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sportowe nawyki mamy nadwyżkę
Rozmowa z Piotrem Bejnarem,
trenerem piłki ręcznej MKS Ustroń

Mieliśmy w Ustroniu tradycje piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 1, ale zanikły. Jak się od nowa buduje dobrą
drużynę?
Chłopcy zaczęli grać w szóstej klasie i wszystko trzeba było robić
od samego początku. Pierwszy rok to turnieje, rozgrywki szkolne.
Prawdziwe trenowanie pod egidą klubu MKS Ustroń zaczęło się
dopiero od pierwszej klasy gimnazjum.
W ustrońskim Gimnazjum nr 1 nie ma wielkiego wyboru
chłopców do drużyny, a powstał dobry zespół.
Drużyna oparta jest o jedną szkołę, z zewnątrz jest tylko jeden
zawodnik. To właściwie ewenement, że na bazie jednej małej
szkoły udało się stworzyć taką drużynę.
Do Ustronia piłkę ręczną sprowadził Jerzy Kowalczyk. Twierdzi on, że każdy nauczyciel dostaje w pewnym momencie
ucznia rzucającego sto metrów piłką palantową i zdobywa
z nim mistrza Polski. Niewielka to zasługa trenera. Tworzenie
(cd. na str. 2)
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25 kwietnia odbyła się 31. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
ABSOLUTORIUM
Jednogłośnie udzielono burmistrzowi absolutorium czyli podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Józef Zahraj stwierdził,
że komisja jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium. We wniosku czytamy, że dochody łącznie
wyniosły 58.177.227 zł co stanowi 96,07% planu, natomiast
wydatki wyniosły 54.178.342 zł co stanowi 86,27% planu.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za
2012 r. składającego się z: bilansu wykonania budżetu miasta,
łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, Komisja stwierdza, że sprawozdania
zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Sprawozdania
(cd. na Gazeta
str. 4)
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(cd. ze str. 1)
z chłopaków dobrej drużyny, to już zasługa trenera. Jak to
się robi?
Tworzenie drużyny na pewno nie jest prostym zadaniem. Dzieci
na początku bardzo się różnią charakterami, temperamentami,
możliwościami fizycznymi i poskładabnie drużyny jest trudną
sprawą. Udało się w ciągu dwóch lat zbudować ciekawy, rozumiejący się zespół. Na to nie ma prostej recepty. Dużo zależy
od wyczucia. Trzeba chłopców dobrze poznać, próbować klocki
składać na boisku i poza nim. Oni muszą się rozumieć także poza
boiskiem, bo spędzają ze sobą bardzo dużo czasu.
Nie ma konfliktów?
Są i to widać podczas dłuższych wyjazdów, gdy do wspólnego
przebywania dochodzi zmęczenie, ale to tej pory wszystko udaje
się rozwiązywać.
Przed wami klubowy półfinał Pucharu Polski.
Jest to na pewno duże osiągnięcie, tym bardziej, że pracuję
z wąską grupą uczniów. Konkurowaliśmy w województwie z klubami z dużych miast, gdzie proces szkoleniowy trwa od czwartej
klasy. Wygraliśmy województwo i jesteśmy wśród 32 najlepszych
polskich drużyn młodzików. Po półfinale do finału awansuje najlepsza szesnastka. To na pewno wysoki sportowy poziom.
W półfinale zagracie z takimi potentatami jak np. Śląsk
Wrocław, gdzie chłopcy wiedzą, że grają w drużynie będącej
zapleczem ligowców. Czy startujecie w roli Kopciuszka?
Śląsk Wrocław ma zespół w pierwszej lidze, Gwardia Opole, też
nasz przeciwnik, awansowała do ekstraklasy, łódzkie kluby docierają wysoko w rozgrywkach młodzieżowych. Można powiedzieć,
że jesteśmy Kopciuszkiem, ale postaramy się powalczyć.
Co dalej z drużyną, gdy chłopcy skończą gimnazjum?
Jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy, chciałbym ich
prowadzić także jako juniorów, wiec zostają jeszcze cztery lata
wieku młodzieżowego. Rozpoczęliśmy też treningi z nową grupą
z czwartych i piątych klas. Grają turniejowo w lidze wojewódz-

P. Bejnar.                                                                         Fot. W. Suchta

Zespół Szkół im. Szybińskiego
w Cieszynie zdobył 706 tys. zł
na realizację projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie”. 25
proc. tej kwoty przeznaczone
zostanie na pomoce naukowe
dla szkoły. Zakupiony zostanie
nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do laboratorium urządzeń techniki komputerowej.

*

*
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Istebnej działa 120. rok. Jest

 Gazeta Ustrońska

jedną z najstarszych jednostek w regionie cieszyńskim.
Inicjatorem jej powołania był
ksiądz Henryk Skupin, miejscowy proboszcz. Na początku
liczyła 33 ochotników. Latem
zaplanowana jest uroczystość
z okazji tego niezwykłego jubileuszu.

*

*

*

Brenna gościła uczestniczki
V Euroregionalnego Dnia Kobiet. Impreza zorganizowana
19 kwietnia przez europosłankę Małgorzatę Handzlik,
zgromadziła blisko 150 pań
– członkiń kół gospodyń wiejskich z powiatu cieszyńskiego.
Było wesoło.

kiej. Jest sporo chętnych, ale mamy problem z trenerami. Nie ma
osób posiadających uprawnienia instruktorskie czy trenerskie,
a do grania w lidze takie są wymagane. Jest kłopot, bo dzieci
chętnych jest bardzo dużo. Szukamy ludzi z uprawnieniami.
Nauczycieli wychowania fizycznego w Ustroniu nie brakuje.
Czy zrobienie kursu trenerskiego jest bardzo skomplikowane?
Nie, ale trzeba poświęcić kilka miesięcy, troszkę zainwestować.
Dla chcącego nic trudnego. Namawiamy pewnych ludzi, by poszerzyć grono szkoleniowe. Gdy się uda, następne roczniki będą
mogły trenować w klubie. Dzieci są chętne do pracy, ale trzeba
im poświęcić czas. Dobrze jest, gdy każdy zespół prowadzi inna
osoba, bo wtedy może się im poświęcić, solidnie trenować.
Czy jest rywalizacja o dzieci między piłka nożną i piłką
ręczną?
W Ustroniu w sumie dzieci jest mało i każdy chce je przyciągnąć
do swego klubu, jednak niezdrowej rywalizacji nie ma.
Co najtrudniej wytrenować u młodych ludzi w piłce ręcznej?
Najtrudniej nauczyć ciężkiej systematycznej pracy. Gdy się to uda,
można uczyć wszystkiego - grania zespołowego, waleczności.
Ktoś ma serce do gry albo nie ma, ale można to kształtować. Najtrudniej wyrobić pewne nawyki młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Jest tyle innych rzeczy, którymi można się zająć, natomiast
sztuką jest tak urozmaicić im trening, żeby ich to nie nudziło. Do
tego jeżdżenie na różne turnieje. Trzeba zaproponować coś atrakcyjnego, monotonia nudzi. Nie dostrzegam znudzenia, chłopcy
po dwóch latach zrobili duży postęp i chętnie ciężko pracują.
Mają już takie nawyki, że przed lekcjami przychodzą, biegają,
ćwiczą w siłowni. To największy sukces. Na treningach można
wszystkiego nauczyć, gdy dzieci chętnie to robią. Największy
kłopot, żeby to polubiły i chętnie przychodziły
Skąd pana zainteresowanie piłką ręczną?
Pochodzę z Tarnowa, miasta o dużych tradycjach piłki ręcznej. Zresztą z Tarnowa pochodz Stanisław Majorek, trener
naszej reprezentacji, który zdobył z nią medal na Olimpiadzie
w Montrealu. On zapoczątkował w Tarnowie piłkę ręczną w klubie
Pałac Młodzieży Tarnów. Jego zawodnikiem był mój tata grający
przez lata w Pałacu Młodzieży, a pierwszym moim trenerem,
przez osiem lat w tej drużynie, był mój ojciec.
Pochodzi pan z usportowionej rodziny?
Siostra Monika trenowała lekkoatletykę i była na dwóch Olimpiadach w Atenach i Pekinie. Biegała w sztafecie 4 x 400 m.
W Atenach znalazły się w finale olimpijskim i zajęły piąte miejsce z rekordem Polski. Przez dziesięć lat siostra zaliczyła wiele
imprez rangi mistrzostw świata i Europy.
Czy można powiedzieć, że dom pana ukształtował?
To kwestia wychowania, człowiek od małego przebywa w sportowym nurcie i to zostaje na całe życie.
A jak znalazł się pan w Ustroniu?
Poznałem żonę w Krakowie i za nią tu przybyłem. Najpierw
pracowałem w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, po trzech
latach udało się dostać pracę w Ustroniu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
23 kwietnia doszło do pierwszego w tym roku w powiecie cieszyńskim wypadku drogowego
ze skutkiem śmiertelnym. Na
drodze w Simoradzu nocą zginął 53-letni mężczyzna, kiedy
jego auto uderzyło w drzewo.
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Wyłoniono firmę, która gotowa jest przebudować skocznie
narciarskie w centrum Wisły.
Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji, ale brakuje najważniejszego – pieniędzy.
Miasto ich nie ma, a obiecane
wsparcie od marszałka śląskiego i ministerstwa sportu, dotąd nie wpłynęły. A najmłodsi
skoczkowie czekają...

Trzeci rok nad Olzą funkcjonuje system miejskiego monitoringu. Obrotowe kamery
patrzą na rynek, Wzgórze Zamkowe oraz na ulice Głęboką,
Menniczą i Garncarską. Centrum monitoringu znajduje się
w siedzibie Straży Miejskiej.
System ma być rozbudowany.

*

*
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Bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci otwarto ostatnio przy Szkole Podstawowej
w Kończycach Wielkich. Inwestycję udało się zrealizować
dzięki funduszom zewnętrznym. Kosztowała blisko 90 tys.
zł. Obiekt jest monitorowany.
		
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli
Beata Wyleżuch z Ustronia i Jacek Chrapek z Ustronia
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dni frankofońskie
Uczniowie klas frankofońskich zapraszają na VIII Dzień
Frankofonii, który obchodzony będzie 8 maja od godziny 16.00
w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 31.
Zebranie Mieszkańców Osiedla Nierodzim
16 maja o godz. 16.30 w SP nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu przy
ul. Kreta 6 odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla
Nierodzim, na którym przeprowadzony zostanie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Nierodzim.
Warunkiem ważności zebrania, na którym odbywają się wybory
przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu, zgodnie
z §8 ust. 6 statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców
osiedla posiadających prawo wybierania.
święta majowe w muzeum
W święta majowe, od 1 do 5 maja, Muzeum Ustrońskie zaprasza, podobnie jak w latach ubiegłych, w godz. od 9 do 16. Można
będzie zapoznać się z ciekawymi wystawami, a każdy zainteresowany może obejrzeć filmy zrealizowane w tej instytucji na temat:
stroju cieszyńskiego, wypieku tradycyjnych ciasteczek, dawnego
budownictwa drewnianego, krzyży i kapliczek przydrożnych
w Ustroniu. Ponadto 2 maja w godz. 10-14 odbędą się bezpłatne
warsztaty ceramiczne, a w sobotę 4 maja o godz. 15 odbędzie
się spotkanie na temat zmian wizerunku Ustronia w ostatnim
stuleciu, połączone ze wspomnieniami mieszkańców i filmem
tematycznym. W tych dniach każdy mieszkaniec Ustronia, który
daruje do Muzeum jakiś eksponat ma wstęp bezpłatny.

*

*

*

Madera – kraina wiecznej wiosny
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej oraz Ustroński Klub Ekologiczny zapraszają na bogato ilustrowany wykład Aleksandra Dordy nt.: „Madera – kraina wiecznej wiosny”. Spotkanie odbędzie
się 11 maja o godz. 16.00 w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
- Ustroń Brzegi ul. 3 Maja 68.

*
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majowe spotkanie Sympatyków Kuźni
Miesięczne, majowe spotkanie członków i sympatyków Kuźni Ustroń odbędzie się 6 maja o godzinie 10.00
w Muzeum Ustrońskim. W programie, zapoznanie się z prezentacją Izby Przyrodniczo-Historycznej w Nadleśnictwie Ustroń oraz
z artefaktami związanymi z Hutą „Krystyna” i uruchomieniem
w niej przed 200 laty walcowni „Hildegarda”.
Szosą na Równicę!
18 maja Ustroń ponownie gościć będzie kolorowy peleton
kolarzy. Już po raz czwarty odbędzie się wyścig szosowy o Puchar Równicy w ramach ogólnopolskiego cyklu Dobre Sklepy
Rowerowe ROAD Maraton.

24 IV 2013 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Jelenica.
25 IV 2013 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
mieszkańca ul. Góreckiej za niewywożenie nieczystości ciekłych
z nieruchomości.
26 IV 2013 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Wczasowej
i martwego psa, prawdopodobnie
potrąconego przez samochód,
który został znaleziony przy ul.
A. Brody niedaleko skrzyżowania
z ul. Katowicką.
28 IV 2013 r.
Interweniowano w sprawie martwego zająca znalezionego przy
ul. Sanatoryjnej.
(mn)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
23 IV 2013 r.
Kolejne interwencje w sprawie
padniętych saren przy ul. Góreckiej i przy ul. Pasiecznej. W takich
sytuacjach procedura jest zawsze
taka sama. Strażnicy jadą na
miejsce, sprawdzając zgłoszenie
i wzywają pracowników pogotowia sanitarnego z Cieszyna, którzy
zabierają martwe zwierzęta do
utylizacji.
23 IV 2013 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano osobę, która piła alkohol
w miejscu publicznym przy ul.
Daszyńskiego.
23 IV 2013 r.
Jednemu z taksówkarzy nakazano
wyczyszczenie przystanków autobusowych w Polanie i w centrum
miasta, ponieważ namalował na
nich farbę olejną numer swojego
telefonu. Napisy zostały zmyte
w ciągu dwóch godzin.

policja tel. 856 38 10
Ustrońscy policjanci poszukują
właściciela rowera marki Mongoose, kolor pomarańczowy. Rower
odnaleziony został 18 kwietnia.

Palisz? Zmierz i rzuć!
8 maja odbędzie się kolejny wykład w Ustrońskiej Szkole
Kultury Zdrowia. O godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury
mgr pielęgniarstwa Alicja Kiełczewska – koordynator promocji
zdrowia w ŚCRiP spotka się z mieszkańcami naszego miasta
zainteresowanymi problematyką uzależnienia od nikotyny. Temat
prelekcji: „Palisz? Nie oszukuj się! Zmierz i rzuć!”. Będzie można
zmierzyć wysokość tlenku węgla w wydychanym powietrzu za
pomocą urządzenia Smokerlyzer. Szkołę Zdrowia organizuje samorząd Ustronia ze Śląskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki,
„Prażakówką” i firmą „Ustronianka”.

*

*

*

Potrzebna drukarka
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”,
które prowadzi świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
w budynku biblioteki przy rynku, bardzo potrzebuje drukarki.
Fundusze przeznaczane są przede wszystkim na organizację
czasu i pomoc dzieciom i młodzieży, więc nie zawsze wystarcza
pieniędzy na wyposażenie biura. Dlatego pracownicy stowarzyszenia zwracają się prośbą do właścicieli firm i osób prywatnych
o przekazanie niepotrzebnej, choć sprawnej drukarki.

*

*

*

Amnestia w bibliotece
W związku ze zbliżającym się Tygodniem Bibliotek, który
potrwa od 8 do 15 maja, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu ogłasza amnestię dla czytelników. Oznacza to, iż każdy, kto
przetrzymał książki, może je zwrócić w podanym terminie bez
żadnych konsekwencji.

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Sikora		
lat 84 ul. Skoczowska

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

2 maja 2013 r.			

Kupię grunt rolny
lub gospodarstwo
tel. 531 998 690
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mamy nadwyżkę
(cd. ze str. 1)
wynikają głównie z planowanych funłącznie odzwierciedlają dane finansowe
duszy unijnych, które nie zostały zrealiwszystkich jednostek budżetowych miasta,
zowane, bądź były w trakcie realizacji
których jest 19. Jednocześnie z bilansu
lub nie zostały do końca rozliczone. Nie
wykonania budżetu miasta Ustroń wynika,
udało się ze środków unijnych wykonać
że na koniec 2012 r. nadwyżka budżetowa
dwóch projektów, czyli Parku Kościuszki
wyniosła 3.998.885 zł, co jest zgodne
i w ramach programu kapitał ludzki proz rocznym sprawozdaniem z wykonania
jektu przeciwdziałania wykluczeniu cybudżetu miasta.
frowemu. Są jeszcze zaległe płatności
O wpływie zmian w ustawodawstwie dopo realizacji parku zdrojowego. Park
tyczącym samorządów i finansów publiczi pijalnię oddawaliśmy w sierpniu 2011 r.
nych na termin uchwalania absolutorium
i jeszcze pieniądze do końca nie spłynęły.
mówił burmistrz Ireneusz Szarzec. Aby
To a propos tego, jak łatwo dostaje się
przygotować uchwałę wszelkie materiały
pieniądze unijne. Jeszcze w tym roku
trzeba przesłać do Regionalnej Izby Obmamy otrzymać kilkaset tysięcy złotych,
rachunkowej, która wydaje opinię formalczyli drugi rok czekamy na refundację
no-prawną. Aby to zrobić trzeba najpierw
środków. (...) To że te projekty nie zostały
zamknąć finansowo rok w mieście. Udało
zrealizowane wpłynęło na niższe wydatsię to w Ustroniu zrobić do końca lutego.
ki, a drugim powodem są oszczędności
RIO stosunkowo szybko wydała opinię,
bieżące. Były oszczędności w wyniku
co pozwoliło podjąć pracę przez Komisję
przetargów czy też takie jak niższe zuRewizyjną Rady Miasta. Po analizie Kożycie energii. Głównie jednak dotyczy to
misja Rewizyjna wydaje opinię, formułuje
inwestycji nie rozpoczętych z powodów
wniosek, który jest opiniowany przez RIO.
leżących poza naszymi decyzjami jak
Cała procedura powoduje, że wszystprzebudowa skrzyżowania w Nierodzimiu.
ko przesuwa się w czasie, ale absolutoTen projekt w tegorocznym budżecie ma
rium można uchwalać do końca czerwca.
zapewnione 100% finansowania z budżetu
W ustrońskim samorządzie wszystko udamiasta. Jednocześnie cały czas chcąc być
ło się załatwić wcześniej i stąd propozycja
wiarygodnym partnerem dla władz wojeuchwały na sesji RM.
wódzkich te pieniądze musieliśmy także
- Wykonanie budżetu w 2012 r. uzyskało
w 2012 r. zabezpieczyć w budżecie. To trzy
pozytywne opinie RIO, Komisji Rewinajważniejsze powody, dla których budżet
zyjnej - mówił I. Szarzec. - Jak państwo
nie został zrealizowany w 100%.
pamiętacie, nad wszelkimi zmianami
Po raz pierwszy od 2007 r. pojawiła
w budżecie pracowały komisje RM, busię nadwyżka budżetowa, czyli dochody
dżet był elastyczny, trzeba było szybko
przewyższyły wydatki. Poza tym osiąreagować na różne okoliczności, zabezgnięto wysoką nadwyżkę operacyjną, czyli
pieczać interesy miasta i brać pod uwagę
różnicę między dochodami a wydatkami
zmieniające się uwarunkowania. Gdy
bieżącymi. To otwiera możliwości inwepopatrzymy na wykonanie wydatków
stycyjne - możemy inwestować z tego co
i dochodów budżetu, jest to poniżej stu
zaoszczędzimy z bieżących wydatków
procent. Po stronie dochodów jest to 96%,
- mówił I. Szarzec.
natomiast wydatków 86%. Mogłoby się
Uzyskaliśmy za ubiegły rok 5 mln wolwydawać, że nastąpiły jakieś nie do końnych środków umożliwiających finansoca planowane działania. Niższe dochody

Połączono szkołę i przedszkole w Polanie.
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wanie działalności w tym roku. 3 mln zostały wydane na spłatę jednego z kredytów.
Reszta została przekazana niestety na akcję
zimową i inne bieżące wydatki.
Burmistrz zwrócił uwagę na poprawę
wskaźników dochodów. Po raz pierwszy
w styczniu miasto nie musiało zaciągać
kredytu na wydatki bieżące.
- Pewne efekty budżetu roku ubiegłego
konsumujemy dzisiaj. Tak to funkcjonuje,
jak w firmach - mówił I. Szarzec. - Nasza
sytuacja finansowa jest niezła, a to efekt
dobrego realizowania budżetu roku ubiegłego.
S. Malina zwrócił uwagę na wskaźniki
obsługi zadłużenia przez miasto.
- Chciałbym pogratulować tego, że dyscyplina budżetowa jest utrzymywana na
tym poziomie - mówił S. Malina. - Czytając „Wspólnotę” czy inne wydawnictwa związane z samorządami wiemy, że
różnie to bywa. Niektóre samorządy stoją
u progu nie uchwalenia w 2014 r. budżetu.
To nie są pojedyncze przypadki. Wskaźniki zadłużenia są o tyle ważne, że mają
znaczenie przy aplikacji o środki unijne
w latach 2014-2020. Przy obecnej polityce rządu, szczególnie ministra finansów,
kryteria zadłużenia mogą mieć bardzo
duże znaczenie, jeżeli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych. (...) W ostatnich pięciu latach na zadania inwestycyjne
i inne programy na kwotę 22 mln zł. pozyskaliśmy z Unii Europejskiej 18 mln zł. Bez tych
środków zewnętrznych na realizacje tych
zadań gmina nie mogłaby sobie pozwolić.
Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie. I. Szarzec dziękował stwierdzając, że absolutorium, to
obok uchwalenia budżetu, najważniejsza
uchwała. Wyraził też nadzieję, na zrozumienie przy decyzjach dotyczących spraw
trudnych, czasami podejmowanie ryzyka
Jednakże wynik finansowy to mrówcza,
codzienna praca. Bywa, że ze względów
politycznych burmistrzowie chcą coś
zrobić na wyrost, nie patrząc na wszystkie
uwarunkowania, a to później powoduje
kłopoty. Na 2,5 tys. gmin 330 nie spełnia
wskaźników, więc praktycznie płacą za
prąd, płace nauczycieli itp., a na inne
działania nie mają szans. Spłacają długi,
czekają, przegrają wybory, a następcy nie
mają szans na nic lepszego, bo zobowiązania pozostają.
SZKOLNE OBWODY
Radni przy pięciu głosach wstrzymujących się podjęli uchwałę o granicach
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
gminę Ustroń.
Przedstawiając projekt uchwały, burmistrz I. Szarzec przypomniał, że w czasach przedsamorządowych w 1987 r. wyznaczono przez kuratora obwody szkolne
w oderwaniu od granic administracyjnych
gmin. Chodziło o to, by dzieci miały jak
najbliżej do szkoły. Gdy szkoły podstawowe przejęły gminy, zgodnie z ustawą do
kompetencji rad gmin przeszło ustalanie
obwodów szkolnych, a powinny się one
mieścić w obszarze gminy, bo to wynika
ze specyfiki samorządu zaspokajającego
potrzeby swoich mieszkańców. Po pojawieniu się kwestii finansowych, obwody
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pozostały na drugim planie, a miały jedynie służyć wypełnianiu obowiązku szkolnego, czyli chodziło o to, by wszystkie
dzieci uczęszczały do szkół. Powstawały
prywatne podstawówki, później gimnazja
i trudne stało się dochodzenie do tego,
kto i za co ma płacić. Wszystko zaczęło
się od płacenia za dowożenie uczniów
do gimnazjów i za bilety. Uznawano, że
skoro za dzieckiem idzie subwencja, to
w niej zawierają się różne składniki funkcjonowania dziecka w szkole. Pojawiło
się jednak stanowisko RIO potwierdzone orzeczeniami sądów, że subwencja
nie zawiera refundacji kosztów dojazdu,
a dowożenie dzieci do szkoły na odległość
powyżej 3 km jest zadaniem własnym
gminy. Z drugiej strony samorządy mogą
finansować dowożenie dzieci tylko z terenu własnej gminy. Kolejny problem to
subwencja oświatowa obliczana na ucznia.
Początkowo z subwencji szkoła miała się
utrzymywać, a inwestycje w jednej trzeciej
finansowało państwo. Obecnie subwencja nie pokrywa płac nauczycieli. Małą
szkołę z klasami mniej licznymi musi w
znacznym stopniu dofinansowywać gmina.
Obecnie sytuację mamy taką, że obwody
szkół nie mogą wykraczać poza granice
gminy, a samorząd finansuje dojazdy do
szkoły tylko z terenu gminy.
Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu RM Bogusława Rożnowicz stwierdziła, że obrady komisji na ten
temat były bardzo burzliwe. Odrzucono
projekt uchwały większością głosów.
Trudno dyskutować z prawem, ale ta
uchwała zaważy w przyszłości na liczbie
uczniów w niektórych szkołach. Obecnie
np,. w Nierodzimiu na 160 uczniów 90 jest
ze Skoczowa, bo z Bładnic mają do Nierodzimia bliżej. Jednak w perspektywie kilku
lat sytuacja może się zmienić, bo trwa
między gminami walka o uczniów.
- Z zarządzeniami i demografią nie wygramy - mówił I. Szarzec. - Na ostatnim
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spotkaniu burmistrzów padło stwierdzenie, że wiele lepiej byłoby, gdyby tak jak
w Republice Czeskiej, państwo pokrywało
koszty płac. My nie możemy zablokować awansów, zmienić siatki godzin, nie
mamy wpływu na programy nauczania,
przywileje. To jest państwowe. Podobnie
z demografią. Nie możemy w zależności
od liczby dzieci raz nauczycieli zwalniać,
potem przyjmować, zwalniać itd. To nie
miałoby sensu.
Burmistrz zwrócił uwagę, że nie można
wszystkiego sprowadzać do refundacji
dojazdu do szkoły, bo trzeba brać pod uwagę szerszy aspekt. Placówki oświatowe
w Ustroniu mają dobre warunki nauczania,
miasto ponosi spore nakłady na boiska,
sale gimnastyczne, place zabaw, a to powinno procentować w przyszłości.
Na sesji podjęto także uchwały dotyczące połączenia przedszkola i szkoły
w Polanie w jedną jednostkę samorządową. Uchwałę można było podjąć po pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty oraz
związków zawodowych. Wojsław Suchta

Zdaniem
Burmistrza

O „Beskidzkiej 5” mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Od 9 lat pięć samorządów z Brennej,
Istebnej, Szczyrku, Wisły i Ustronia współpracuje ze sobą w ramach nieformalnego
związku nazwanego „Beskidzka 5”. Jest to
idea jednocząca samorządy o zbliżonych
funkcjach i uwarunkowaniach, położonych
w Beskidzie Śląskim i realizujących swe
cele z uwzględnieniem szeroko rozumianej
turystyki.
Pomysł zrodził się na spotkaniu na Przełęczy Salmopolskiej i tam postanowiono
wspólnie kreować ścieżki wychodzenia
naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających
nas gości. Przyjęto naturalny podział,
a hasła promocyjne oddają istotę odrębności, a jednocześnie nawiązują do hasła
promującego nasze województwo czyli
„Śląskie - pozytywna energia”. „Beskidzka 5” przyjęła przewodnie hasło „Siła
płynie z gór”, czyli to, co może płynąć
z gór najlepszego oferuje „Beskidzka 5”.
Ustroń z racji uzdrowiskowego charakteru
przyjął hasło „Siła zdrowia”, bo to u nas
jest zlokalizowanych najwięcej sanatoriów
i obiektów medycznych służących poprawie zdrowia. Każda z gmin posiada swoją
charakterystykę, ale promujemy się razem
jako „Beskidzka 5”.
Ten nasz związek gmin nie posiada
formalnych struktur i nie ponosi związanych z tym kosztów. Gminy współpracują partnersko i realizują zadania, które
i tak musiałyby podejmować samodzielnie. Przykładem może być uczestnictwo
w targach turystycznych, wspólne akcje
promocyjne, wydawnictwa, ale także
wspólne przedsięwzięcia np. sportowe.
Niewielkie środki każdej z gmin w sumie
dają większe możliwości.
Istotnym działaniem „Beskidzkiej 5”
jest wspólne aplikowanie i pozyskiwanie
środków zewnętrznych, udział w różnego
rodzaju konkursach, z których nagrody wykorzystywane są w akcjach promocyjnych. Przez 9 lat „Beskidzka 5”
zrealizowała wiele przedsięwzięć, które
owocowały kampaniami reklamowymi,
wydawnictwami, filmami, programami
telewizyjnymi.
Funkcjonowanie „Beskidzkiej 5” wpływa na podnoszenie atrakcyjności naszego
regionu i poszczególnych gmin. W czasach
daleko posuniętej konkurencji ta idea, bez
angażowania dodatkowych środków finansowych i bez dodatkowych etatów, potrafi
przynosić wymierne korzyści, a na pewno
wzmacnia pozycję naszych pięciu samorządów i ich wizerunek w oczach gości,
ale także mieszkańców i ludzi zajmujących się turystyką. W obecnych czasach,
gdy odległości nie stanowią problemu,
ważne jest, by odwiedzający poszczególne miejscowości, korzystali z atrakcji
wszystkich gmin wspólnie promujących
się jako „Beskidzka 5”. Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

Gitarowy popis.

Fot. W. Suchta

Początek zdroju

20 kwietnia w Muzeum Ustrońskim
odbyło się spotkanie z Korneliuszem
Świątkiem, który opowiadał o budowie
uzdrowiska w Ustroniu. Organizatorka,
prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia
Bożena Kubień witała zebranych, a wśród
nich przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę i radną Elżbietę Sikorę.
Rozpoczęli jednak gitarzyści z wiślańskiej filii szkoły muzycznej w Cieszynie
kształcący się pod kierunkiem Małgorzaty
Groborz i to ona przedstawiła Pawła Cieślara i Adama Chrośnika, uczestników
i laureatów wielu konkursów gitarowych.
Gitarowy popis nagrodzono oklaskami,
a następnie zajęto się historią Ustronia,
a w tym dniu konkretnie budową uzdrowiska na Zawodziu. O tym właśnie mówił prelegent Korneliusz Świątek, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, także absolwent Studium
Podyplomowego Planowania i Ekonomii
Regionu przy Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, gdzie w 1977 r. obronił
pracę na temat organizacji, planowania
i realizacji uzdrowiska w Ustroniu. Pracował w Katowicach, a następnie w Szczawnicy, gdzie jako naczelny inżynier prowadził
rozbudowę uzdrowiska. Od 45 lat związany
z Ustroniem. Tu w 1968 r. został naczelnym
inżynierem Zarządu Inwestycji Budowy
Uzdrowiska w Ustroniu. Sam K. Świątek
podczas spotkania mówił m.in.:
- Już koniec lat 40. i początek 50. XX w.
to okres, w którym cała Polska została zbadana geologicznie, rozwiercona. Na gwałt
w zniszczonej wojną ojczyźnie szukano
bogactw, mogących w przyszłości być
przydatnymi dla rozwoju. Wiele znaleziono w owym czasie. (...) W pasie między
Dębowcem a Strumieniem, na tej małej
przestrzeni w latach 1945-50 odwiercono
około 80 otworów do 500 m, gdzie znaleziono ogromne zasoby wód mineralnych
solankowych zawierających dwa bardzo
cenne składniki - jod i brom. Trzymając się
tego miejsca, znaleziono, co potwierdzała
wcześniejsza wiedza, w rejonie Jastrzębia
ogromne pokłady węgla i rozpoczęto z koń-
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cem lat 50. przygotowania do eksploatacji.
(...) Gdy zaczęto głębić szyby, okazało się,
że to maleńkie uzdrowisko Jastrzębie Zdrój
pogubiło wody. Gdzieś te wody poleciały,
a cały rejon zaczął się uprzemysławiać
i stracił warunki uzdrowiskowe. Jerzy
Ziętek kazał swym pracownikom szukać
gwałtownie dogodnych miejsc na lokalizację uzdrowiska. Przedstawiono mu koncepcję, że najdogodniej będzie odbudować
uzdrowisko w Ustroniu. (...) Powołano
instytucję i nazwano ją „Zarząd Inwestycji
Dzielnicy Wczasowej”. Ta instytucja powstała na papierze w 1968 r. Pracowałem
wtedy w Szczawnicy i budowałem duży zakład przyrodoleczniczy. Dowiedziałem się
z Dziennika Zachodniego, że w Ustroniu
będzie się coś takiego budować. Pomyślałem: „Moja żona jest lekarzem, ja pochodzę
z Katowic, to co ja mam w Szczawnicy pracować”. Złożyłem ofertę, zresztą
w gazecie napisano, że chętnie przyjmują
do pracy. To były takie czasy, że każdy zakład pracy szukał pracowników. Kadrowcy
jeździli w rzeszowskie, do Lublina, w białostockie i namawiali ludzi: „Chodźcie do
roboty! Będzie dobry zarobek! A jak, kobita

przyjedzie, też dostanie zatrudnienie! Dla
dzieci będzie przedszkole, nie martwcie
się!” Tak było, robota szukała człowieka
w owym czasie. Miałem starych rodziców
w Katowicach, to może lepiej pracować
w Ustroniu. Złożyłem naiwne pismo: „Panie Generale! Jestem inżynierem budowlanym, moja żona jest lekarzem, chętnie zatrudnię się przy budowie tego uzdrowiska”.
W ciągu niecałych dwóch tygodni dostałem
telefon z sekretariatu Ziętka, dzwoniła
Lodzia, jego sekretarka: „Panie inżynierze,
pan pisał do generała”. „Tak”. „To generał
czeka na pana” i podała termin. No to pojechałem. Ziętek mówi”:
- Czytołech te wasze pismo. A co wyście
robili tam w tej Szczawnicy?
- Budowałem zakład przyrodoleczniczy.
- A chcecie tu przyjechać? A co byście
chcieli robić?
- Nie wiem panie generale. Wszystko
jedno.
- No dobre. Przyjedźcie, to wy sie bedziecie
tymi technicznymi sprawami zajmować.
Ale jedno wom mówię, że dostaniecie drugie zadanie. Wy się musicie zająć wszystkimi sprawami, co dotyczą wody mineralnej,
borowiny, bo tam nie ma nic.
Moje nazwisko i dyrektora znalazło się
w uchwale powołującej wspomnianą wcześniej instytucję. Jak za kilka dni dostaliśmy
zawiadomienie, że uchwałę podjęto i zostaliśmy w taką sprawę zaangażowani, zdzwoniliśmy się i przyjechaliśmy pociągiem
z Katowic do Ustronia. Wysiedliśmy na
dworcu i co dalej? Była tu jedna kawiarnia
„Równica”. Można było zjeść śniadanie,
jajecznicę dawali. Siedliśmy i zaczęliśmy
się zastanawiać, jak tą instytucję stworzyć.
Wynajęliśmy pokoik z dwoma łóżkami
i to było nasze biuro. Ale skąd wziąć ludzi?
Przecież tu nikt nie przyjedzie. Ja przyjechałem, jeden frajer. I tak zaczęliśmy rozpytywać się między ludźmi. Nie trwało długo
i znaleźliśmy bardzo dużo bardzo cennych
ludzi, z których stworzyliśmy instytucję.
Na koniec roku 1968 nasza firma składała
się z kilkudziesięciu ludzi.
Nie jest to koniec opowieści K. Świątka, a zaledwie początek. Opowieść
w Muzeum, okraszona licznymi anegdotami, dotyczyła i późniejszych lat, do
czego warto powrócić.
(ws)

K. Świątek na tle zdjęcia z okresu budowy Zawodzia.

Fot. W. Suchta
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konferencja - pokolenie 24

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia zorganizowała 20 kwietnia w Hotelu Gołębiewski w Wiśle konferencję dla
młodego pokolenia o nazwie „Pokolenie 24”. Gośćmi konferencji
byli przedstawiciele Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej
w Jerozolimie: Jani Salokangas – międzynarodowy dyrektor działu
młodzieży o nazwie ARISE oraz Emmanuel Mfoukou. Wykład
poprowadziła także Sylwia Pinkas, koordynator konferencji.
Świadectwami podzielili się: Łukasz Ząber, Sylwia Tomczyk oraz
Mateusz Wójcikiewicz.
Główny temat konferencji: „Odwaga w działaniu”. Wszyscy

wykładowcy zgodnie podkreślali, że Bóg każdego z nas stworzył niepowtarzalnie. Każdy człowiek otrzymał wyjątkowe dary
i talenty, które musi odkryć. Warto przytoczyć także wypowiedź
uczestniczki konferencji: Jestem chrześcijanką „od urodzenia”,
jednak dopiero teraz Bóg najwięcej działa w moim życiu. Cieszę się,
że jestem na konferencji, ponieważ dużo rzeczy zaczynam rozumieć
dzięki tym wykładom, zmuszają do myślenia. Szczególnie podobał
mi się wykład „Odwaga w zarządzaniu czasem”. Po prostu super!
Tak mnie zmotywował, że nie będę już taka sama. Będę inaczej
patrzyła na to, co robię w życiu i jak organizuję swój czas. (SP)

Uroczystości z okazji Święta Konstytucji – 3 maja 1939 r.
w Ustroniu. Na chodniku po prawej stronie ustrońskiego rynku
stoi grupa odbierająca defiladę. Przed nimi maszerują harcerki,
harcerze i członkowie organizacji młodzieżowych. Przy sztandarze widać ppor. Jana Sikorę, nauczyciela Szkoły Podstawowej
nr 1, komendanta Hufca w Ustroniu. Brał udział w wojnie od
pierwszego dnia, był jeńcem wojennym Oflagu. W mundurze

harcerskim – Władysława Pawłowska, późniejsza żona ppor.
Sikory (ślub wzięli 26 sierpnia 1939 r.) i osoba, która nadesłała
do redakcji to właśnie zdjęcie z opisem. Obok niej Paweł Lipowczan – dyrektor SP-2. Zginął w obozie koncentracyjnym. Za nim
Alojzy Kłapsia – komendant Hufca Harcerzy, długoletni więzień
hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Pani Władysława, po mężu Sikora, w roku 1939 była nauczycielką w SP-1, gdzie prowadziła drużynę harcerską. Była też
komendantką Wiślańskiego Hufca Harcerek. 21 maja 1940 r.
ustrońskie gestapo aresztowało ją i przez pięć lat więziona była
w obozie koncentracyjnym Ravensbruck. Nosiła numer: 3643. Razem z nią aresztowane były nieżyjące już: Helena Matula-Garbusińska – nauczycielka SP-2, Antonina Grabowska – nauczycielka
SP-2, Gabriela Tomiczek – nauczycielka, Anna Niedoba-Gogółka
– urzędniczka poczty, Helena Kozłowska.
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Magnolia od samorządu.

Fot. W. Suchta

starsza niż USA

27 kwietnia obchodzono jubileusz
Szkoły Podstawowej nr 1, a właściwie to
edukacji w Ustroniu, bo sięgnięto do początków kształcenia w naszym mieście. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w auli
Gimnazjum nr 1, a dyrektorka SP-1 Iwona
Kulis witała gości: posła Czesława Gluzę,
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę,
wiceprzewodniczącą RM Marzenę Szczotkę, przewodniczącą Komisji Kultury RM
Bogusławę Rożnowicz, naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Danutę Koenig, prezesa oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu
Ewę Lankocz, kierownika Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych Bożenę
Dziendziel, ks. Wojciecha Medwida z
parafii św. Klemensa, ks. Michała Matuszka z parafii ap. Jakuba, dyrektorów szkół
i przedszkoli, byłą dyrektorkę SP-1 Bogumiłę Czyż-Tomiczek i jej zastępczynię Józefę Kubicę, emerytowanych nauczycieli,
byłych przewodniczących Rad Rodziców
Zbigniewa Tyrnę i Władysława Macurę,
obecnego przewodniczącego Rady Rodziców Przemysława Korcza, absolwen-

tów, w tym byłego burmistrza Kazimierza
Hanusa, nauczycieli i uczniów. W sposób
szczególny I. Kulis witała Adama Heczkę,
członka komitetu budowy tysiąclatki.
- Dzisiejsze spotkanie łączy w sobie dwie
liczby - 260 i 50 lat naszej szkoły - mówiła
I. Kulis. - Nasza jedynka nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze
zintegrowaną społecznością stworzoną
przez pokolenia uczniów, ich rodziców
oraz nauczycieli, którzy oddali szkole swe
umiejętności, entuzjazm i serce.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił poseł Cz. Gluza mówiąc m.in.:
- Słysząc o 260 latach istnienia szkoły,
uświadomiłem sobie, że ta szkoła ma historię dłuższą niż Stany Zjednoczone. To daje
pogląd, jaką wspaniałą tradycję niesiemy,
jakie wspaniałe lata tu przeżywaliśmy na
Śląsku Cieszyńskim, w Ustroniu, ale również i lata trudne. (...) Śląsk Cieszyński to
takie miejsce, gdzie do oświaty przywiązywano szczególne znaczenie, tu słowo
mówione i pisane miało swoją wartość,
niosło ze sobą semantykę, czyli znaczenie
tego, o czym się mówiło. Z tego słynęliśmy.
To prości ludzie tworzyli tu piśmiennictwo,

Z Jedyneczkami w auli gimnazjum wystąpili absolwenci Jedynki: Martyna Franek, Karolina Kidoń i Jan Zahar.
Fot. W. Suchta
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tworzyli oświatę, to dzięki nim przetrwała
tu mowa polska, kultura polska, przetrwało
to, co w nas najlepsze. Ludzie z innych
regionów, często słysząc gwarę cieszyńską, zastanawiają się, jak przetrwała, bo to
mowa Reja, Kochanowskiego. Tłumaczę,
jak odrębnie biegły losy tej ziemi.
W imieniu władz samorządowych życzenia złożyli I. Szarzec i S. Malina.
- Ten jubileusz to ważny dowód na to, jak
ważne miejsce w świadomości ustroniaków zawsze zajmowała oświata - mówił
burmistrz. - Burzliwe losy tej szkoły to
dowód na to, w jak trudnych czasach niejednokrotnie funkcjonowała, jak należało
dostosowywać nauczanie do realiów gospodarczych, politycznych. Z tego wszystkiego ta szkoła wyszła obronną ręką.
List gratulacyjny od władz miasta odczytał S. Malina, który następnie przypomniał,
że w ostatnich latach władze miasta z okazji różnych jubileuszy wręczają sadzonki
drzewek lub krzewów. SP-1 otrzymała
krzew magnolii, oby kwitł przez następne
lata tak jak szkoła, jej nauczyciele i absolwenci. I. Kulis dodała, że jest już wybrane
miejsce do posadzenia, a Nadleśnictwo
podarowało trzy drzewka bukowe, symbolizujące nauczycieli, uczniów i rodziców.
B. Czyż-Tomiczek mówiła o swej podwójnej roli - absolwentki i później, po
latach, dyrektorki:
- Kiedy pierwszy raz wchodziłam do
jedynki jako mała dziewczynka, patrzyłam oczami dziecka na budynek piękny
i nowoczesny, przestronne korytarze
i salę gimnastyczną, pierwszą w Ustroniu.
Jako dyrektor wchodziłam do szkoły już
nie głównymi schodami, ale bocznym
wejściem. Zastałam wyeksploatowany
budynek. Stwierdziłam, że trzeba coś
z tym zrobić. Z okien korytarza patrzyliśmy na ruiny, a właściwie fundamenty
porośnięte trawą, a dzisiaj jest to Gimnazjum nr 1.
Dziękowała też swym nauczycielom
obecnym na uroczystości: Marii Kubień,
Annie Cienciale, Bronisławie Mierzejewskiej, Jerzemu Kowalczykowi.
Życzenia złożyła E. Lankocz oraz dyrektorzy innych placówek oświatowych:
Grażyna Tekielak, Iwona Werpachowska,
Leszek Szczypka.
- Nie tylko jestem absolwentem, synem,
wnukiem, prawnukiem i praprawnukiem
absolwentów tej szkoły, ale ojcem dzieci,
które się tu uczą. Jestem przykładem historii wielu rodzin naszego miasta uczęszczających do tej szkoły od pokoleń - mówił P.
Korcz. - Śledząc kroniki szkolne, znalazłem
informację, że mój daleki przodek również
z ramienia rodziców był tu w 1835 r. wizytatorem i składał zwierzchnim władzom
w Opawie sprawozdania na temat działalności nauczyciela, jedynego wtedy w tej
szkole. Niezbyt pochlebne sprawozdanie,
ale taka sytuacja miała miejsce. (...) Szkoła
się zmienia, zmieniają się ludzie, ale Śląsk
Cieszyński trwa dzięki szkolnictwu, dzięki
słowu pisanemu i trwać będzie.
P. Korcz poinformował też, że powstaje
monografia szkoły.
Program artystyczny przedstawili
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i jej
absolwenci.
Wojsław Suchta
2 maja 2013 r.

Jedna z grup po skończonej pracy.

Fot. Z. Białas

Rośnie las i ekolodzy

– Czy nie znudziło się państwu sadzenie drzewek? – pytam prezesa Ustrońskiego Koła Ekologicznego, a Krystian Szymanek
odpowiada: – Nie znudziło i nigdy się nie znudzi.
Rozmawiamy przy ognisku, nad którym wisi ruszt, a na nim
pieką się kiełbasy. Obok stoją wielkie garnki-termosy z aromatyczną grochówką. Spragnieni przodownicy pracy częstują się
wodą, jest kawa, herbata, piwo. Atmosfera iście piknikowa, tym
milsza, że za liczącą ponad 40 osób grupą, ciężka robota. Na
stoku Małej Czantorii, przy drodze na Leszną kopali kilofami
w twardym gruncie, żeby zrobić miejsce pod sadzonki drzew.
Ekolodzy, leśnicy, ich rodziny oraz niezrzeszeni miłośnicy przyrody kolejny raz posadzili kawałek lasu.
– Pierwszy raz spotykamy się w innym miejscu niż Dobka
– mówi K. Szymanek. – Tam już nie ma odpowiednich miejsc,
widocznie już obsadziliśmy wszystko co trzeba i leśnicy skierowali nas tutaj. Bardzo nas cieszy, że nie tylko nowy las rośnie, ale
też kolejni ekolodzy. Jak widać, w akcji uczestniczy dużo dzieci.
Trochę popracowały, a teraz mają się gdzie wybiegać. Dzięki
takim spotkaniom będą miały zaszczepioną miłość do przyrody
i dlatego bardzo się cieszymy, że przychodzą całe rodziny. Naszych członków nie trzeba nawet informować, nie mówiąc już
o namawianiu. Namawiać i zapraszać będę innych mieszkańców
Ustronia, żeby przyszli i przekonali się jak sympatycznie można
spędzić czas, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Dzieci dostały notesiki z długopisami.

2 maja 2013 r.			

Działania ustrońskich ekologów wpisują się w kampanię „Lasy
Państwowe. Zapraszamy.”
– W ciągu całego roku w kraju organizowanych będzie wiele
akcji, między innymi sadzenie drzewek – mówi Sławomir Kohut
z Nadleśnictwa Ustroń. – Chcę jednak podkreślić, że u nas sadzenie
drzewek odbywa się od kilkunastu lat i właściwie nie potrzebujemy
odgórnych zachęt.
Dopytuję o znaczenie tego ustrońskiego sadzenia drzewek, czy to
akcja pokazowa, czy rzeczywiście ma dla leśników znaczenie.
– Nie można pominąć walorów edukacyjnych, wychowawczych
szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, ale są również
wymierne efekty. Dość powiedzieć, że członkowie Klubu Ekologicznego wraz z sympatykami posadzili już ponad hektar lasu
– wyjaśnia S. Kohut. – Kiedy trzyma się kilof w ręce i w pocie czoła
wykopuje miejsce pod nową sadzonkę, to nie można tego nazwać
„pokazówką”. A jaka jest satysfakcja, gdy się przyjdzie za kilka lat
i widać jak rośnie młody las!
W piątek posadzono 300 drzewek, co daje około 10 arów. Niewiele
ponad godzinę zajęło powołanie do życia nowego lasu złożonego
ze świerków i jodeł.
– Dotychczas, kiedy spotykaliśmy się w Dobce, zazwyczaj sadziliśmy też buka, ale tutaj, na Czantorii jest go pod dostatkiem
– tłumaczy leśnik, a gdy pytam o kondycję lasu w tym leśnictwie,
odpowiada: – Generalnie w dobrej kondycji są lasy bukowe, ale
świerki nadal obumierają. Tempo zamierania świerków będzie zależeć od ilości opadów atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym.
Brak odpowiedniej ilości opadów zmniejszy odporność świerków
na atak korników. Trzeba będzie podjąć wszelkie możliwe działania
ochronne na rzecz ograniczenia populacji tego chrząszcza. Walczymy też z chorobą grzybową jesionów, która rozprzestrzeniła się
w całej Europie. W Polsce sytuacja jest poważna, mamy do czynienia z zamieraniem jesionów na całej powierzchni kraju. Choroba
dotarła także do Anglii, mimo iż jest ona wyspą, i stanowi duże
zagrożenie dla rosnących tam jednolitych lasów jesionowych. U nas
ten gatunek rzadko tworzy lite drzewostany, najczęściej występuje
jako domieszka, dlatego rozpad drzewostanów nie jest tak widoczny,
obumierają pojedyncze osobniki. Z grzybem nie da się walczyć,
trzeba mieć tylko nadzieję, że część drzew będzie na niego odporna.
Raczej nie przechodzi na inne gatunki, pewne niebezpieczeństwo
dotyczy jedynie jawora.
W tym roku zima dała nam w kość, więc potocznie uważa się,
że przetrzebiła robactwo szkodzące naszym lasom. Co na to S.
Kohut?
– Zima nie była ani długa, ani mroźna. Porządnego mrozu mieliśmy
trzy dni, a porządny śnieg spadł w styczniu. W Boże Narodzenie, jak
pamiętamy, padał deszcz. Zima przyszła późno i trwała stosunkowo
długo, ale raczej była normalna i nie miała specjalnego wpływu na liczebność szkodników.
Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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weszły do miast

Szczepienie psów
przeciwko wściekliźnie
Lipowiec - 6.05.2013 r. (poniedziałek)
12.30 - 12.45
P. Tomaszko, ul. Lipowska 41
13.00 - 13.15
Ośrodek Wczasowy „Bernadka”
13.40 - 14.00
P. Heller, ul. Nowociny 1
14.15 - 15.15
Sklep Spożywczy ul. Lipowska 124
Jelenica - 6.05.2013 r.
11.30		
Pod wiaduktem - ul. Jelenica
12.00
P. Cieślar - „U Jonka na Kępie”
Goje - 6.05.2013 r.
10.00 - 10.30
P. Hławiczka, ul. Brody 85
Zawodzie - 6.05.2013 r.
11.00 - 11.30
P. Puzoń, ul. Szpitalna
Hermanice - 6.05.2013 r.
13.00
P. Gajdacz, ul. Katowicka 151
13.30 - 14.30
P. Sikora, ul. Skoczowska 6
15.00 - 16.00
parking obok sklepu SPAR
Nierodzim - 7.05.2013 r. (wtorek)
15.00 -18.00
Przychodnia Weterynaryjna
w Nierodzimiu, ul. Potokowa
Centrum - 7.05. 2013 r.
9.00 - 11.00
Przychodnia Weterynaryjna ul. Grażyńskiego 5
15.00 - 17.00
Gabinet Weterynaryjny ul. M. Konopnickiej 19B
Poniwiec - 8.05.2013 r. (środa)
15.30 – 16.00
P. Cichy, ul. Akacjowa 60
Polana - 8.05.2013 r.
10.15 - 10.45
Obok Motelu
Jaszowiec - 8.05.2013 r.
11.00 - 11.30
P. Szkaradnik, ul. Wczasowa 14
Równica - 8.05.2013 r.
12.00
P. Pasterny
Polana - 8.05.2013 r.
12.30
P. Śliwka, ul. Polańska 32
Dobka - 8.05.2013 r.
13.30
Sklep Spożywczy
14.15
Dobka Ślepa PKS

Co najmniej 50 saren padło na ulicach naszego miasta od
początku roku. Tyle razy na interwencję wzywani byli strażnicy miejscy. W sprawie martwych zwierząt dzwonić można też
na policję i do urzędu miasta, więc dodatkowo tam mogły być
jeszcze jakieś zgłoszenia. Znajdowano też martwe zające, kuny,
lisa, a dwa tygodnie temu borsuka. Skąd taka duża liczba przede
wszystkim padniętych saren? Czy rzeczywiście jest ona większa
niż w poprzednich latach? Na te pytania odpowiada Sławomir
Kohut, leśnik z Nadleśnictwa Ustroń:
- Zima przyszła późno i późno się zakończyła. Dodatkowo mieliśmy taką chwilową wiosnę, która lekko przebudziła przyrodę,
a potem znowu spadł śnieg i przyszedł mróz. Zwierzęta były głodne, zdezorientowane i podeszły bliżej ludzi. To naturalna sytuacja,
gdy końcem zimy padają słabsze osobniki lub stają się łatwiejszą
zdobyczą dla drapieżników. Jednak zwykle dzieje się to z dala od
naszych domostw. Tym razem, przez pewne pobudzenie związane
z nietypową wiosną, wchodziły w poszukiwaniu pożywienia do
miast. Śnieg powinien zejść jakieś trzy, cztery tygodnie wcześniej,
więc ten ostatni okres był dla zwierząt naprawdę trudny. Opóźnione nadejście wiosny spowodowało, w porównaniu z ostatnimi
latami, zwiększenie ilości padniętych zwierząt, jednakże nie jest
to sytuacja wyjątkowa, mamy z nią do czynienia po mroźnych
i śnieżnych zimach. Sądzę jednak, że wszystko wróci do normy
i podsumowując rok, nie odnotujemy większych niż zwykle strat.
Jeśli chodzi o padniętego borsuka na ul. Cieszyńskiej, to rzeczywiście jeszcze nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, ale też
nie wydaje mi się on tak bardzo niezwykły, jakby to mogło się
wydawać na pierwszy rzut oka. Myślę, że borsuki odwiedzają
nasze ogrody częściej niż nam się wydaje, są to jednak zwierzęta
nocne, więc pozostają dla nas niezauważone. Monika Niemiec

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11.03.2004 /Dz. U. 04.69.625
z późniejszymi zmianami/ szczepieniu podlegają psy w terminie 30
dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia!!!
Cena szczepienia wynosi 27 zł. Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz innym
chorobom zakaźnym: nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby,
leptospirozie i kaszlowi kenelowemu w cenie 75 zł.

ZAGINĄŁ! MALUTKI CZARNY PIESEK W TYPIE JAMNIKA
Snupi był pod tymczasową opieką Fundacji „Lepszy Świat”, mieszkał
w domu tymczasowym w Ustroniu, szukaliśmy dla niego domu, który
zechciałby go adoptować. To przesympatyczny kundelek, łagodny
i wesoły, niestety jest też notorycznym uciekinierem, zawsze jednak
po kilku godzinach wracał. 17 kwietnia po raz kolejny podkopał się
pod płotem, tym razem już nie wrócił. Osoby, które widziały pieska,
lub go przygarnęły, prosimy są o kontakt z fundacją. Snupi miał na
sobie czerwoną obrożę, jest wykastrowany, ma ok. 6 lat. Jest czarny,
gładkowłosy, a z przodu ma biały „krawat”. Piesek ma chorą trzustkę,
wymaga odpowiedniego żywienia!
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71,
dea2@op.pl
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Czarodziej przepytywał małych czytelników.

Fot. M. Niemiec

magiczna Biblioteka

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Książki i z tej okazji Oddział dla
Dzieci Biblioteki Miejskiej odwiedzili uczniowie klas pierwszych, drugich
i trzecich Szkoły Podstawowej nr 1. Spo-

Biblioteka

tkania trwały od godz. 9 do 11. Dzieci wraz
z nauczycielami przybyły w trzech grupach po około 40 osób każda. Pomysłodawcą obchodów był ustroński artysta plastyk, nauczyciel w SP-1 Dariusz Gierdal.

poleca:

Część uczniów wystąpiła w przebraniach
ulubionych postaci z bajek.
Nie tylko dzieci się przebrały. Spotkanie
prowadził dyrektor Biblioteki Krzysztof
Krysta w kostiumie czarodzieja i kierowniczka Oddziału dla Dzieci Beata Grudzień
w stroju klauna. To wprowadziło atmosferę tajemniczości, a biblioteka zdawała
się być tego dnia miejscem magicznym.
Dzieci poznały skróconą historię książki,
a następnie na podstawie wcześniejszej
pogadanki, wzięły udział w konkursie.
Żywo reagowały, choć nie zawsze znały
odpowiedzi na pytania. Łatwiej było im
na przykład popisać się wiedzą na temat
papirusu niż powiedzieć, co oznacza powiedzenie przeczytać od deski do deski.
Każda z grup wysłuchała i obejrzała
przedstawienie teatrzyku kamishibai (dosłownie: sztuka teatralna na papierze).
Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków
wykonanych na kartonowych planszach
o wymiarach 37x27,5 cm wsuwanych do
małego drewnianego parawanu nazywanego butai. Bajkę zajmująco opowiadał
dyrektor biblioteki.
Na zakończenie dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały symboliczne upominki, a każda klasa otrzymała książkę
i ulotki informacyjne biblioteki. (mn)

i publikowane po raz pierwszy dokumenty - daje swego rodzaju
autobiografię Anny German.

Eric-Emmanuel Schmidt „Intrygantki”

Pięć kobiet pałających żądzą zemsty zastawia pułapkę na mężczyznę, który dawno temu złamał każdej z nich serce. Jednak kiedy
zwabiony podstępem Don Juan wpada w ich sidła, cały misterny
plan wali się w gruzy. Okazuje się, że mimo upływu lat uwodzicielskie słowa Don Juana nie straciły nic ze swojej zniewalającej mocy.

Mariola Pryzwan „Anna German o sobie”

Była zjawiskiem muzycznym. Wielką gwiazdą polskiej piosenki
lat sześćdziesiątych. Nie lubiła mówić o sobie, tym cenniejsze
są jej wypowiedzi rozproszone w audycjach radiowych oraz
w prasie polskiej, radzieckiej i włoskiej. One tworzą tę książkę, która - poszerzona o prywatne, często nieznane fotografie
POZIOMO: 1) gleby rzeczne, 4) w świecy,
6) student, 8) twórcza, 9) KS Kuźnia, 10) sąsiad
Pawlaka, 11) brzydka pogoda, 12) wieś zabytkowa
na Podhalu, 13) szaleje na morzu, 14) wieś przy
„zakopiance”, 15) niemiecki premier, 16) ogon lisa,
17) piłkarz serbski – grał w Legii, 18) antygen
sterczowy, 19) Rzym dla Włochów, 20) zawiesista
zupa rybna.
PIONOWO: 1) przyrząd z okularem, 2) produkuje
książki, 3) skarb z morza, 4) książeczka z pieśniami religijnymi, 5) lico, 6) statek na wiatr, 7) rząd
kolumn, 11) rybka akwariowa, 13) zieją ogniem,
14) niby statek.

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 10 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 16

LAtAWCE NA STADIONIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Franciszek
Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do
redakcji.
2 maja 2013 r.			
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Przed udaniem się na zabieg.

Fot. W. Suchta

nocni  spryciarze
Koty przedstawiane są zazwyczaj jako
niezależne, sprytne i widzące w ciemnościach. Wiadomo, jak ktoś jest niezależny,
sprytny, a dodatkowo prowadzi nocny tryb
życia, musi wzbudzać krańcowe emocje.
A takich osobników w naszym mieście
coraz więcej. Są oswojone domowe i dachowce, przez jednych dokarmiane, przez
innych tępione. Mieszkaniec ul. Polnej pokazuje mi martwego kota. To jego domowy kotek, który prawdopodobnie gdzieś
najadł się trutki. Koty na osiedlach budzą
emocje. Jednym się podobają, chwalą
sobie, że nie ma gryzoni, inni narzekają
na koci zapach. Część mieszkańców os.
Zacisze przy ul. Konopnickiej wystąpiła
przeciw dokarmianiu dzikich kotów. Tymi
zdziczałymi zwierzętami zajmuje się stowarzyszenie „Lepszy Świat”.

- Poprosiliśmy o spotkanie z zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”,
zostaliśmy zaproszeni i jako fundacja
przedstawiliśmy swoją propozycję rozwiązania tego problemu, czyli przeprowadzenia kastracji i sterylizacji bezdomnych
kotów, bo to jedyny możliwy sposób na
obniżenie ich populacji - mówi Alicja
Cieślar z fundacji „Lepszy Świat”. - Prezes i zarząd zgodzili się na ustawienie na
osiedlu klatki żywołapki. Złapane koty po
zabiegu przebywają w domach naszych
wolontariuszy do momentu wypuszczenia
w to samo miejsce. Zobowiązaliśmy się
do uporządkowania terenu, zdezynfekowaliśmy budkę postawioną kilka lat temu
przez stowarzyszenie As, zrobiliśmy, co się
dało, by nie był odczuwalny koci zapach.
Mieszkańcy chyba są zadowoleni. Poprzez

nasze działania konflikt pomiędzy dokarmiającymi bezdomne koty, a tymi, którym
one przeszkadzają, został złagodzony.
Gdy rozmawiamy, z klatki próbuje wydostać się siódmy złapany na tym osiedlu
kot. Zwabił się nocą na przynętę. Potwierdza się więc, że prowadził nocny tryb
życia, ale za to nie jest taki sprytny, bo np.
kuny do takich klatek nie wchodzą, choć
nie mają opinii tak sprytnych jak koty.
- W tej chwili na terenie miasta mamy
takie klatki-łapki w czterech dzielnicach
- mówi A. Cieślar. - Nie ukrywam, że
gdyby nie współpraca z firmami i osobami
prywatnymi, nie byłoby to możliwe, bo
klatki są kradzione jako złom. Spółdzielnia
Zacisze zabezpieczyła klatkę przed kradzieżą stalową linką. Zatrzęsienie kotów
jest nad Wisłą przy kampingach. Ludzie
tam przyjeżdżają, dokarmiają, a koty się
błyskawicznie rozmnażają. Bardo dobrze
współpracuje się z Bankiem Spółdzielczym, który nie dość, że pozwolił postawić
klatkę, to jeszcze wspiera nas finansowo.
Także osoby prywatne pozwalają stawiać klatki w swych ogrodach. Urząd
Miasta na wyłapywanie bezdomnych
kotów przeznaczył 3.000 zł, ale nie są to
środki wystarczające na liczbę bezpańskich kotów w Ustroniu. Kotów jest za
dużo i jedynie systematyczna sterylizacja
i kastracja doprowadzi do zmniejszenia
populacji. Zabijanie czy trucie kotów
nie jest rozwiązaniem. Pojedyncze koty
giną w mękach, a inne rozmnażają się
w błyskawicznym tempie. Przykładem
dobrej współpracy jest to osiedle przy ul.
Konopnickiej.
Na przypuszczenie, że zmniejszenie
liczby kotów wpłynie na zwiększenie liczby gryzonie A. Cieślar odpowiada, że nie
chodzi o całkowite wytępienie tych niezależnych, sprytnych łowców prowadzących
nocny tryb życia. Pozostaje pytanie, czy po
odpowiednich zabiegach, nadal pozostaje
się niezależnym spryciarzem prowadzącym
nocny tryb życia.
Wojsław Suchta
Otrzymaliśmy dramatyczny list od
Władysława Troszoka. Miał dwa koty,
jednego postrzelono, drugiego otruto.
List poniżej:

Koty pana Władysława - otruty i postrzelony.
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Ludzka głupota – tragedia kota.
W ustrońskiej dzielnicy jest strzelec wspaniały. Kotek co mieszka na Polnej wyszedł
za płotek, z czasem powrócił strzałem
raniony z wiatrówki. Pod jednym okiem
kulka została, niewiele brakowało, żeby
oko wylała. Sprawca jeszcze nieznany, ale
poszukiwany. Kara ciągle jeszcze czeka na
strzelca człowieka.
Kotek „Bartek” – nie żyje – został otruty.
Nie było Ci dane Bartku żyć do starości, musiałeś odejść z tego świata jeszcze
w młodości. Pod drzwiami domu w bieżącym tygodniu na Polnej, gdzie mieszkałeś,
znalazłem Ciebie, ale oczy twoje były już
w niebie. Twoja mama ciągle jeszcze Ciebie
woła i wypatruje, może jeszcze marzenia
snuje. Świat, a w tym ludzie są podzieleni
na tych, co żywią i tych co trują.
Wniosek końcowy jest taki: nie kochaj
kociaki dopóki na świecie są zabijaki.
2 maja 2013 r.

latawce i zmienny wiatr
26 kwietnia na stadionie Kuźni Ustroń
odbyły się Miejskie Zawody Latawcowe
zorganizowane przez Miejski Dom Kultury
„Prażakówka”. Rywalizowało 26 uczniów
ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3 oraz
z Gimnazjum nr 1. Punktowano wykonanie latawców, opracowanie plastyczne,
ale decydująca była punktacja za loty.
Tego dnia świeciło słońce i było wietrznie,

Start.                                     Fot. W. Suchta

więc warunki bardzo dobre. Niestety wiatr
trochę kręcił, co sprawiało dużo kłopotów, można wręcz powiedzieć, że większość latawców nie szybowała a pikowała.
A przygotowywano się solidnie.
- W szkole powiedzieli, że są takie zawody i postanowiłam wziąć udział – mówi
Agnieszka Bączek z Nierodzimia, ucząca
się w G-1. - Wykonałam latawiec z koleżanką Agnieszką Górniok od początku do
końca. Tata jedynie pomógł w robieniu
ogona, to znaczy zwrócił uwagę, że jest za
krótki. Trzeba było na to poświęcić parę
dobrych godzin. Projekt jest nasz, jedynie
z internetu podpatrzyłyśmy kształt.
Wydłużanie ogona się opłacało, bo
Agnieszka wygrała w kategorii gimnazjów. W sumie swoje modele zaprezentowało 23 uczniów. Bezkonkurencyjny okazał się latawiec ucznia klasy Vc
z SP-2 Michała Kąska i on podczas zawodów zdobył najwięcej punktów. O swoim
starcie mówi:
- Jakoś to zainteresowanie samo przypłynęło, gdy w szkole został wywieszony plakat.
Sam się zgłosiłem, a potem budowałem latawiec. Pomagał mi trochę kuzyn. Najpierw
zrobiliśmy ramę, potem naklejałem bibuły.
Przygotowania trwały dwa dni, na końcu
próba w ogródku. Pomyślnie wyszła, a dziś
też jestem ze startu bardzo zadowolony.
Wyniki: latawce płaskie – szkoły podstawowe: 1. M. Kąsek (135 pkt.), 2. Anna
Kubicius (116), 3. Alan Cieślar (82) wszyscy SP-2, latawce płaskie – gimnazja: 1. A.
Bączek (65), 2. Justyna Kolarczyk (62), 3.
Martyna Brzóska (54), latawce skrzynkowe: 1. Wiktoria Trombik – G-1 (110), 2.
Dominika Frank – G-1 (100), 3. Krzysztof
Wróblewski – SP-3 (80). Drużynowo: 1.
SP-2 (397), 2. G-1 (337), 3. SP-3 (140),
4. SP-1 (69).

Latawce oceniali sędziowie z głosem decydującym Ryszarda Szymkiewicza. Pomagali mu Barbara Nawrotek-Żmijewska
i Paweł Chwastek. Nagrody ufundowali:
dla zwycięzców Michał Habdas właściciel
sklepu „Świstak” w Ustroniu, dla pozostałych uczestników MDK „Prażakówka”.
Wszyscy startujący otrzymali dyplomy
i gadżety.
Wojsław Such-

Trzeba się nabiegać.

Fot. W. Suchta

półfinał
w górkach

Z okazji jubileuszu SP-1 rozegrano mecz piłki ręcznej, w którym młodzicy z MKS Ustroń
wygrali 19:16 z oldbojami Czantoria Ustroń.
Fot. W. Suchta
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Od 3 do 5 maja w hali w Górkach
Wielkich trwać będzie półfinał mistrzostw
Polski młodzików w piłce ręcznej. Półfinał
wywalczył MKS Ustroń, ale we własnej
sali w SP-1 grać nie mogą, bo jest o 5
metrów za krótka i o 2 metry za wąska.
W półfinale wystąpią cztery drużyny:
WKS Śląsk Wrocław, Gwardia Opole,
ChKS Łódź i MKS Ustroń. Dwie najlepsze
awansują do finału, w którym wystąpi 16
najlepszych zespołów w kraju.
Terminy meczów:
3 maja
godz. 16 Łódź - Opole
godz. 18 Ustroń - Wrocław
4 maja
godz. 16 Łódź - Wrocław
godz. 18 Ustroń - Opole
5 maja
godz. 10 Wrocław - Opole
godz. 12 Ustroń - Łódź
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Model pokojowy...
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NIERUCHOMOŚCI UNIVERSAL OD 20 LAT ZAPRASZAJĄ.
UL. GRAŻYŃSKIEGO 1D. TEL.
(33) 854-44-74.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot,
węgiel groszek. TRANSPORT,
RATY. 33/852 32 12, 518 201
189.

VI Festiwal Sztuki Ulicznej, rynek
IV Otwarte Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu na Rękę, rynek
Msza św. w kościele św. Klemensa
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych pod Pomnik Pamięci Narodowej
Uroczystość i złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci Narodowej
Jarmark Ustroński - występy zespołów,
rynek
Siła Serca - koncerty zespołów, rynek
Spotkanie nt. zmian w wizerunku Ustronia
w ostatnim stuleciu, Muzeum Ustrońskie
Mecz Kuźnia - Porąbka, stadion Kuźni
Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni, Muzeum Ustrońskie
Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia - palenie,
MDK „Prażakówka”
II Święto Kalet na Czantorii
„Madera – kraina wiecznej wiosny”, spotkanie z A. Dordą, Zbiory Marii Skalickiej

Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.

dziesięć lat temu

Iglaki - wyprzedaż. 691-845-124.

Tak jak każdej wiosny mieszkańcy os. Zacisze przy ul. Konopnickiej przystąpili do wiosennych porządków. Jest to jedyne osiedle
w mieście całkowicie zagospodarowane przez mieszkańców.
Jeszcze w latach 60. i 70. sadzono drzewa, wytyczano i budowano alejki, powstały nawet boiska do piłki nożnej, siatkówki,
koszykówki. Niestety boisk już nie ma, a dzieciarnia z okolicznych
bloków wybiera inne formy rozrywki, tyle że mające niewiele
wspólnego ze sportem. Pozostało zamiłowanie mieszkańców osiedla do porządku. Na zdjęciu zeschłe gałęzie grabi Adam Heczko,
były przewodniczący Zarządu Osiedla Centrum.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi i
nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 728-340-518, 33-854-22-57.
www.komandor-ustron.pl

Pokój do wynajęcia. (33) 85451-97.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.

Sprzedam Cinquecento. 507385-375.

2.5			Centrum
3-4.5 	Pod Najadą
5-6.5		Na Szlaku
7-10.5 	Centrum

02.05 12.00-20.00
															
															
03.05 10.30								
			 11.40								
															
			 12.00								
															
			 14.00								
															
04.05 15.00								
04.05 15.00								
															
04.05 17.00								
06.05 10.00								
															
08.05 16.30								
															
11.05. 12.00								
11.05. 16.00								
															

Malowanie dachów, tarasów,
okien, pokrycia papą termozgrzewalną. 505-168-217.

ul. Daszyńskiego 8 		
ul. 3 Maja 13
		
ul. 3 Maja 46
		
ul. Daszyńskiego 8 		

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

23 kwietnia w czasie patrolu w Parku Lazarów zauważono
trzech młodych ludzi siedzących na ławce. Dwóch z nich uciekło
natychmiast po zauważeniu patrolu Straży Miejskiej. Tak się spieszyli, że zapomnieli nawet o tornistrach z książkami i zeszytami.
Trzecia osoba znajdowała się w stanie odurzenia po wąchanym
rozpuszczalniku. Przewieziono ją na komisariat policji w Ustroniu, gdzie ustalone zostały dane osobowe całej trójki. Osoba
odurzona była na ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego, ci, którzy
uciekli byli na wagarach.
Praca wre w amfiteatrze. Widownia ma być zadaszona w czerwcu, ale już teraz na miejscu znajduje się ogromny dźwig, który
podniesie konstrukcję. - Na razie konstrukcja spoczywa na ziemi
i tam próbujemy dopasowanie jej elementów - wyjaśnia Adam
Kuśnierz z firmy instalującej zadaszenie.
Na kortach Ustrońskiego Towarzystwa Tenisowego uwija się
Stefan Waszek. Na pomarańczowej nawierzchni kortu rozłożył
czarne worki z mączką ceglaną, tworząc ciekawą kompozycję.
- Przygotowujemy korty do gry i dlatego musimy położyć nową
nawierzchnię - mówi gospodarz. - Jednak najpierw nawierzchnię trzeba oczyścić z gałęzi, liści, zmatowić grabkami i dopiero
rozsypać mączkę i utwardzić walcem.

... i odrzutowy.
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Przebojem na boiska pierwszej ligi piłki nożnej wszedł dwudziestotrzyletni Adrian Sikora, obecnie zawodnik Górnika Zabrze.
Strzela bramki, jego zdjęcia ukazują się na pierwszych stronach
gazet sportowych. Pisze się o nim jako o drugim Niedzielanie.
Otrzymuje też wysokie noty za swoje występy. A. Sikora jest ustroniakiem. (…) Inny młody zawodnik Kuźni-Inżbudu, bramkarz Mateusz Danel przeszedł w tym roku do pierwszoligowego Dospelu
Katowice.
Wybrała: (mn)
2 maja 2013 r.

felieton

Tak sobie myślę

Obecni - nieobecni...
Robiłem zakupy. W sklepie podszedł do
mnie nieznany mi Pan. Chociaż zdawało
mi się, że powinienem go znać, bo gdzieś
się spotkaliśmy. Nie mogłem sobie jednak
przypomnieć, kto to jest. Moja pamięć jest
zawodna. Zdarza mi się, i to zdarzało mi
się też dawniej, że nie potrafię rozpoznać
spotykanych osób. Zawsze żałowałem, że
nie mam dobrej pamięci do twarzy i nazwisk, umożliwiającej szybkie rozpoznawanie spotykanych osób… Jedyna moja
pociecha to ta, że tak jest z moją pamięcią
od zawsze i to, że nie poznaję ludzi nie jest
oznaką postępującej sklerozy czy choroby
Alzheimera… No cóż zawsze trzeba umieć
sobie coś znaleźć dla wytłumaczenia
i pocieszenia siebie…
Wracam jednak do tego Nieznajomego,
który na koniec rozmowy mi się przedstawił i jest już teraz moim Znajomym.
Chociaż, niestety, nie mam gwarancji, że
następnym razem od razu i trafnie go rozpoznam… Na pewno jednak to nasze spotkanie zapamiętam. Okazało się bowiem,

felieton
Flaga

Niniejszy felieton ukaże się 2 maja
w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustanowione 20 lutego 2004 roku święto
będzie obchodzone po raz dziesiąty i stanie
się niejako tradycją.
Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak
przeglądając różne encyklopedie czy
atlasy, zachwycaliśmy się wykazem flag
państwowych, który zawsze stanowił kolorową wkładkę do tych wydawnictw.
Najpierw tych flag było kilkadziesiąt, potem, od lat 60-tych XX wieku, gdy liczne
kolonie uzyskiwały niepodległość, liczba
państw wzrastała, powiększał się wykaz
flag państwowych. Aktualnie liczy on
ponad dwieście pozycji.
Taką prawdziwą prezentację flag państwowych na co dzień, mamy przed gmachem ONZ w Nowym Jorku. Raz na cztery
lata na otwarcie letnich igrzysk olimpijskich widzimy flagi poszczególnych
państw w ruchu, dumnie niesione przez
chorążych poszczególnych reprezentacji
państwowych.
Kto był w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Szwajcarii czy Norwegii
i jeszcze w paru innych państwach świata, ten mógł zobaczyć flagi tych państw
powiewające na masztach przy domach
jednorodzinnych i wielorodzinnych, informujące wszystkich o patriotyzmie mieszkańców tych domów.
Wszelkie próby zastąpienia flag państwowych haniebnymi flagami rozbiorców, agresorów czy okupantów, jak uczy
historia, ta największa nauczycielka życia,
z biegiem lat kończyły się ich zrzuceniem,
2 maja 2013 r.			

że od lat jest wiernym czytelnikiem moich
felietonów. I najwyraźniej te felietony mu
się podobają. Widać nadajemy na tych
samych falach…
Kiedy go słuchałem wydawało mi się,
że za jego plecami widzę swoją Żonę.
Uśmiechnęła się do mnie jak zwykle życzliwie. Wiedziałem, że chce mi powiedzieć
to, co zwykle mówiła przy takich okazjach:
Znowu ktoś leje miód na twoje serce!
Wiedziała dobrze, że jest mi potrzebne
zainteresowanie czytelników tym, co piszę. I cieszyła się razem ze mną z takiego
zainteresowania. Chociaż nieraz przy tym
żartowała sobie ze mnie, z mojej słabości
i niepewności…
Uświadomiłem sobie, że ci dla nas najważniejsi i najbardziej kochani, chociaż od
nas odchodzą, to jednak wciąż są obecni
w naszym życiu. Wciąż wracają ich słowa,
zasady i sposoby bycia, które nam wpoili,
wartości, które razem nauczyliśmy się
cenić… Wpływamy na siebie, wychowujemy się wzajemnie. A im dłużej i im bliżej
jesteśmy ze sobą to ten wpływ jest trwalszy
i bardziej wielostronny…
Zwykle o tym nie myślimy ani też
o tym nie mówimy. I czasem tylko uświadamiamy sobie jak głęboko i daleko
sięgają w naszym życiu wpływy tych,
z którym przyszło nam żyć. Oni odeszli od

nas, ale wciąż są obecni w naszym życiu.
Przypominają mi się słowa Żony mojego
zmarłego przyjaciela. Oboje w krótkim
odstępie czasu straciliśmy swoich małżonków. Powiedziała mi wtedy: Oni odeszli,
ale będą zawsze przy nas, będą obecni
w naszym życiu…
Z czasem coraz bardziej nabieram pewności, że miała rację. Naprawdę ci, którzy
odchodzą od nas, jednak pozostają w naszym życiu. Nieobecni są jednak obecni…
Pewnie nie wszyscy. Wszak o wielu z tych,
z którymi przyszło nam przejść razem jakiś
odcinek naszego życia, już nie pamiętamy.
Im więcej czasu minęło od rozstania, tym
bardziej wspomnienia o nich się zacierają.
Już nie możemy przypomnieć sobie ich
twarzy, a nawet imion czy nazwisk… Jednak są tacy, którzy pozostawili niezatarty
ślad w naszym życiu. To ci, którzy byli
i są nam szczególnie bliscy i drodzy. Przy
czym u każdego bywa to inaczej. Jedni są
wciąż pod wpływem swoich rodziców, wychowawców, nauczycieli czy duszpasterzy. Inni nie mogą zapomnieć przyjaciół.
A wielu wciąż żyje pod silnym wpływem
swych zmarłych małżonków. I zdaje im
się, że ich widzą i słyszą, że podpowiadają
im, co mają robić, że dokonują za nich
koniecznych wyborów… I tak nieobecni
są obecni w ich życiu…
Jerzy Bór

podeptaniem i całkowitym ich zniszczeniem przez wyzwalających się oraz
natychmiastowym wywieszeniem flag
niepodległych znowu państw.
Dlatego też szanujemy nasze flagi państwowe. Nawet w chwilach, gdy zmuszani
byliśmy „za komuny” do uczestniczenia
w pierwszomajowych pochodach, każdy
wolał nieść flagę państwową, niż czerwoną
szturmówkę. Często po pochodzie można
było zobaczyć porzucone szturmówki
w bramach budynków czy na chodnikach.
Nigdy nie widziałem porzuconej polskiej
flagi państwowej.
O tym, jak to było z wywieszaniem
flag państwowych „za komuny” napisała
już w poprzednim numerze GU w swoim
gwarowym artykule Hanka, więc nie będę
się powtarzał. Jej na pewno PT Czytelnicy
uwierzycie, że tak było. Zwłaszcza chodzi
mi o tę historię ze sprawdzaniem przez
władze, czy ktoś nie pozostawił flagi po
pierwszym maju do trzeciego maja.
Teraz, spacerując z moją suczką Lolą
po Ustroniu, zauważyliśmy odwrotną
historię, a mianowicie niektórzy np.
w szkole i gimnazjum nr 2, upraszczając
sobie sprawę już 27 kwietnia wywiesili flagę państwową i miasta, przed budynkiem
szkoły. W następnych dniach pojawi się
tych flag więcej.
Dla nas mieszkańców miasta ważne jest,
aby flagi państwowe były wywieszane
we wszystkich domach i na wszystkich
budynkach. Tak, abyśmy mogli z dumą
powiedzieć, że my ustroniacy, to kochamy
naszą Ojczyznę i nasze miasto. Przybywający zaś do nas w ten długi świąteczny
weekend turyści byliby zdumieni naszym
patriotyzmem.
Pamiętam wysiłki Leszka Werpachowskiego (jeszcze przed wejściem Polski do

struktur Unii Europejskiej) w zaopatrzenie
mieszkańców naszego miasta we flagi
państwowe. Pamiętam też, jak kiedyś rozprowadzaliśmy flagi wśród wychodzących
z kościoła.
A jest o co walczyć, gdyż od lat próbuje
się zastąpić nasze państwowe flagi jakimiś
flagami uniwersalnymi np. tęczową flagą.
Jako burmistrz miasta byłem delegowany
wraz ze skarbnikiem miasta na Expo’92
w Sewilii i tam w polskim pawilonie prezentowano flagi nadesłane w rozpisanym
przez Polskę konkursie na flagę świata. To był nasz udział, na szczęście niezbyt udany, w dążeniu do uniwersalizmu
w globalnym świecie.
Ale, co gorsze, co rusz, próbuje się kpić
z idei flagi narodowej. I tu z moją suczką
Lolą, która jest czuła na każdy gest wyśmiewania się z naszego patriotyzmu, musimy przypomnieć, ten ohydny przypadek
jednego z celebrytów telewizyjnych, który
pozwolił sobie na happening z wtykaniem
polskich flag w psie … Z Lolą żałujemy
wszystkich tych, którzy oglądają jego
program telewizyjny, oraz tych, którzy
przyjmują jego zaproszenie do udziału
w tym programie. Jak pisze o. Aleksander
Posacki SJ w książce „Inwazja neopogaństwa”: „Uderzenie w patriotyzm, wartości
rodzinne i degradacja człowieczeństwa, to
wyraźne oznaki inwazji neopogaństwa,
których powinniśmy się wystrzegać.”
Dlatego popieram wszystkie apele
o wywieszenie flagi państwowej w Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Marzeniem moim i żony Lusi jest, aby uchwalono prawo do codziennego wywieszania
flagi państwowej na masztach przed naszymi domami.
I to byłoby piękne! Andrzej Georg
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Bramkarzowi gospodarzy piłka odbiła się od rąk za polem karnym, na co sędzia nie zareagował. Identyczną sytuację przeciw Kuźni odgwizdał i padła bramka.
Fot. W. Suchta

zaskoczony
GKS Radziechowy-Wieprz - KS Kuźnia Ustroń 4:2 (1:2)

27 kwietnia Kuźnia grała mecz wyjazdowy o mistrzostwo ligi okręgowej
w Radziechowach. W pierwszej połowie
spotkania zdecydowana przewaga Kuźni.
Gospodarze ograniczają się do długich
wybić piłki i nadziei, że coś z tego będzie.
Prowadzenie dla Kuźni zdobywa już w 6
min. Marcin Marianek po sporym błędzie
obrońców. W 18 min. jedna z niewielu
akcji w pierwszej połowie Radziechowów,
bramkarz Kuźni odbija piłkę tak nieszczęśliwie, że trafia pod nogi napastnika i jest
remis. Nie trzeba długo czekać, bo po
kilkudziesięciu sekundach ponowne prowadzenie Kuźni daje Robert Madzia. Była
to wzorowa akcja zakończona dośrodkowaniem Tomasza Szypera i strzałem
z pierwszej piłki R. Madzi. Szkoda, że
kilku kolejnych świetnych sytuacji nasi
piłkarze nie wykorzystali.
Druga połowa rozpoczyna się od czerwonej kartki dla Tomasza Jaworskiego
i Kuźnia zaczyna się bronić. Robi to
skutecznie przez pół godziny, a wtedy
za rękę w polu karnym sędzia dyktuje
jedenastkę, wykorzystaną przez gospodarzy. Trener Kuźni tego nie wytrzymuje
i głośno komentuje, za co sędzia usuwa
go z ławki trenerskiej. Kuźnia gra coraz
bardziej niepewnie i po kilku minutach
traci trzeciego gola. W 87 min. bramkarz
Kuźni łapie piłkę za polem karnym i jest
rzut wolny. Po silnym strzale i zamieszaniu
podbramkowym Radziechowy strzelają
czwartego gola.
Kuźnia po pierwszej połowie mogła prowadzić wyżej, ale sędzia nie zdecydował
się na odgwizdanie karnego, gdy strzał na
bramkę trafia w rękę obrońcy gospodarzy.
Co ciekawe w drugiej połowie w identycznej sytuacji nie ma wątpliwości i karnego przeciw Kuźni odgwizduje. W ogóle
w nowatorski sposób trójka sędziowska

pod wodzą Wojciecha Szczurka interpretowała przepisy. Zaskoczeni byli tym
nawet miejscowi kibice, choć brano arbitra
w obronę, a jeden z nich tak to ujął: „Co
się dziwicie, jak był zaskoczony”. Może na
kolejne mecze uda się wysyłać mniej zaskoczonych ludzi do sędziowania. Trener
i piłkarze Kuźni byli oburzeni. Ale niech
już lepiej tak sędziuje na meczach seniorów, bo oni jakoś to przeżyją. Wyobraźcie sobie panowie, co by to było, gdyby
takiego sędziego dopuścić do meczów
trampkarzy. Przecież swymi decyzjami
jest w stanie zrazić do piłki nożnej każde
dziecko.
Po meczu powiedzieli:
Trener Radziechowów Krzysztof Figura: - Szczęście było po naszej stronie.
W drugiej połowie mieliśmy przewagę, ale
od dwudziestego metra nie potrafiliśmy
wykorzystać sytuacji. Z wyniku jestem

zadowolony, z gry nie do końca. W drugiej
połowie Kuźnia grała w dziesiątkę i to
w pewnym stopniu zaważyło na wyniku.
Cała tabela jest tak ściśnięta, że praktycznie większość drużyn może walczyć
o wysokie miejsce. Myślę, że walka trwać
będzie do samego końca.
Trener Kuźni Marek Bakun: - Myśmy tego
meczu nie przegrali. Wygraliśmy do przerwy,
a w drugiej połowie to nie był mecz piłkarski, ale spotkanie załatwione przy
zielonym stoliku. Mówię to głośno z pełną
świadomością, że moi zawodnicy zostawili sto procent serca na boisku, a pan biegający na środku powinien przyjść do szatni
i przeprosić ich za to, że ich skrzywdził.
Nie wiem co sędzia widział przy zagraniu
Tomka Jaworskiego, że pokazał mu drugą
żółtą kartkę. Dla mnie tam faulu nie było,
bo Tomek wyprzedził zawodnika i trafił
w piłkę. Po czerwonej kartce byliśmy
drużyną rozbitą, do tego rzut karny z kapelusza. Pierwszy raz w życiu moje emocje
sięgnęły takiego poziomu. Gdy sędzia
zapytał mnie, czy wytrzymam jeszcze 5
minut, odpowiedziałem, że nie, no bo jak
można wytrzymać.
Wojsław Suchta
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Podobno takich fauli w polu karnym się nie gwiżdże.

Kuźnia
Radziechowy
Landek
Pewel Mała
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Wapienica

20
20
19
20
19
19
20
20
19
18
19
19
18
20
19
19
18

38
37
35
35
35
33
33
33
32
29
26
24
24
22
19
8
3

49:29
53:33
45:19
39:33
36:32
38:20
40:32
44:42
39:42
50:37
35:34
30:36
28:39
36:44
17:27
22:64
20:58

Fot. W. Suchta
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