowacji poddano również tzw. banię na kościelnej
wieży i włożono do jej środka
różne współczesne dokumenty
i fotograie dla potomnych.

*

*

*

Drewniany kościół w Kaczycach został tu przeniesiony
na początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy. Świątynię
wzniesiono jednak w 1620 r.
Kaczycka paraia został wydzielona z pogwizdowskiej i funkcjonuje od 1976 roku. (nik)
18 lutego 2010 r.

Xii UsTRońsKie sPoTKaNia TeaTRaLNe UsTa 00
-5 marca - MDK „Prażakówka”
11 marca (czwartek) Kobieta pierwotna. Spektakl satyryczny
w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej. Cena biletu: 30 zł.
12 marca (piątek) Smak Mamrota. Rozmowy i rozmyślania ławeczkowej elity gminy Wilkowyje z serialu „Ranczo” czyli Pietrka,
Solejuka i Hadziuka. Występują: Piotr Pręgowski, Sylwester Maciejewski i Bogdan Kalus oraz Ewa Kuryluk. Cena biletu 35 zł.
15 marca (poniedziałek) Artur Barciś Show. Spotkanie z aktorem w programie aktorsko-wokalnym. Cena biletu 30 zł.
Karnet na wszystkie spektakle - 90 zł. Wszystkie spektakle
zaczynają się o godz. 18.00.

*

*

*

sPoTKaNie z RoMaNeM MaCURą
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem
Romanem Macurą na temat „Dookoła Afryki Południowej”, które
odbędzie się w czwartek 25 lutego o godz. 16.

*

*

*

zMiaNy KLiMaTU Na zieMii,
a eWoLUCJa zWieRząT
Polski Klub Ekologiczny w Ustroniu zaprasza na spotkanie z dr.
hab. prof. UŚ Piotrem Węgierkiem z Katedry Zoologii, specjalistą
paleoentomologi czyli nauki o owadach kopalnych. Wykład pt.
„Zmiany klimatu na ziemi, a ewolucja zwierząt” odbędzie się 25
lutego (czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej przy ul. 3 Maja 108 w Nadleśnictwie.

*

*

*

Ci, KTóRzy oD Nas oDeszLi:
Teresa Mendrek
lat 74
ul. Owocowa 23

serdeczne podziękowania
za okazane wyrazy pamięci, wsparcie, współczucie,
modlitwy, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział
w ceremonii pogrzebowej
Naszej Ukochanej

śp. Teresy Mendrek
składa
pogrążona w smutku Rodzina

Pani Wieńczysławie Chybiorz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

ojca

składają
koleżanki i koledzy z Gimnazjum nr 
i szkoły Podstawowej nr  w Ustroniu

Dyrektor Gimnazjum nr  w Ustroniu
iwonie Werpachowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
teścia

śp. Jerzego Werpachowskiego
składają
koleżanki i koledzy z gimnazjum.
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-8.0.00 r.
Włamano się do pomieszczenia
piwnicznego przy bloku mieszkalnym na ul. Szerokiej, gdzie
nieznany sprawca po wyłamaniu
podbitki w górnej części drzwi
wejściowych dokonał kradzieży
sprzętu narciarskiego tj. deski
snowboardowej z zapięciami.
7-8.0.00 r.
Z bloku przy ul. Fabrycznej skradziono wózek dziecięcy marki
Mc Laren.
4.0- 8.0.00 r.
Dokonano włamania do piwnicy na
ul. Wodnej, gdzie nieznany sprawca

8.0.00 r.
Padniętego psa z ul. Katowickiej
przekazano do utylizacji.
8.0.00 r.
Zaparkowany od dłuższego czasu
samochód utrudniał odśnieżanie
na jednej z ulic. Po interwencji
mieszkańców strażnicy udali się
na miejsce. Samochód był zaparkowany prawidłowo, ale na prośbę
strażników właściciel przestawił
go w inne miejsce.
8.0.00 r.
Podczas patrolu dwukrotnie strażnicy zwracali uwagę właścicielom
posesji na właściwe utrzymanie
chodnika.
9.0.00 r.
Strażnicy nakazali właścicielowi
posesji zbicie zagrażających przechodniom sopli.
0.0.00 r.
Dwukrotnie w centrum miasta
nakazano właścicielom posesji
właściwe utrzymanie chodnika.
.0.00 r.
Przejechanego psa na ul. Sztwiertni przekazano do utylizacji.
11.02.2010 r.
Zgłoszenie mieszkańców o wilczurze biegającym bez opieki
w okolicach ul. Dworcowej. Po
przybyciu na miejsce strażników
psa już nie było.
.0.00 r.
Razem z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przeprowadzono wizję lokalną
hal po byłym tartaku. Mieszkańcy
informowali, że znaleźli tam swe
lokum bezdomni. Na miejscu

po wyłamaniu drzwi wejściowych
przedostał się do piwnicy skąd
dokonał kradzieży przedmiotów
o łącznej wartości 1000 zł na
szkodę mieszkańca Ustronia.
.0.00 r.
Dokonano włamania do pokoju
gościnnego jednego z pensjonatów.
Skradziono 2 telefony komórkowe,
pieniądze w kwocie 500 zł, dowód
osobisty, prawo jazdy, karty bankomatowe. Łączna wartość skradzionych przedmiotów: 1700 zł.
.0.00 r.
Na terenie Sanatorium skradziono
portfela z zawartością karty bankomatowej oraz pieniędzmi w kwocie 1800 zł na szkodę obywatelki
Nimiec.
stwierdzono, że faktycznie są
przygotowane legowiska, ale
nikogo nie zastano.
3/4.0.00 r.
Patrolowano okolice wyciągów
narciarskich. Nie stwierdzono
nieprawidłowości.
4.0.00 r.
Ranną na drodze sarnę przekazano
pracownikom schroniska dla zwierząt.
(ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

19.02 - Los Agentos koncert miesiąca!

Robert Lenert, jeden z naczelnych,
polskich harmonikajrzy i jego najnowszy
projekt, „Afrykański śnieg”.

Zespół to żywa energia, którą czuć na wszystkich koncertach i wydanych płytach,
a niebanalne teksty dostarczają niezapomnianych przeżyć. Nagrania formacji cyklicznie
goszczą w wielu stacjach radiowych w tym
w radiowej “Trójce”.

20.02 - sobotnie Duety
marysia Górniok
i karol Pyka
Standardy jazzowe.
Wstęp wolny!

zaKłaD PoGRzeBoWy
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: 33 854 44 75, tel. kom. 050 75 339
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ProSty remont

Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do normalnego
ruchu na obwodnicy ustronia, ale trzeba pamiętać,
że remont rozpocznie się na nowo, jak tylko
pozwolą warunki pogodowe. o podaniu, choćby
w przybliżeniu, terminu zakończenia robót nie ma
co marzyć, zwłaszcza że trzeba będzie zrywać
asfalt i kłaść go na nowo.

Kiedy doszły nas słuchy, że nawierzchnia na remontowanych
odcinkach ul. Katowickiej i Katowickiej II jest pofałdowana,
o informacje na ten temat zwróciliśmy się do rzecznika Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ryszarda Pacera. Nasze
obawy się potwierdziły, modernizacja jezdni jest niewłaściwie
wykonana. Wprawdzie R. Pacer prosił, żeby nie dramatyzować,
bo poprawki wraz z dokończeniem modernizacji nie powinny
zająć więcej niż miesiąc, ale tempo dotychczasowych robót nie
napawa optymizmem. Trwają rozmowy przedstawicieli ZDW
z wykonawcą - Rybnickim Przedsiębiorstwem Budownictwa
Drogowego i ich wynik nie jest jeszcze znany. W tego rodzaju
sytuacjach korzystniejsze jest pertraktowanie z irmą, która
remont wykonywała, nawet jesli popełniła błędy, niż zrywanie
kontraktu. Wyłonienie nowego wykonawcy trwa zazwyczaj kilka
miesięcy ze względu na skomplikowane procedury przetargowe.
Obok odpowiedzi R. Pacera na zadane przez nas pytania.

Co spowodowało, że zarząd Dróg Wojewódzkich zakwestionował jakość wykonania prac?
Uważamy, że część prac dotychczas wykonanych przez wykonawcę na remontowanym odcinku DW 941 w Ustroniu nie odpowiada
standardom jakościowym jakich wymagamy.
Czy to prawda, że konieczne będzie zerwanie nawierzchni
i położenie asfaltu po raz drugi?
Nasi inspektorzy stwierdzili, że na jezdni już wyremontowanej,
nawierzchnia jest ułożona niewłaściwie i zażądamy od wykonawcy jej sfrezowania i ułożenia na nowo.
Jak z popełnionych błędów tłumaczy się wykonawca?
Jeśli chodzi o stanowisko wykonawcy, to nie mam na ten temat
nic do powiedzenia. Proszę zapytać o to przedstawiciela konsorcjum.
Będzie wyłoniony nowy wykonawca, czy dotychczasowy
poprawi błędy?
Przedstawiliśmy wykonawcy nasze stanowisko i oczekujemy, że
wraz z wiosną, w szybkim czasie upora się z remontem i wykona
odpowiednie poprawki w robotach już wykonanych. Nie chcemy
zrywać umowy, bo to bardzo przedłużyłoby zakończenie prostego
skądinąd remontu. Jednak nie wykluczamy i takiej opcji, jeśli
wykonawca nie wykona swych zobowiązań wynikających z umowy. Przypomnę, że została ona podpisana pod koniec września
ubiegłego roku. Termin zakończenia prac określony był na 10
listopada ub. roku. 6 tygodni na taki zakres robót to wystarczający
czas. Niestety, do połowy grudnia roboty nie zostały zakończone.
Wynikło to z winy wykonawcy.
Monika Niemiec

Jesienią kierowcy poznali smak remontu.

PoWiat na
oNet.pl

Od 8 lutego na portalach onet.pl, turisimo.cz, turistika.cz
i annonce.cz emitowane są teksty promocyjne i banery reklamowe
zapraszające do odwiedzenia naszego regionu zimą.
- Aby wzmocnić ruch turystyczny na obszarze Śląska Cieszyńskiego konieczna jest ścisła współpraca podmiotów polskich
i czeskich przy jego promocji. Skuteczna promocja odbywa
się za pomocą różnych kampanii promocyjnych i przy pomocy
najpopularniejszych narzędzi. Jednym z nich jest niewątpliwie
Internet. Traia on przede wszystkim do ludzi młodych, dla których
przygotowanych jest na terenie Śląska Cieszyńskiego wiele tras
turystycznych: pieszych, rowerowych, narciarskich itp., a także
inne atrakcje w postaci np. parków linowych czy całorocznych
torów saneczkowych. Atrakcje i produkty turystyczne usytuowane
są po obu stronach granicy polsko-czeskiej i wzajemnie się uzupełniają – mówi Starosta Cieszyński Czesław Gluza.
Na portalu onet.pl pojawiają się banery reklamujące Śląsk
Cieszyński, a przez kliknięcie w baner przechodzimy do strony
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właściwej. Bezpośrednio do folderu reklamowego dostaniemy się
wpisując www.raportyspecjalne.onet.pl/podroze/powiatcieszynski. W podobny sposób promują się, wymieniając najnowsze:
Wrocław, Giżycko, Tarnów, Świętokrzyskie, Zabrze, Austria,
Wieliczka.
Raport jest bardzo obszerny, podzielony na tematy. We wstępie
specyikę naszego regionu omawia starosta Cz. Gluza, a następnie
omówiona zostaje turystyka aktywna, turystyka sakralna, kulturowy Śląsk Cieszyński, turystyka przemysłowa. Szczegółowo
przedstawiona jest historia, kultura, przyroda ziemi cieszyńskiej,
ale w raporcie znajdziemy też wiele informacji potrzebnych
turystom i narciarzom: mapy, adresy, telefony, strony internetowe, linki. Wszystko okraszone pięknymi zdjęciami. W każdym
z działów odpowiednio wyeksponowano walory Ustronia.
Materiały informacyjno-promocyjne zamieszczone są też na
stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego. W ramach projektu
przygotowane są pamiątki reklamowe, rozprowadzane przez
polskie i czeskie centra informacji turystycznej oraz na targach
wystawienniczych. W ramach projektu, współinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Tešínské Slezsko, przeprowadzone zostaną w bieżącym roku dwie
kampanie: zimowa i letnia.
(mn)
18 lutego 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza

o olimpiadzie mówi burmistrz ireneusz
Szarzec.

*

mapa panoramiczna ustrońskich wyciągów.

noWa maPa noWa karta
Kolejny sezon, kolejna karta. Rabatowa
oczywiście. To ustroński patent, który
sprawia, że turystom łatwiej przełknąć
opłatę uzdrowiskową. To opłata, kiedyś
zwana miejscową, doliczana do ceny noclegu, jeśli goście przebywają w naszym
mieście dłużej niż dobę. Przyjezdnym
opłaca się płacić, gdyż w zamian dostają
kartę upoważniającą do zniżek w wybranych miejscach. W sezonie zimowym
2009/2010 kupony zniżkowe na karcie
umieścili: Salon Zabaw dla Dzieci Figle
Migle, Zbójnicka Chata na Równicy, Wypożyczalnia i Serwis Nart lub Rowerów
przy ul. Daszyńskiego i Wypożyczalnia
i Serwis Nart lub Rowerów przy ul. 3
Maja, Muzeum Ustrońskie, Jaskinia Solno-Jodowa Galos i świecowanie uszu,
Rodzinny Park Rozrywki Extreme Park
Równica, Kino Zdrój, Salon Zabaw dla
Dzieci „Bajkolandia”, Grota Solna, Kryty Basen Kąpielowy, Siłownia w Domu
Zdrojowym, Leśny Park Niespodzianek,
Kolej Linowa na Czantorię.
Kupony upoważniają do zniżki za bilet
wstępu, cenę towaru lub usługi. Dodatkowo pierwsza strona karty to pocztówka,

na której można wysłać pozdrowienia
z Ustronia.

Pierwsza strona karty rabatowej to równocześnie pocztówka.

18 lutego 2010 r.
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*

Kolejnym sezonowym wydawnictwem
jest mapa wyciągów narciarskich na terenie Beskidzkiej 5. Publikacja ukazała
się w grudniu 2009 roku, a sfinansowana została z budżetu Województwa
Śląskiego. Znajdziemy w niej mapę panoramiczną wszystkich miejscowości
Beskidzkiej 5: Ustronia, Wisły, Brennej,
Istebnej i Szczyrku oraz każdej z osobna
w mniejszej skali. Obok mapy danej
miejscowości znajdziemy tabelę, opisującą działające w niej wyciągi. Podane
są informacje na temat typu wyciągu,
jego długości, liczby tras, długości tras,
oświetlenia, naśnieżania, pracujących
na stokach ratraków, także numery telefonów i adresy stron internetowych.
Mapa narciarska Beskidzkiej 5 to kompendium wiedzy dla narciarzy i można
w niej znaleźć wszystkie potrzebne do
zaplanowania wyjazdu na narty dane.
Jest mniejsza i lżejsza niż notebook, więc
w tym wypadku słowo drukowane
wygrywa z internetem.
(mn)

*

*

Za nami pierwsze dni olimpiady w Vancouver przyciągającej uwagę wielu ludzi.
Pierwotną ideą olimpiady było obchodzone raz na cztery lata wielkie święto kultury izycznej, zmagania budzące emocje
i zwycięzcy budzący podziw. W starożytnej Grecji przyjęto olimpiady jako
podstawę obliczania czasu.
Nowożytne olimpiady budziły podobne emocje, łącznie z tym, że byli ludzie
układający sobie życie od olimpiady do
olimpiady, przy czym nie byli to tylko
sportowcy. Obecnie mamy bardzo dużą
dostępność medialną różnych imprez sportowych i ich mnogość, jak np. wszelkie ligi
piłkarskie, siatkarskie, zawody lekkoatletyczne, zimowe puchary świata. Po sukcesach Adama Małysza skoki narciarskie
gromadzą w Polsce przed telewizorami
całe rodziny. To wszystko sprawia, że takie
święto sportowe jak olimpiada trochę spowszedniało. Niemniej dla kibiców to spora
atrakcja, gdy w jednym miejscu na dwa
tygodnie spotkają się najlepsi sportowcy
świata uprawiający dyscypliny zimowe.
Jest też tendencja wprowadzania coraz
to nowych konkurencji, przede wszystkie
tak widowiskowych jak short track, jazda
po muldach, czy bardziej spokojnych jak
curling. Co prawda jeszcze nie tak dawno
jazdy po muldach można było osobiście
doświadczyć na Czantorii, ale coś się
zmieniło i chcąc obserwować tę dyscyplinę skazani jesteśmy przede wszystkim
na telewizję.
Pierwsze emocje za nami, a do Kanady
wyjechała najmocniejsza od lat nasza
drużyna narodowa. Najwięcej oczekiwań
medalowych związanych jest z Justyną
Kowalczyk, Adamem Małyszem i Tomaszem Sikorą. Mamy za sobą skoki
i pierwszy medal Adama Małysza, startowała Justyna Kowalczyk. Nieco zawiódł
Tomasz Sikora. Liczymy, że kolejne starty
Polaków dostarczą wielu emocji, a nasi
faworyci spiszą się na medal.
Idea olimpijska mówi, że liczy się
przede wszystkim udział w szlachetnej
rywalizacji. Nie zawsze idee przyświecające starożytnym Grekom i twórcom igrzysk
nowożytnych są do końca realizowane.
Czasami zapomina się o szlachetnych
ideach, gdy do głosu dochodzi zysk inansowy czy korzyści polityczne.
Olimpiada trwa i możemy się nią cieszyć, jednak czekają nas kolejne wielkie
imprezy sportowe. Już niedługo mistrzostwa świata w piłce nożnej, zakończenie
pucharów świata w narciarstwie. Zmagania olimpijskie będą pamiętane, ale emocjonować się będziemy tym co aktualne.
Trudno wyobrazić sobie, byśmy znowu
wrócili do odliczania czasu od olimpiady
do olimpiady.
Notował: (ws)
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uWaga rolnicy
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wprowadza
ułatwienia dla rolników, którzy starają się o przyznanie dopłat na rok
2010. będą mogli składać tylko jeden wspólny formularz wniosku
dla różnych płatności. Ponadto od bieżącego roku rolnicy, którzy
są uprawnieni do otrzymywania jednolitej płatności obszarowej
mogą się starać o dwa nowe rodzaje wsparcia. rolnicy powinni też
ubezpieczać swoje uprawy.

Uproszczone wnioski
Na jednym formularzu wniosku rolnicy
mogą ubiegać się o przyznanie dziesięciu
rodzajów płatności. 21 stycznia Agencja
rozpoczęła wysyłanie do rolników nowych
wniosków, które podobnie jak w ubiegłym
roku, są już częściowo wypełnione przez
ARiMR na podstawie danych z wniosków
składanych w roku 2009. To wnioski
personalizowane i ich wysyłanie ARiMR
zakończy w pierwszej dekadzie marca.
Dokumenty trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą od 15
marca do 17 maja 2010 r.
- Chcę przypomnieć, żeby przed złożeniem wniosku koniecznie sprawdzić, czy
dane w nim zawarte są zgodne ze stanem
faktycznym – uczula Elżbieta Pruszkowska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Cieszynie. – Mogę powiedzieć, że jest
to duże ułatwienie, bo wprowadzenie
jednego formularza sprawi, że rolnik nie
będzie musiał wielokrotnie podawać tych
samych danych. Dodatkowo na jednym
załączniku graicznym będzie wyrysowane

położenia działek rolnych, deklarowanych
do wszystkich płatności. Nie będzie już
trzeba zwracać się do biur powiatowych
o dodatkowe załączniki graiczne.
Dopłaty do motylkowych
Rolnicy, spełniający warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej,
będą mogli ubiegać się o dwa nowe rodzaje wsparcia specjalnego: dopłat do
powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych oraz
dopłat do krów i owiec.
- Dotyczy to upraw różnych gatunków koniczyny, lucerny, bobu, bobiku, ciecierzycy, fasoli, grochu, soczewicy, soi, łubinu,
peluszki, seradeli i wyki – wymienia E.
Pruszkowska i dodaje: - Stawka płatności
do hektara tych upraw wyniesie około 60
euro. Są tutaj pewne ograniczenia, ale
o szczegóły rolnicy mogą pytać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta w Ustroniu albo
w naszym ośrodku.
opłacalne krowy i owce
Płatność do krów i owiec przysługuje

SerialoWe
uSta

Kobieta pierwotna to fenomenalna kreacja Hanny Śleszyńskiej, która w przezabawny sposób opowiada o tym, jakie są
i jak sobie radzą we współczesnym świecie kobiety XXI wieku.
Kobiety świadome swej wartości, korzystające z życia, otwarte,
podrywające a nie podrywane, samowystarczalne, ale w głębi
serca marzące o poważnym związku z odpowiednim mężczyzną.
Aktorka – kobieta pierwotna - otwarcie opowiada o swoich miłosnych przygodach, lirtuje z publicznością, zaskakuje poczuciem
humoru, przyznaje się do swoich słabości. Nie ma dla niej tematów
zakazanych.
Sto twarzy Hani Śleszyńskiej – tak w skrócie można opisać tę sztukę. Poza tym to pełna humoru i uszczypliwych komentarzy historia
kobiety, która szuka w życiu tego jedynego. To nie tylko zabawna
komedia, ale także studium kobiecej duszy i próba odpowiedzi na
pytanie, kim jest dzisiejszy mężczyzna i współczesna kobieta. Brak
porozumienia między obu płciami to okazja do ponadczasowej
releksji, ale też kopalnia żartów. Bo przecież łatwiej żyć, jeśli nie
bierzemy siebie zbyt serio.
Smak Mamrota to prawdziwa gratka dla miłośników najpopularniejszego serialu TVP Ranczo. W programie nieznane, atrakcyjne
rozmowy i rozmyślania trójki ławeczkowych bohaterów. Spektakl
rozpoczyna się od drobnych zakłóceń porządku publicznego, za
które nasi panowie zostają skazani na 20 godzin pracy społecznej
na rzecz szkoły. Pod czujnym okiem pani dyrektor odpracowują
swój wyrok sumiennie, konfrontując zdobytą w ten sposób wiedzę
z rzeczywistością. A rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi. Jednak
dzięki trafnym komentarzom bohaterów ciemny nastrój niespodziewanie się rozjaśnia – jest jakoś cieplej i weselej. Zwłaszcza wtedy,
gdy cała czwórka decyduje się na popisy wokalne.
Artur Barciś Show to program aktorsko-wokalny przygotowany
przez samego wielkiego artystę. Nie zabraknie w nim ciekawych
monologów i mądrych piosenek, rozmowy z widzami i pokazania
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rolnikom z pięciu województw, m.in.:
śląskiego. Jest przeznaczona dla tych,
którzy mają na dzień 31 maja 2010 r. nie
więcej niż 10 krów w wieku co najmniej
36 miesięcy lub co najmniej 10 samic
z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 18 miesięcy. Stawka płatności do
jednej sztuki krowy wyniesie ok. 142,5
euro a owcy ok. 30 euro.
O dopłaty mogą się również ubiegać
rolnicy prowadzący uprawę zagajników
drzew o krótkiej rotacji.
obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze
Rolnicy są zobowiązani do wykupienia
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(OC). Zapewnia ono wypłatę odszkodowania, jeśli z powodu prac w gospodarstwie,
z winy zwierząt gospodarskich, maszyn
i urządzeń rolniczych wyrządzona zostanie
szkoda. Osoba posiadająca gospodarstwo
musi także ubezpieczyć budynek rolniczy
od ognia i innych zdarzeń losowych – powodzi, opadów śniegu, gradu i innych.
Dochodzi jeszcze obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych.
- Chodzi tu o ubezpieczenie przynajmniej
50 procent powierzchni upraw rolnych, na
które otrzymywane są dopłaty bezpośrednie – wyjaśnia E. Pruszkowska. – Przy
czym państwo dopłaca do tych ubezpieczeń
pokrywając połowę kosztów składki.
Ubezpieczenia te można wykupić
w trzech irmach, które zawarły umowę
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: PZU, TUW i Concordia.
Monika Niemiec

aktorskiej pracy od podszewki. Interesujące spotkanie z aktorem
wszechstronnym, lubianym i podziwianym. Czerepach z „Rancza”, Tadzik z „Miodowych lat”- dobrym zrządzeniem losu w obu
tych kreacjach w partnerstwie ze znakomitym Cezarym Żakiem.
Aktor, którego warto spotkać na krętych ścieżkach własnego
życia, bo ono przecież też jest teatrem.
Dlaczego serialowe USTA? Seriale opanowały media od dobrych paru lat i większość aktorów jest w nich zaangażowana.
W przypadku tegorocznych UST wszyscy zaproszeni artyści to
nie tylko aktorzy teatralni, ale i serialowi. Hanna Śleszyńska gra
m.in. w serialach „Daleko od noszy”, stworzyła wspaniałą kreację
gospodyni domowej w „Rodzinie zastępczej”. Bohaterowie najpopularniejszego serialu ostatnich dwóch lat - „Rancza”, są też znani
z „Plebanii” A o serialowych rolach Artura Barcisia już Państwo przeczytali. Tegoroczne USTA rozpoczną się właściwie
już 10 marca – wtedy laureaci VI Miejskiego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Teatralnych - dzieci i młodzież z
ustrońskich szkół przedstawią
rówieśnikom swoje najlepsze
spektakle.
Zapraszam gorąco na wszystkie spektakle – i te profesjonalne, i te amatorskie.
Barbara NawrotekŻmijewska

Z a p rasz am y od .0.00 r.

Nowy puNkt stylizacji pazNokci
Tipsy żelowe, maniqure, zdobienie, szablon
Salon Fryzjerski urszula - ul. Grażyńskiego 1c, Ustroń,
tel. 033 854 46 40, 691 051 355

Promocyjne ceny i miła obsługa.
18 lutego 2010 r.

oddaWano kreW

Bardzo dobrze zaczęli rok 00 ustrońscy krwiodawcy.
W mroźny poniedziałek 5 stycznia zebrano ponad 0
litrów krwi.

„był karnawał w przedszkolu - wystrojone więc sale. było w nich
bajkowo, przytulnie, wspaniale. były zwoje serpentyn, gwiazdeczki
błyszczące i barwne balony. była zabawa, wesoła zabawa! dzieci
wołały: karnawał, niech żyje karnawał! Wodzirej zabawę prowadził, jak
tańczyć każdemu doradził. były stroje balowe, muzyka ciekawa, zagadki i nowych pomysłów tysiące”. nadesłano z Przedszkola nr 2.

Kochanym Ustroniakom
serdeczne podziękowania za złożone życzenia
urodzinowe.
Wanda Mider

Akcja rozpoczęło się kilka minut po godz. 9.00 i trwała do
godz. 16.00. Autobus tradycyjnie stacjonował na parkingu przy
Rynku a ekipę pobierającą krew stanowili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału
Terenowego w Bielsku-Białej. Do ambulansu zgłosiły się 63
osoby, a krew oddało 46 dawców.
Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano:
Z grupy: 0 „+” – 0 jednostek,
0 „-” - 3 jednostki, a „+” - 8 jednostek, a „-” –  jednostkę,
B „+” - 0 jednostek, B „-” -  jednostki, aB „+” -  jednostkę,
B „-”–  jednostkę.
Tak jak w poprzedniej akcji nie zabrakło „młodych krwiodawców” czyli uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu oraz studentów z Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej
oraz Medycznego Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu.
W tym dniu honorowi dawcy mogli odebrać zaświadczenia na
podstawie, których będą mogli w zeznaniu podatkowym za rok
2009 odliczyć ulgę podatkową z tytułu honorowego krwiodawstwa.
Kolejna akcja odbędzie się pod koniec kwietnia 2010 roku,
o czym poinformujemy na łamach GU. Współorganizatorem jest
Urząd Miasta.
(MP)

Szczepański, przedsiębiorca i przełożony gminy oraz nauczyciele:
Paweł Matula, Anna Kral, Paweł Kral, Paweł Lipowczan, Paweł
Kurus, NN, Jerzy Michejda, Jan Nowak, Antonina Grabowska,
Tomaszkowa i Paweł Ziętek.

*

Przypominamy dawną fotograię z wycieczki SP – 2 w Krakowie i Wieliczce zorganizowanej w 1921 r. Wyjazdy te urządzano
corocznie dla starszych uczniów ustrońskich szkół od końca
XIX w., a zapoczątkował je dyrektor „Dwójki” Jerzy Michejda.
Spośród licznej grupy ustroniaków zdołano rozpoznać jedynie
osoby dorosłe. W drugim rzędzie siedzą od lewej: Andrzej

18 lutego 2010 r.

*

*

Nasz czytelnik, Oskar Linert po przestudiowaniu podpisu do zdjęcia,
które ukazało się w rubryce „W dawnym Ustroniu” w poprzednim
numerze Gazety (6/2010) poprosił o zamieszczenie poprawek. Zdjęcie
przedstawiało zakończenie nauki klasy siódmej Szkoły Powszechnej nr
1 w 1955 r. W II rzędzie siedziała nie Danuta, a Zoia Moskała. W III
rzędzie nie ma osób opisanych jako Fiedor i Turoń, a zaraz obok Gertrudy Jurczok stoi Józef Gomola, określony jako NN, następnie Oskar
Linert, a nie J. Linert i nie Tadeusz, a Eugeniusz Cholewa. W czwartym
rzędzie stoi nie B. Drózd, a Alojzy Drózd. Dziękujemy za uzupełnienie
i poprawienie podpisu.

Gazeta Ustrońska 7

oSiem teatróW

bezkonkurencyjny teatrzyk buratino.

ogłaszając werdykt, przewodniczący jury mówił, że chce rozzłościć
aktorów, reżyserów i twórców teatrów dziecięcych i młodzieżowych
w ustroniu. mógł sobie pozwolić
na szczerość, bo jest z cieszyna.
i podkreślił, że takie rozeźlenie ma
służyć rozwojowi teatru w naszym
mieście.
Teatr rozwija się całkiem dobrze, o czym
świadczy zorganizowanie w „Prażakówce”
VI już Miejskiego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Teatralnych. Ale nie ustawajmy
w dążeniu do doskonałości. Szczęściem
dzieci, tych starszych i tych młodszych,
lubiących sztukę dramatyczną, są chętni
nauczyciele, by ich uczyć i z nimi pracować. Profesjonalni aktorzy wysoko
stawiają poprzeczkę. To komplement, nie
robiliby tego, gdyby nie wierzyli w ich
możliwości.
10 lutego na scenie domu kultury zaprezentowało się 8 zespołów: grupa teatralna „Dwójka” – ze Szkoły Podstawowej

Fot. m. niemiec

musicalowe przedstawienie teatru dwójka.

"zemsta" współcześnie w wykonaniu w wykonaniu teatru maski.
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Fot. m. niemiec

nr 2 ze spektaklem „Gdzie jesteś Mały
Książe” - opiekun Grażyna Lewalska, grupa „Iskierki” z SP 6 ze spektaklem „Myszki
przy kawce”- opiekun Mariola Szymańska-Kukuczka, zespół teatralny „Fantazi”
z MDK „Prażakówka” z „Bajką o dwóch
królestwach” – opiekun Magdalena Kołoczek, teatrzyk szkolny „Buratino” z SP 2
z „Królewną Śnieżką i krasnoludkami”
- opiekun Wiesława Herman, zespół teatralny „Maski” z G-2 z „Zemstą współcześnie” - opiekun Monika Rzeszótko
i Lidia Szkaradnik, zespół teatralny gimnazjalistów „Entliczek Pentliczek” pracujący w SP-5 z „Urodzinami kłapouchego”opiekun Agnieszka Szonowska, kabaret
„Szczukersi” z G 2 z „Remontem”– opiekun Anna Szczuka-Pezda, zespół teatralny „Kamakijo” z MDK „Prażakówka”
z przedstawieniem „Człowiekiem jestem”
- opiekun Magdalena Kołoczek.
Jury obradowało w składzie: przewodniczący - Bogusław Słupczyński, zawodowy aktor, reżyser, Szymon Pilch, student
V roku kulturoznawstwa, aktor Cieszyń-

Fot. m. niemiec

skiego Studia Teatralnego, Danuta Koenig,
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Ustroniu.
Sędziowie wyrazili uznanie dla wszystkich występujących za zapał i dobry pomysł
na spektakl. Jednak słabe dopracowanie
przedstawień spowodowało, że przyznano
tylko 2 wyróżnienia i nagrodę Grand Prix.
Grand Prix i wyróżnieniem I stopnia
nagrodzony został teatrzyk szkolny „Buratino”, a dwie nagrody dla jednego zespołu
teatralnego mają pokazywać dużą różnicę
między tą grupą, a pozostałymi. Wyróżnienie II stopnia w kategorii teatry młodzieżowe otrzymał zespół teatralny „Entliczek
Pentliczek”. Najlepszym aktorem został
Bartosz Korcz za rolę narratora, a najlepszą
aktorką Wiktoria Pokorny za rolę macochy.
Oboje z „Buratino”
„Buratino” będzie reprezentowało Ustroń
na przeglądzie rejonowym, wystąpi też
obok „Entliczka Pentliczka” i „Szczukersów” w ramach XII Ustrońskich Spotkań Teatralnych 10 marca o godz. 10.00
w MDK „Prażakówka”. Monika Niemiec
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Warto było połsuchać „michelle" the beatels w wykonaniu musicae amantes.

klaSyka Folk Jazz

repertuaru, na który składają się wokalne
utwory sakralne i świeckie renesansu,
opracowania negrospirituals i pieśni ludowych oraz utwory muzyki rozrywkowej.
Katarzyna Bezecna, Aleksandra Pruszydło, Magdalena Szmek, Bogdan Szmek,
Zbigniew Szmek, Jacek Rybicki tworzą
chór kameralny od września 2009 roku,
a zespół powstał w styczniu 1997 roku
w Nydku.
Tradycją jest zaproszenie do koncertu
przyjaciół i uczniów. Tych ostatnich reprezentowała Magdalena Zborek, uczennica klasy śpiewu rozrywkowego. W jej
wykonaniu można było usłyszeć szlagiery
polskiej estrady: „Kaziu, zakochaj się”,
„Ludzkie gadanie” i „Dobranoc”.
Na koniec wystapiły dwa zespoły.
W Kwartecie Saksofonowym Four Brothers gra nauczyciel Ogniska Borys Gruchel - saksofon altowy, a razem z nim:
Łukasz Sosna - saksofon sopranowy, Sławek Władyka - saksofon tenorowy, Michał
Wojaczek - saksofon barytonowy. Zespół
wykonał utwory klasyczne i jazzowe.
Na koniec mocne brzmienie w wykonaniu Folkoperacji, w której oprócz nauczyciela Ogniska Wojciecha Zubrzyckiego
- gitara, grają: Bogdan Bartnicki - wokal,
skrzypce, Piotr Kohut - perkusja, flet,
wokal, Martin Wałach - gitara basowa. Ich
styl muzyczny można określić jako funk &

Po raz piąty nauczyciele ogniska muzycznego zagrali i zaśpiewali dla
mieszkańców naszego miasta. koncerty te są okazją do zaprezentowania
wysokich umiejętności i różnych zainteresowań muzycznych pedagogów
kształcących ustrońskie dzieci i młodzież.
A potem przyszedł czas na wokal. ZaNiezbyt liczną publiczność przywitała
kierownik Ogniska Agnieszka Durlow, prezentował się zespół Musicae Amantes,
zapowiadając koncert urozmaicony te- który wykonał część swojego bogatego
matycznie. I rzeczywiście prezentowano
muzykę od klasycznej, przez operetkową,
rozrywkową aż po folkową czyli dla każdego coś miłego.
O szczególnej więzi między mistrzami
a wychowankami niech świadczy fakt, że
A. Durlow, grająca na skrzypcach, zadedykowała jeden z utworów swoim uczennicom. Razem z Katarzyną Kamińską wykonała walca, melodie musicalowe, klasyczne, operetkowe. Szopenowskim akcentem
w roku poświęconym temu kompozytorowi
było wykonane w duecie „Życzenie” oraz
solowy Mazurek a-mol K. Kamińskiej.
Ciekawe i różnorodne pod względem
nastroju utwory przedstawił duet akordeonowy: Piotr Sztwiertnia i Rafał Wolny.
Na koniec ich występu trudno już było
stwierdzić, czy dalej jesteśmy w „Prażaakordeonowa muzyka przeniosła słuchaczy do Paryża.
kówce” czy już na paryskich ulicach.

najlepsza aktorka i aktor przeglądu teatralnego. Więcej na str. 8.
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Fot. m. niemiec

rock oparty o twórczość ludową, głównie
z Istebnej i jej okolic. Obecnie zespół wykonuje utwory w całości skomponowane
przez siebie.
Na widowni można było dojrzeć
uczniów ustrońskiego Ogniska, ich rodziców, dziadków. Trzeba się było jednak
dobrze naprzyglądać. Trudno stwierdzić,
dlaczego rodzice uczniów nie chcieli posłuchać pedagogów odpowiadających za
rozwój muzyczny swoich pociech. Tym
razem nie dopisali nawet ustrońscy melomani, zazwyczaj chętnie korzystający
z bezpłatnej, ambitnej rozrywki.
Obecne były rodziny i znajomi wychowanków, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig
oraz Henryk Banszel, prezes Towarzystwa
Kształcenia Artystycznego w Ustroniu,
którego główną działalnością jest prowadzenie Ogniska Muzycznego.
Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec
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budżet 2010
UCHWała NR XXXiX/456/009
RaDy MiasTa UsTRoń
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27, w tym:
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie bud żetu Miasta na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d" „i" pkt 10, art.51 i art. 61 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.),art.89, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,
art.237 art. 239, art.258 ust 1 pkt.3 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o inansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta Ustroń uchwala

§ .
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie:
6.547.504 zł, w tym:
 dochody bieżące w wysokości 45.737.09 zł
 dochody majątkowe w wysokości 5.80.95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2.Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie:
6.385.854 zł w tym:
3 wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.98.875 zł
4 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 0.086.979 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2.Wydatki o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują:
3.wydatki jednostek budżetowych 33.848.438 zł, w tym:
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.366.644 zł
b wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3.48.794 zł
 dotacje na zadania bieżące 3.788.594 zł
 świadczenia na rzecz osób izycznych 3.503.80 zł
3 wydatki na programy inansowane z udziałem środków o których mowa
w art sierpnia 2009 r o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)
858.563 zł
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.50 zł
b pozostałe wydatki bieżące 89.43 zł
 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł
 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
§ .
1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany
deicyt budżetu.
Deicyt budżetu Miasta w kwocie: 838.350 zł pokryty zostanie z pożyczek
w kwocie: 838.350 zł
 Ustala się łączn ą kwotę przychodów: 5.004.6 zł
3 kredytów w kwocie: .368.000 zł
4 pożyczek w kwocie: .038.066 zł
5 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie: .598.060 zł
6 Ustala się łączn ą kwotę rozchodów: 4.65.776 zł
7 spłat kredytów 3.58.000 zł
8 spłat pożyczek 637.776 zł
9 Przychody i dochody oraz wydatki i rozchody budżetu Miasta zawiera
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3.
Tworzy się rezerwy:
 ogólną w wysokości 300.000 zł
 celową w wysokości 5.000 zł
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
§ 4.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
 dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin
doinansowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 dochody i wydatki związane z realizacj ą zadań określonych w Miejskim
Programie Proilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
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 dochody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załą cznikiem nr 13 do uchwały.
§ 5.
Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla samorządowych instytucji
kultury, jednostek sektora inansów publicznych i dotacje dla jednostek
spoza sektora inansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 6.
Wyodrębnia się:
 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z przepisami przej ściowymi na rok 2010
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załą cznikiem nr 13 do uchwały.
§ 7.
Ustala się:
 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
zgodnie z załą cznikiem nr 10 do uchwały,
 zadania inwestycyjne i majątkowe na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj ne w latach 2010
- 2011
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 8.
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.65.776 zł
 Spłata kredytów 3.58.000 zł
 Spłata pożyczek 637.776 zł
§ 9.
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występuj ącego
w ciągu roku budżetowego przej ściowego deicytu budżetu do łącznej
wysokości .000.000 zł
 planowanego deicytu budżetu do kwoty 3.406.066 zł
3 spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty .500.000 zł
4 kredytów i pożyczek na wyprzedzające inansowanie działań inansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej
wysokości 5.000.000 zł
§ 0.
Upoważnia si ę Burmistrza Miasta do:
 Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występuj ącego w ciągu roku budżetowego przej ściowego deicytu budżetu
do łącznej wysokości .000.000 zł.
 Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
Miasta.
 Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ci ągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.
 Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do
zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczą poza rok budżetowy.
3 Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł
§ .
1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez
jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby izyczne mogą
by ć zaliczane na zmniej szenie wydatków.
 Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów
budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta jako 10
dzień miesi ąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3 Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów
budżetowych pobranych przez Miasto jako 20 dzień miesi ąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
4 Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów
budżetowych związanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez
jednostki organizacyjne Miasta: według stanu na 10 dzień miesiąca w
terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzie ń miesi
ąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień
31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
§ .
Obsług ę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski SA w Katowicach.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
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załącznik Nr 

do uchwały budżetowej nr XXXiX/456/009
z dnia 7 grudnia 009 r.

DoCHoDy

Dział Źródło dochodów

§

75
Plan 00 r.

00 LeŚNiCTWo
500,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora inansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
0750
1500,00
600 TRaNsPoRT i łąCzNoŚĆ
 79 466,00
Wpływy z różnych opłat
0690
127 000,00
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
2320
605 466,00
Środki na doinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
6298 1 060 000,00
630 TURysTyKa
3 469 76,00
Środki na doinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw
pozyskane z innych źródeł
2708
83 632,00
Środki na doinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
6298 3 386 130,00
700 GosPoDaRKa MieszKaNioWa
6 5 985,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i uzytkowanie wieczyste
niruchomości
0470
200 000,00
Wpływy z rónych opłat
0690
25 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora inansów publicznych oraz innych umów
o podobnmym charakterze
0750
1 230 000,00
Wływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom izycznym
w prawo własności
0760
63 500,00
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
0870 3 100 000,00
Pozostałe odsetki
0920
5 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
3 000,00
Środki na doinansowanie własnych inwestycji
gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
6298 1 589 485,00
70 DziałaLNoŚĆ UsłUGoWa
63 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690
143 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
20 000,00
750 aDMiNisTRaCJa PUBLiCzNa
883 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora inansów publicznych oraz innych umów
o podobnmym charakterze
0750
100 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
2010
101 711,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360
45,00
Środki na doinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) powiatów
(związków powiatów) samorządów województw
pozyskane z innych źródeł
2708
623 260,00
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754

756

758

80
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Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
doinansowanie zadań bieżących 2900
53 204,00
URzĘDy NaCzeLNyCH oRGaNóW
WłaDzy PańsToWeJ, KoNTRoLi
i oCHRoNy PRaWa
oRaz sąDoWNiCTWa
 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
2010
2 600,00
BezPieCzeńsTWo PUBLiCzNe
i oCHRoNa PRzeCiWPoŻaRoWa
6 860,00
Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób izycznych 0570
6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między JST
2320
860,00
DoCHoDy oD osóB PRaWNyCH oD osóB
FizyCzNyCH i oD iNNyCH JeDNosTeK Nie
PosiaDaJąCyCH osoBoWoŚCi
PRaWNeJ oRaz WyDaTKóW
zWiązaNyCH z iCH PoBoReM
8 49 69,00
Podatek dochodowy od osób
izycznych
0010 10 403 649,00
Podatek dochodowy od osób
prawnych
0020
420 000,00
Podatek od nieruchomości
0310 12 000 000,00
Podatek rolny
0320
87 970,00
Podatek leśny
0330
41 000,00
Podatek od środków
transportowych
0340
460 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób
izycznych opłacany w formie karty
podatkowej
0350
30 000,00
Podatek od spadku i darowizn
0360
120 000,00
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej 0390
2 100 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej
0410
70 000,00
Wpływy z opłaty targowej
0430
180 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460
3 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
0480
620 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
0490
433 000,00
Podatek od czynności
cywilno-prawnych
0500 1 400 000,00
Wpływy z róznych opłat
0690
8 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
0910
50 000,00
Pozostałe odsetki
0920
3 000,00
RóŻNe RozLiCzeNia
7 453 660,00
Pozostałe odsetki
0920
40 000,00
Subwencje ogólne z budżetu
państwa, w tym:
2920
7 413 660,00
część oświatowa
7 413 660,00
oŚWiaTa i WyCHoWaNie
4 94 54,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora inansów publicznych oraz innych umów
o podobnmym charakterze
0750
10 000,00
Wpływy z usług
0830
1 332 882,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na doinansowanie
zadań bieżących
2900
70 000,00
Środki na doinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
6298
3 511 632,00
oPieKa sPołeCzNa
3 9 770,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
18 000,00
Wpływy z usług
0830
485 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 2010 2 810 500,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
2030
404 600,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320
71 333,00
Środki na doinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (zwiazków gmin) powiatów (związków powiatów)
samorządów województw pozyskane z innych
2708
125 351,00
źródeł
Środki na doinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (zwiazków gmin) powiatów
(związków powiatów) samorządów województw
pozyskane z innych źródeł
2709
6 636,00
853 PozosTałe zaDaNia W zaKResie
PoLiTyKi sPołeCzNeJ
0 000,00
Wpływy z usług
0830 120 000,00
900 GosPoDaRKa KoMUNaLNa
i oCHRoNa ŚRoDoWisKa
 05 000,00
Wpływy z opłaty produktowej 0400
1 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 756 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
0960 258 000,00
9 KULTURa i oCHRoNa DzieDziCTWa
NaRoDoWeGo
3 47 548,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
0960
2 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
46 000,00
Środki na doinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
6298 3 099 548,00
DoCHoDy oGółeM
6 547 504,00

załącznik Nr 

do uchwały budżetowej nr XXXiX/456/009
z dnia 7 grudnia 009 r.

WyDaTKi

Dział Rozdział Wyszczególnienie

łączna kwota na 00 r.

00 RoLNiCTWo i łoWieCTWo
 000,00
01030 Izby rolnicze
2 000,00
00 LeŚNiCTWo
0 000,00
02095 Pozostała działalność
10 000,00
600 TRaNsPoRT i łąCzNoŚĆ
4 66 466,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
38 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
1 973 466,00
60016 Drogi publiczne gminne
2 605 000,00
630 TURysTyKa
3 83 380,00
63095 Pozostała działalność
3 283 380,00
700 GosPoDaRKa MieszKaNioWa
3 45 79,00
70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
2 524 779,00
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
890 500,00
70 DziałaLNoŚĆ UsłUGoWa
54 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograiczne 40 000,00
71035 Cmentarze
34 000,00
750 aDMiNisTRaCJa PUBLiCzNa
6 33 30,00
75011 Urzędy wojewódzkie
101 711,00
75022 Rady gmin
147 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 096 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
942 091,00
75095 Pozostała działalność
44 000,00
75 URzĘDy NaCzeLNyCH oRGaNóW WłaDzy
PańsTWoW PRaWa oRaz
 600,00
sąDoWNiCTWa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 600,00
754 BezPieCzeńsTWo PUBLiCzNe
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i oCHRoNa PRzeCiWPoŻaRoWa  03 45,00
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
10 000,00
75411 Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
5 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
420 000,00
75414 Obrona cywilna
5 160,00
75416 Straż Miejska
563 085,00
75421 Zarządzanie kryzysowe
10 000,00
756 DoCHoDy oD osóB PRaWNyCH oD osóB FizyCzNyCH i iNNyCH JeDNosTeK Nie PosiaDaJąCyCH
osoBoWoŚCi PRaWNeJ oRaz WyDaTKi
zWiązaNe z iCH PoBoReM
00 500,00
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych
200 500,00
757 oBsłUGa DłUGU PUBLiCzNeGo
300 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
300 000,00
758 RóŻNe RozLiCzeNia
35 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
315 000,00
80 oŚWiaTa i WyCHoWaNie
 335 000,00
80101 Szkoły podstawowe
11 571 518,00
80104 Przedszkola
4 945 550,00
80110 Gimnazja
4 038 411,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
278 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno
-administracyjnej szkół
312 873,00
80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 78 328,00
80148 Stołówki szkolne
1 094 320,00
80195 Pozostała działalność
16 000,00
85 oCHRoNa zDRoWia
668 550,00
85149 Programy polityki zdrowotnej
20 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii
20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
600 000,00
85195 Pozostała działalność
28 550,00
85 PoMoC sPołeCzNa
5 86 77,00
85202 Domy Pomocy Społecznej
1 428 870,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2 808 200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
16 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 295 600,00
85215 Dodatki mieszkaniowe
300 000,00
85216 Zasiłki stałe
150 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
715 130,00
5295 Pozostała działalność
147 472,00
853 PozosTałe zaDaNia W zaKResie
PoLiTyKi sPołeCzNeJ
60 000,00
85305 Żłobki
610 000,00
854 eDUKaCyJNa oPieKa WyCHoWaWCza 389 080,00
85401 Świetlice szkolne
389 080,00
900 GosPoDaRKa KoMUNaLNa i oCHRoNa
ŚRoDoWisKa
4 840 53,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 964 616,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
830 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 000,00
90005 Ochrona powietrza i klimatu
243 066,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 010 000,00
90095 Pozostała działalność
292 850,00
9 KULTURa i oCHRoNa DzieDziCTWa
NaRoDoWeGo
7 409 548,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 525 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 693,00
92116 Biblioteki
500 000,00
92118 Muzea
1 038 355,00
92195 Pozostała działalność
4 045 000,00
96 KULTURa FizyCzNa i sPoRT
67 600,00
92605 Zadania w zakresie kultury izycznej
i sportu
427 600,00
92605 Pozostała działalność
200 000,00
oGółeM WyDaTKi:
6 385 854,00
18 lutego 2010 r.

18 lutego 2010 r.
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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

„z nieba do nieba - anioły i drzewa” - prace artystów Stowarzyszenia Manu Art - Agaty i Marka
Cienciałów oraz Kamy Stachowskiej i Janusza Księżnika (drzewo i szkło).
„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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zespół art music trio zagrał podczas walentynkowego koncertu przy
świecach w Prażakówce.
Fot. W. Suchta

18 lutego 2010 r.

sie też mocie?
koncert PioSenek JoJako
już doprowdy ni mogym doczakać sie wiosny, a tu
fórt suje i suje i kóńca nie widać. Przez te zime zaś
czeSłaWa niemena śniyg
mie przibyło pore kilo, ale co sie dziwić? Na poczóntku zimy

„Spod chmury kapelusza” to tytuł koncertu w wykonaniu Joachima Perlika z zespołem Moment. Jest to jednocześnie tytuł
ostatniej płyty Czesława Niemena, który odszedł od nas 6 lat
temu. Odszedł, pozostawiając ponadczasową twórczość znaną
wszystkim pokoleniom. Jego piosenki poznajemy po pierwszych taktach melodii, Jego głosu nie sposób pomylić z innym.
Wielu wokalistów odnajduje się w niemenowskim repertuarze,
ale nikt nie robi tego tak dobrze jak Joachim Perlik. Znany
z początkowych edycji teleturnieju „Jaka to melodia”, wystąpił już
w Ustroniu kilka lat temu. Tym razem repertuar koncertu jest
inny – wokalista buduje jego nastrój zaczynając od takich tytułów
jak: Czy mnie jeszcze pamiętasz, Dziwny jest ten świat, Wspomnienie, przechodząc przez Jednego serca, Płonącą stodołę, aż
po Jeszcze sen i Bema pamięci żałobny rapsod. Koncert nabiera
mocy i trzyma słuchacza w atmosferze silnego, acz przyjemnego
napięcia. Jest dużym przeżyciem.
Koncert odbędzie się 19 lutego na godz. 18.00 w MDK „Prażakówka”. Bilety w cenie 15 zł można kupić w MDK” lub w Miejskiej
Informacji Turystycznej w Ustroniu.
(bnż)

Wykład Haliny Szotek

W Klubie Propozycji w cyklu „Spotkania z historią” odbędzie
się wykład Haliny Szotek pt.: „Zawiedzione nadzieje – Zaolzie
od 1920 r. do końca wieku”. Organizatorzy zapowiadają również
miłą niespodziankę i zapraszają na wykład do Oddziału Muzeum
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” we wtorek, 23 lutego
o godz. 17.

konkurS PlaStyczny

były świynta, potym fórt jakosikej łokazja coby cosi dobrego
zdegustować, niedowno tłósty czwortek. Trzeja by wiyncyj
ruchu, nale dyć ani wyńś kaj przi tym mrozie i śniegu bardzo
sie nie chce. Tóż człowiek jakisi sklep z rana zaliczy, a potym
siedzym w chałupie. A jak już kuszóm jakimisik imprezami,
łoto baji na Prażakówce, abo w muzeum, to ni mogym sie
jakosi zmobilizować, coby sie łoblyc i iś. Dyć telkownych
szrótów trzeba na siebie wdzioć coby sie nie przeziómbić,
a jeszcze ty ciynżki bóty, a i tak je dycki zagrożyni, że drzisnym sobóm i sie nie pozbiyróm. Tóż czakóm aż bydzie
wiosna i siedzym calutkimi dniami przed telewizorym,
a szpacyrujym jyny z izby do kuchyni, abo do aportu. Ale
już mie to doista źli. Łoto spotkałach na ceście kamratke
i prawi, że ptoszki zaczynajóm szumnie śpiywać – już czujóm
wiosne, a jeji pieszczoch, czyli stary kocur też coroz czyńścij
wymyko sie z chałupy, bo snoci kocury majóm taki marcowe
zaloty. Jo na zaloty już żech je kapke za staro, ale też czakóm,
aż tyn śniyg stajo, aż już sie wszystko zazielyni. Tela móm
radości, co sie pocieszóm, że w marcu już nie bydzie tela
śniega, ale kiery to może wiedzieć?
Łoto młodzi sie umawiali na Walyntynki, a jo już sie
z dwóma kamratkami umówiła, że jak za downych czasów
łodprawiymy se Dziyń Kobiet. Latoś to trei w pyndziałek,
tóż pujdymy se na jaki dobre ciacho, a każdo se sama kupi
prezynt, to co by ji nejbardziyj pasowało. Ludkowie wiosna
coroz bliżyj, tóż kurujmy sie coby dotrwać do ni w jak nejlepszej kóndycji.
Jewka

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży.
w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Wiatr, wypadek,
ogień, woda - strażak zawsze rękę poda”.
Termin eliminacji szczebla gminnego w Ustroniu, ustalony został
na 5 marca (piątek) godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

turnieJ teniSa StołoWego

27-28 lutego odbędzie sie XVI Turniej Tenisa Stołowego
O Puchar Miasta Ustroń. W sobotę 27 lutego dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, 28 lutego dla szkół średnich, seniorek
i seniorów. Początek o godz. 9. Zapisy przed turniejem. Turniej
odbędzie sie w sali Szkoły Podstawowej nr 2.
PozioMo: ) przesyłka pocztowa, 4) rewolta, pucz,
6) duchowny w cerkwi, 8) materiał opatrunkowy, 9) ryje
pod ziemią, 0) procenty z „Rancza”, ) polski aktor,
) ze strachu na plecach, 3) zarzucana na grzbiet,
4) wojskowa dyscyplina, 5) w rodzinie Skandynawów,
6) legenda futbolu, 7) danie mięsne, 8) serialowy kosmita,
9) …. Mater, 0) zakonnik.
PioNoWo: ) nadużywa leków, ) w ekipie ilmowej,
3) wiosną na wierzbie, 4) opaska akcyzowa, 5) korona papieska, 6) urządzenie na parkingu, 7) polski pisarz („Wrzesień”),
) w alfabecie, 3) nici z planów, 7) kilometr w skrócie.

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 26 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

NieDłUGo WaLeNTyNKi
Nagrodę 30 zł i książkę „Uwierz że możesz” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia, otrzymuje: Grzegorz Gawłowski z Bładnic Górnych 8. Zapraszamy do redakcji.
18 lutego 2010 r.
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m. kłoda po zwycięstwie w Spale.

HaloWy miStrz
Tyczkarz Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Ustroniu Michał Kłoda został
halowym mistrzem Polski w kategorii
wiekowej juniorów młodszych. Podczas
mistrzostw w Spale skoczył 430 cm. Jest
uczniem technikum w Cieszynie. Drugi
był Artur Świerkat z Mazańcowic (420),
trzeci Maciej Kargol z Gdyni (410).
- Raczej przygotowujemy się do zawodów
w lecie. Były jednak ciężkie treningi, przygotowania i jestem z tego startu bardzo
zadowolony. Można było skoczyć wyżej,
ale wiedziałem, że wygrałem, a do tego
odzywał się ból nogi. Obecnie w mojej
kategorii jest pięciu zawodników liczących
się w kraju. Kolega z Bielska-Białej skacze
podobnie do mnie - mówi po swym sukcesie M. Kłoda, który w tym roku nastawia

się na skakanie na wysokości 470 cm.
W tym roku odbywa się Światowa Olimpiada Młodzieży w Singapurze. Eliminacje
odbędą się w Moskwie 22 maja. Żeby
pojechać do Moskwy Michał musi skoczyć
470 cm i to praktycznie na początku sezonu. - Będę miał okazję ten wynik osiągnąć
na trzech zawodach, ale będzie bardzo
ciężko. Trzeba na początek sezonu mieć
optymalną formę. Treningi mam pięć razy
w tygodniu po dwie godziny. Wracam ze
szkoły i mam godzinę przerwy do treningu,
to mogę się trochę pouczyć. Potem jeszcze
po treningu i wszystko można pogodzić,
ale jest ciężko.
Trener Marek Konowoł twierdzi, że
jego podopieczny jest w stanie skoczyć
w maju 470 cm.

biegi na bulWaracH

7 lutego na bulwarach nad Wisłą odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Ustronia
w sprintach narciarskich. Na starcie stanęło
19 kobiet i 55 mężczyzn. Startowano co pół
minuty. W klasyikacji generalnej zwyciężyła Anna Słowiok z Wisły (3 min. 12,62
sek.). Zawodniczki z Ustronia: 7. Klaudia
Mirowska (5.03,50), 8. Grażyna Madzia
(5.14,77), 9. Ewa Nowińska (5.31,53),
12. Agnieszka Hyrnik (6.39,37), 13. Bożena Hyrnik (6.47,38), 15. Anna Hyrnik
(6.52,77)17. Ludmiła Śliwka (8.04,50).
Wśród mężczyzn zwyciężył Krzysztof
Kukuczka z Istebnej (5.38,00), ustroniacy: 3. Piotr Śliwka (5.39,81), 8. Stanisław Gorzołka (5.55,44), 9. Jacek Hyrnik
6.11,34), 24. Nowiński Andrzej (8.18,18),
33. Pasterny Franciszek (8.56,13), 34.
Jerzy Klimczak (9.17,04), 38. Zbigniew
Drózd (9.24,86), 39. Roman Gaszczyk
(9.29,58), 43. Andrzej Mendrek (9.45,45),
46. Adam Lorens (10.24,70), 47. Eryk Stępień (10.32,36), 49. Radosław Pawłowski
(10.57,300), 50. Jan Pawłowski (11.05,63),
51. Władysław Śliwka (11.38,47).
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- Obecnie jesteśmy w okresie przygotowawczym do sezonu letniego - mówi
M. Konowoł. - Nie było przygotowań
do sezonu halowego, bo nie mamy do
tego warunków. Chłopcy w tej sali mogą
skakać z ośmiu kroków, dziewczęta
z dziesięciu. To tak jakby grać na ćwierci
boiska i potem wyjść na duże. Na razie
wszystko przebiega prawidłowo poza
dolegliwościami. Byliśmy już na dwóch
obozach w Spale, ale ćwiczymy przede
wszystkim wytrzymałość ogólną, trening
gimnastyczny, bo w Spale są do tego
urządzenia. W Ustroniu niestety żadna
szkoła nie posiada odpowiednich dla nas
urządzeń gimnastycznych. Dlatego na treningi będziemy jeździć do Chybia, gdzie
jest sekcja gimnastyczna.
Podczas mistrzostw w Spale wystartowały też dziewczęta z MKS. Aneta Molek
zajęła piąte miejsce (310), szóste Monika
Cyganek (310), siódme Magdalena Wojdyło (260).
- Start dziewczynom się nie udał. Aneta skacząc w swoim zakresie powinna
mieć medal. Ale tak to już jest, że raz
zawodnik ma lepszy, raz słabszy dzień.
Nie startowała Martyna Cyganek, gdyż
ciągle jeszcze boryka się z zeszłoroczną
kontuzją. Nie udaje się do końca zaleczyć
tej kontuzji. Na pierwszym i drugim obozie
nie odczuwała dolegliwości i wszystko
wyglądało bardzo dobrze. Później podczas
treningu u nas przy odbiciu odezwał się ten
sam uraz, choć w minimalnym stopniu.
Myślę, że wszystko zostanie wyleczone.
Może uda się Martynie zakwaliikować
na Mistrzostwa Świata do Kanady. Mam
nadzieję, że wreszcie będzie to jej sezon
bez kontuzji. Poprzedni rok całkowicie
stracony. Co prawda skoczyła rekord
życiowy 384 cm, ale to nie jej wysokość.
Nie da się skakać i jednocześnie myśleć,
czy noga wytrzyma. Wojsław suchta

- Przeżyłem szok w pozytywnym sensie,
spowodowany liczbą startujących. Było
ich dwa razy więcej niż przed rokiem
- mówi organizator Andrzej Nowiński. Trasa jest płaska, ale to specyika sprintów.

Tu od początku do końca trzeba z siebie
dać wszystko. Tory były bardzo twarde,
ale przygotowane idealnie. Nie sądzę
byśmy mieli się czegokolwiek wstydzić,
Wszystko zagrało i jestem szczęśliwy, że
te zawody tak przebiegły.
Na ustrońskim rynku najlepszych dekorowała wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Marzena Szczotka.
Wojsław suchta

dochodziło do bezpośrednich pojedynków.

Fot. W. Suchta
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Wielu zawodników posiada niemałe umiejetności.

Fot. W. Suchta

zaWody Szkół

10 marca na dolnej polanie Solisko
obok Wyciągu na Czantorię odbyły się
Mistrzostwa Ustronia w narciarstwie alpejskim szkół podstawowych i gimnazjów
o Puchar Burmistrz Miasta. Slalom gigant
ustawił Antoni Stec, zaś pracownicy Kolei
Linowej zajęli się obsługą techniczną.
Spośród wszystkich startujących najszybciej trasę pokonała Katarzyna Wąsek,
najlepsza w swej kategorii wiekowej

w Polsce. Najbardziej wyrównana była
rywalizacja gimnazjalistów. Sześciu zmieściło się w jednej sekundzie.

Wyniki:
Szkoły podstawowe: dziewczęta:
1. Wiktoria Kukuczka SP-6 (30,55),
2. Magda Mikuła SP-1 (32,47), 3. Karolina
Szlęk SP-1 (32,80), 4. Oliwia Kocyan SP-2
(36,64), 5. Wiktoria Tajner SP-2 (37,09),
6. Klaudia Szczecina SP-2 (40,17), chłopcy: 1. Michał Brachaczek SP-1 (25,47),
2. Miłosz Adamiec SP-2 (29,41), 3. Nikodem Adamiec SP-2 (29,88), 4. Kacper
Kostka SP-6 (30,13), 5. Krzysztof Zielecki
SP-1 (30,31), 6. Jan Wiecha SP-1 (32,19).
Gimnazja: dziewczęta: 1. Katarzyna
Wąsek G-2 (24,44), 2. Edyta Kral G-2
(28,02), 3. Agata Libera G-2 (28,03),
4. Dominika Pilch G-2 (28,61), 5. Dorota
Kłósko G-2 (30,49), 6. Anna Stępowska
G-1 (30,88), chłopcy: 1. Konrad Kania
G-2 (25,04), 2. Amadeusz Tyszkowski
G-2 (25,44), 3. Mateusz Matuszyński G-2
(25,54, 4. Mieszko Kuczyński G-2 (25,61),
5. Andrzej Procner G-2 (25,65), 6. Tomasz
Maciejowski G-1 (25,89).
W klasyikacji drużynowej wśród szkół
podstawowych zwyciężyła SP-1, druga była
SP-2, trzecia SP-6 z Nierodzimia. Gimnazjum nr 2 okazało się lepsze od Gimnazjum
nr 1. Najlepsze szkoły otrzymały okazałe
puchary, zwycięzców indywidualnych dekorował prezes Kolei Linowej „Czantoria”
Czesław Matuszyński. Zawody zorganizował Urząd Miasta. Wojsław suchta

PucHar
czantorii

0 lutego odbędą się Vii amatorskie
zawody Narciarskie w slalomie o „Puchar Czantorii” na polanie Faturka.
start o godz. .00.
Udział w zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa zjazdowego tj. osoby
nieposiadające licencji zawodniczej PZN.
Dzieci do lat 16 na odpowiedzialność
rodziców, opiekunów, do lat 15 obowiązkowo w kaskach. Wpisowe 10 zł/osoby.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona
w kategoriach wiekowych.
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gimnazjalistki dekoruje cz. matuszynski.

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

KULTURa

15-26.02

sPoRT

20.02 godz. 11.00

KiNo

Ferie z „Prażakówką”. Zajęcia w kołach
zainteresowań.
Vii amatorskie zawody Narciarskie
w slalomie o „Puchar Czantorii”, polana
Faturka.

19-25.2 godz. 17.20 oDLoT, animowany, USA 2009.
19-25.2 godz. 19.00 ReWeRs, komedia, Polska, 2009.

kiedy my ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

Fot. m. niemiec
Mieszkanie 2- pokojowe, kuchnia,
łazienka, umeblowane, osobne
wejście. 662-262-781.

Mechaniczne łupanie drewna.
507-054-163.
Remonty, pokrycia dachowe. 660631-682.

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

AVON - zostań konsultantką,
zarabiaj i odbieraj nagrody. tel.
783-090-012.

Sprzedam opel astra 1999r., poj.
1,6 benzyna. 694-454-566.

Sprzedam renault laguna, 1998,
1,8 benzyna i gaz. Zadbany, bogate
wyposażenie. Cena do uzgodnienia. (33) 854-70-66.

Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno twarde,
brykiet, transport. 0518-201-189.
Korepetycje z matematyki. Dojadę. 509-242-585.
Przyjmę reklamę na płot. Atrakcyjne miejsce. (33) 854-73-13.
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię. 502-685-400.

... będziemy mogły się tak ubrać.
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Pod najadą
na Szlaku
centrum
na zawodziu

ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46
ul. daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Ustroń. Pokój do wynajęcia na
długo. (33) 854-51-16.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.

Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.

17-18.02
19-20.02
21-24.02
25-26.02

Bezpłatnie rozliczamy PIT-y. Tel.
508-753-851.

Zgubiono legitymację studencką
na nazwisko Karchut. 667-2087-40.
DJ - Konferansjer - poprowadzę
wesela, imprezy irmowe, karaoke, uroczystości rodzinne. Tel.
603-168-747.
Rehabilitacja kardiologiczna
i ogólnorozwojowa, masaż z dojazdem do domu. Kontakt tel. kom
792 083 179.

Fot. m. niemiec

dziesięć lat temu
W ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej z 28 stycznia
ukazał się artykuł Tomasza Toszy „Ze szczerego serca”, w którym
autor pisze m.in.: „W Ustroniu, gdzie Gierek mieszka, radni majądylemat: lepszy pomnik czy ulica Gierka.” Wielu czytelników
GW w naszym mieście zaskoczyło to zdanie, gdyż jest to pierwsza
informacja o próbie uhonorowania I sekretarza KC PZPR. (…) „Ten problem nie był poruszany i prawdopodobnie wszystko wynika
z zainteresowania dziennikarzy tym, że Edward Gierek mieszka
w Ustroniu – odpowiada Rudolf Krużołek wiceprzewodniczący
Rady Miasta. – Temat uhonorowania Gierka nie był rozpatrywany
na posiedzeniu żadnej komisji.”

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W poniedziałek, 14 lutego pogoda bardzo kaprysiła. Na zmianę
świeciło słońce i padał śnieg. Po południu rozszalały się śnieżyce
i w ciągu kilkunastu minut zrobiło się biało. Na drogach śniegowa
maź pozwalała rozwinąć prędkość najwyżej 40 km/h.
Otrzymano zgłoszenie o nielegalnym odprowadzaniu ścieków do
kolektora przez jednego z mieszkańców Nierodzimia. Patrol straży
miejskiej złapał winnego na gorącym uczynku, kiedy wypompowywał nieczystości z szamba. Ukarano go mandatem w wys. 50
zł. Okazało się, że posiada rachunki za wywóz nieczystości, więc
został potraktowany łagodnie.
Dwie niedokończone piramidy na Zawodziu od lat czekały
na inwestora. (…) Druga niedokończona piramida znajduje się
powyżej grupy domów takich jak Narcyz i Repty. Ukryta w lesie
okazał się bardziej atrakcyjna i znalazł się inwestor, chcący postawić tam dom wypoczynkowy,. Inwestorem tym jest katowicka
irma Farmacol. (…) Udało nam się zdobyć zarys powstającego
budynku, który znacznie się będzie różnił od piramid na Zawodziu. Właściwie nie będzie to piramida, a czteropiętrowy gmach
ze skośnym dachem.
Z wywiadu z Marzanną Kunkiel-Korczago i Tadeuszem Recmanem, lekarzami Rodzinnej Praktyki Lekarskiej w Nierodzimiu:
Ilu pacjentów zarejestrowało się w przychodni? Prawie 3900
pacjentów i nie są to osoby, które „przejęliśmy” od ZOZ-u, jak
mówią niektórzy. Na tym terenie sytuacja była tak skomplikowana,
że mieszkańcy musieli trzy raz składać deklaracje. Po raz pierwszy przed 1 stycznia 1999 roku, po raz drugi, gdy weszła w życie
reforma, a przychodnią zarządzał tymczasowo cieszyński ZOZ
i po raz trzeci po 1 lipca 1999 roku, kiedy zaczął funkcjonować
nasz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Tak więc w momencie
otwarcia przychodni nie mieliśmy żadnych pacjentów.
(mn)
18 lutego 2010 r.

felieton
Tak sobie myślę

Brak współpracy
Przy wyborach okazuje się nieraz, że
żadna partia nie zdobyła dostatecznej
przewagi nad innymi, aby mogła samodzielnie rządzić, czy to w całym kraju czy
też w jego częściach. Wtedy potrzebne jest
zawarcie koalicji z inną partią. Stworzenie
koalicji wymaga przy tym umiejętności
zawierania kompromisu, szukania tego, co
wspólne, wyciszenia wzajemnych sporów
i nieufności. Koalicja możliwa jest tylko
wtedy, gdy jest gotowość do współpracy
i wzajemne zaufanie.
Bywa więc, że do zawarcia koalicji
nie dochodzi albo też zawarta koalicja
rozpada się, gdy obie strony nie potraią
ze sobą współpracować i zamiast szukać
kompromisowych rozwiązań, próbują
sobie wzajemnie narzucić swoje „jedynie
słuszne” rozwiązanie. W efekcie wciąż
mamy do czynienia z zawieraniem ko-

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (6)
1. Jan Szczepański w „Korzeniami
wrosłem w ziemię” opisuje kształtowanie
postawy rzetelności: „Mama nie zważała
na protesty wynikające z popękania skóry, pozbijanych paznokci, tylko kazała
stopy szorować rzetelnie” („O myciu”).
Walor rzetelności, potrzebny w relacjach
międzyludzkich i w różnego typu pracy,
kształtuje się wykonując podstawowe
czynności. Ukazuje to opis mycia stóp
w strumyku. Zimna woda, kamor oraz polecenia, aby czyścić i nie gadać. Elementarną czynność należy spełniać rzetelnie.
Trudno o lepszą szkołę rzetelności.
2. Walor rzetelności niezbędny jest
w dociekaniach naukowych i filozoficznych. Nieustępliwość podobną do
tej z rozdziału „O myciu” prezentuje
Szczepański w dzienniku, w zapiskach
o metaizyce i wolności z czasu II wojny
światowej, gdy – po powrocie z polskiej
wojny obronnej 1939 roku – przebywał
w rodzinnym domu w Ustroniu Zawodziu. Mimo zbrodni i zniszczeń wojennych, Szczepański składa intelektualne wyznanie: „Poezja jest szczytowym
wyrazem piękna, logika szczytowym
wyrazem mądrości. Mądrość i piękno są
najistotniejszymi, wiecznymi elementami kultury. Wszystkie inne dziedziny
18 lutego 2010 r.

alicji, ich rozpadem i szukaniem nowych
koalicjantów…
Wychodzi na to, że współpraca różnych
partii, stronnictw, grup społecznych czy
poszczególnych jednostek nie jest ani
oczywista ani łatwa. I to nie tylko wtedy,
gdy istnieją między nimi znaczne różnice w poglądach, w zamierzeniach czy
w sposobach rozwiązywania zaistniałych
problemów, ale także wtedy, gdy są sobie
bardzo bliskie. Wystarczy brak zaufania,
chorobliwa podejrzliwość, wybujałe ambicje czy chęć przeforsowania i narzucanie
własnych pomysłów i rozwiązań, a już
współpraca okazuje się niemożliwa.
A przecież tak naprawdę jesteśmy skazani na współpracę z innymi. Życie w społeczeństwie, działanie na rzecz państwa,
miasta czy jakiejkolwiek społeczności,
wymaga porozumienia, kompromisów,
wspólnego działania. Bez tego rozpadnie
się rodzina, wysiłki dla dobra państwa
czy miasta spełzną na niczym wśród nieustannych sporów i podziałów, nie uda się
niczego razem zbudować…
Nietrudno przy tym zauważyć, że nam
samym nie zawsze udaje się współpraca
z innymi ludźmi. Z jednymi współpracujemy harmonijnie i skutecznie. Z innymi
ułożenie wzajemnej współpracy idzie

opornie. A są i tacy, z którymi nie jesteśmy
w stanie współpracować.
Jako młody człowiek myślałem, że z każdym można znaleźć wspólny język i ułożyć
mniej czy bardziej harmonijną współpracę.
Przekonałem się jednak, że to nie zawsze
się udaje. Są bowiem ludzie, którzy koniecznie chcą postawić na swoim, narzucić
swoją wolę, zmusić do podporządkowania
się im. Nie chcą słyszeć o żadnej ugodzie,
o trzymaniu się uzgodnionych zasad postępowania, do liczenia się z innymi i z ich
zdaniem. A to na dłuższą metę jest nie do
wytrzymania. Prowadzi do niekończących
się sporów, do straty czasu i niemożliwości
wykonania wspólnego zadania. Tacy ludzie
gotowi są do współpracy, ale tylko pod
warunkiem, że wszystko będzie tak, jak
oni tego chcą…
Upieranie się przy swoim, wybujałe
ambicje, nieumiejętność słuchania innych i szukania wspólnego rozwiązania
spornych problemów, niszczy wszelkie
współdziałanie, powoduje rozpad koalicji
międzypartyjnych, ale także związków
i przyjaźni między ludźmi. Zdarza się
więc, niestety, i w kraju i w życiu każdego z nas, że trzeba zerwać związki
z tymi, z którymi współpraca i współżycie
stają się niemożliwe.
Jerzy Bór

twórczości ludzkiej, o ile nie zawierają
ani poezji, ani mądrości, giną prędko (21
VII 1940). Dlatego też podejmuje on
metaizyczne pytania i dąży do odkrycia
metaizycznych zasad.
3. W dzienniku (zapis 19 X 1939)
Szczepański prezentuje swój zamiar:
„Myśli nieuniknione. Tak chciałbym nazwać swoją książkę o metaizyce. Gdyż
metaizyką jest każda myśl nieunikniona
o bycie, przed którą zatrzymuje się nasza
myśl”. Dopowiada: „piękny tytuł: Myśli
nieuniknione”.
3.1. Szczepański określa zdania metaizyki jako „zdania orzekające istnienie
świata, jego ład i cel” (8 VIII 1939)
i wyjaśnia funkcje metaizyki: „Metaizyka moja chce zająć nie miejsce nauki, lecz
religii. Zadaniem tej metaizyki jest dać
obraz świata, dać odpowiedź na pytania
nieuniknione. Czym jest świat? Strukturą
wiążącą mnogość elementów w jedność.
Czym człowiek? Czym śmierć? Czym
Bóg? Czym dusza, umysł, rozum, świadomość?”. I dalsze pytania: „Jaki jest sens
istnienia człowieka? Jaki jest sens istnienia świata? Czy istnieje Bóg? Dlaczego?
Jaki jest sens wszelkiego istnienia?” (10
I 1940). Taką metaizykę należy rozwijać w kontakcie ze współczesną nauką:
„U podstaw metaizyki studium logiki,
izyki, biologii, socjologii” (10 I 1940).
Metaizyka ma być w ścisłym związku
z nauką, choć zarazem się od niej różni:
„Metaizyk budujący swój system musi
znać nauki szczegółowe. Musi znać matematykę, nauki izyczne, biologiczne,
musi znać socjologię, etnologię, religionistykę, historię sztuki, psychologię itp.
System metaizyki jego będzie poetycką
opowieścią o walkach ludzkiego umysłu ze światem. […] metaizyk będzie

mówił o pracy człowieka poznającego,
a śledząc jego dzieła poetycką wyobraźnią
dopowie to, czego naukowiec nie może
dostrzec poza ramami swojej metody”
(10 VIII 1939). Jest to projekt metaizyki, której podstawowymi kategoriami są
struktura i jedność: „świat jest jednością
struktury” (10 VIII 1939) i „jedna zasada
przyporządkowuje elementy wszelkiej
rzeczywistości” (10 I 1940). Szczepański
wyjaśnia, że „jedność struktury istnieje
obiektywnie. Niezależnie od ludzi, niezależnie od duchów” (10 I 1940).
3.2. W swej metaizyce Szczepański podejmuje kwestię ludzkiej wolności i możności działania: „Nawet w najcięższym
więzieniu, najsroższym ucisku człowiek
twórczy jest wolny. Wolność to możność
działania. Im szerszy zakres mego działania, tym bardziej jestem wolny. Wolność
można sobie zapewnić przez odpowiedni
wybór swojego miejsca w strukturze rzeczywistości. Całkowita struktura świata
nie determinuje człowieka w określony
kontekst elementów. Człowiek może się
uniezależniać od pewnych kombinacji.
Niezależność nie jest wolnością. Wolność
jest elementem twórczości, niezależność
elementem mądrości” (23 I 1940).
4. Zapiski Szczepańskiego świadczą
o poszukiwaniu sposobu uprawiania
metafizyki, a intensywnością przypominają stóp szorowanie, choć boleśnie
popękana jest skóra i pozbijane są paznokcie. Nakaz sumienia przypomina
o powinności rzetelnych dociekań. Myśli
o metaizyce i wolności są formułowane
mimo wojny i zniewolenia. To także
świadectwo wolności ludzkiego ducha.
Aby się z nim zapoznać warto sięgnąć
do „Dzienników” Szczepańskiego. Cdn.
Marek Rembierz
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Siła w obronie.

Fot. W. Suchta

PeWna Wygrana

Zakończyli rozgrywki w III lidze siatkarze TRS „Siła” Ustroń. W ostatnim meczu
podejmowali w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 drużynę MKSR Klimowicz Pyskowice. Mecz ten był szczególnie
ważny dla zespołu z Pyskowic, gdyż przy
korzystnym rozstrzygnięciu ostatniej kolejki mógł liczyć na uchronienie się przed
spadkiem. Dwie drużyny z III ligi spadają
automatycznie, może być ich więcej gdy
śląskie drużyny z II ligi spadają niżej, ale
wtedy rozgrywa się baraże.
Nie dziwi więc koncentracja i walka
o każdą piłkę drużyny z Pyskowic. Tej determinacji starczyło jedynie w pierwszym
secie, który Siła wygrywa na przewagi
do 27. Kolejne dwa sety to całkowita dominacja Siły i pewne wygrane drugiego
i trzeciego seta do 12 i 15. W tych dwóch
setach siatkarze z Pyskowic kompletnie się
pogubili i nasi robili co chcieli na boisku.
Po tym zwycięstwie Siła przesunęła się
o jedno miejsce w tabeli, gdyż wyprzedzający ja MKS MOS Interpromex z Będzina
przegrał z KS Halnym Węgierska Górka.
Trener Pyskowic Wojciech Staszewski:
- Dziś nie grało czterech moich podstawowych zawodników. Pierwszy raz graliśmy
w takim ustawieniu. Rozgrywającym był
junior. Zresztą co mecz gramy w nowym
ustawieniu, ale tak jest w większości drużyn. Nasi zawodnicy pracują, studiują. Po
pierwszym secie z mojej drużyny uszło
powietrze, ale o tym zdecydował brak
doświadczenia. Po raz pierwszy grali w III
lidze i zapłacili frycowe. Na boisku trzeba
jednak walczyć, a dziś tego zabrakło. Mecz
bardzo słaby w naszym wykonaniu. Dwa
sety oddane bez walki.
Trener Siły zbigniew Gruszczyk: Zespół z Pyskowic przyjechał po zwycię-

stwo. W pierwszym secie długo trwało
wchodzenie przez nas w grę. Trochę
własnych błędów zdecydowało o tym, że
pierwszą piłkę setową miały Pyskowice.
Trzeba jednak stwierdzić, że myśmy im
w tym pomogli. W sumie seta wygraliśmy, a w drugim i trzecim wróciliśmy
do normalnej, swojej gry i wyglądało

to wiele lepiej. Można powiedzieć, że
spuściliśmy zespół z Pyskowic do IV ligi.
Byli niepocieszeni, ale to sport i my też
chcieliśmy w tym ostatnim meczu odnieść
zwycięstwo i pokazać, że umiemy grać
w siatkówkę na dobrym poziomie. Oczywiście jest dużo w naszej grze do poprawienia w każdym elemencie. Siatkówka
to gra błędów i kto ich mniej popełnia,
z reguły wygrywa mecze. To specyika
tej dyscypliny.
O II ligę walczyć będą drużyny: MCKiS
Jaworzno, MOSiR Czechowice-Dziedzice, KS AZS Politechnika Gliwice, SV
MOSiR Zabrze. Tu wypada przypomnieć,
że w pierwszym etapie rozgrywek Siła
wygrywała z Zabrzem, Czechowicami,
a jak równy z równym walczyła z Gliwicami. Niestety w środku sezonu nastąpiło
załamanie formy i trzeba było walczyć
o utrzymanie. Końcówka jednak znowu
imponująca. Siła wygrała ostatnie pięć
spotkań.
Wojsław suchta

1
2
3
4
5
6
7
8

GKS „KOMBUd” Tychy ‘71
KS Halny Węgierska Górka
trs siła Ustroń
MKS MOS interpromex Będzin
UKS „Sokół ‘43” Katowice
MKS Poręba
UKS Metalik Radziechowy
MKSR-Klimowicz Pyskowice

32
32
23
21
18
15
14
13

trS Siła: stoją od lewej: Sławomir cichy, ireneusz mikler, adam gąsior, mateusz altof,
ii trener grzegorz kukulski, grzegorz Wereszka, Szymon czapla, marcin zamojski, trener
zbigniew gruszczyk, klęczą od lewej: bartosz czapla, kapitan artur grzegorzek, Paweł
gabzdyl, z przodu libero bartosz bezeg.
Fot. W. Suchta
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