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Nowe granice

Jak pan ocenia mijającą kadencję Rady Miasta?
Uważam, że widać efekty tego, cośmy omawiali na komisjach,
zdecydowali na sesjach. Gdzie by nie spojrzeć w Ustroniu, coś się
zmieniło. Wszystko wcześniej zostało opracowane, zrozumiale dla
wszystkich, osiągaliśmy konsensus i sprawy biegły dalej. Moim
zdaniem ocena jest pozytywna. W takim gronie radnych można było
współpracować i osiągać cele. Można niektóre decyzje krytykować,
ale zawsze są sprawy pilne, pilniejsze i najpilniejsze.
A trudne sprawy?
Były i takie. Przykładem skrzyżowanie w Nierodzimiu. Sprawa
ciągnie się od lat, a zawsze znajdowało się coś, co odwlekało inwestycję. A to mostek, a to przepust, a to kawałek działki i trzeba
było wykupić dom. Był dylemat, kupować czy nie. Nie kupimy,

27 lutego odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
STUDIUM
Radnym przedstawiono informację o zaangażowaniu prac nad
zmianami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.
W 2011 r. radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia
zmian w studium. Po przetargu w kwietniu 2012 r. zawarto
umowę na wykonanie studium z Pracownią Urbanistyczną z Rybnika. Zgodnie z procedurą po przystąpieniu do zmian w studium
ukazały się ogłoszenia, także w prasie, określające terminy i tryb
składania wniosków. W sierpniu 2012 r. Pracownia Urbanistyczna
przekazała dokumentację planistyczną z propozycją rozpatrzenia
wniosków, a wpłynęło ich 400. Pracowała nad tym Komisja Archi(cd. na str. 4)

Rozmowa z radnym Edwardem Markuzelem

(cd. na str. 2)
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to znowu budowa się odwlecze, wiec zdecydowaliśmy się kupić,
skończyć inwestycję, a w budynku zrobić mieszkania. Przez tą
działkę ma jeszcze przechodzić kanalizacja i nie wiadomo było
czy otrzymamy zgodę. Zdecydowaliśmy się na kupno i uważam,
że zrobiliśmy dobrze.
Skoro już o mieszkaniach, to jak pan ocenia politykę mieszkaniowa miasta?
Część lokatorów nie szanuje mieszkań komunalnych, część nie płaci
czynszu. Nie jest ich wielu, ale nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo
na bruk nie można wyrzucić. Z drugiej strony mamy młode małżeństwa potrzebujące mieszkań. Staramy się zadowolić czekających.
Czasem, gdy duże mieszkanie zajmuje jedna osoba, proponujemy
mniejsze, żeby do większego wprowadzić rodzinę rozwojową.
Wydawało się, że kłopoty znikną po oddaniu budynków przy
ul. Dworcowej.
Nie znikły. W planach mamy budowę tam kolejnego budynku, ale
jeszcze nie teraz. Młodzi ludzie powinni się usamodzielniać. Dawniej w jednym budynku mieszkały trzy pokolenia, obecnie młodzi
jak najszybciej chcą się usamodzielnić, mają własny pomysł na
życie. 9 nowych mieszkań ma powstać w budynku dawnej Kuźni.
Jest pan radnym z Ustronia Dolnego. Dzielnica ta jakby oddalała się od centrum, a można powiedzieć, że jest to Ustroń
mniej atrakcyjny.
Zgadza się. Od Prażakówki w kierunku Skoczowa jest mniej sklepów, nie ma restauracji, chociaż ostatnio wszystko jakby zaczynało
odżywać, co chyba wiąże się z powstającymi zakładami na terenie
dawnej Kuźni. Są nowe sklepy, sklep PSS przy torach się utrzymuje.
Dawniej był zakład spółdzielni 1 Maja, była masarnia, piekarnia.
Dziś nie ma już tartaku, a był taki okres, że pracowano tam na trzy

E. Markuzel.

Fot. W. Suchta

odcinków dróg powiatowych
w Ustroniu, Wiśle i Cieszynie. Samorządy zadeklarowały
wsparcie finansowe.

*

W dolinie Jatnego w Brennej
stał kiedyś folusz, czyli warsztat
do wyrobu sukna. Koło wodne
i dwa ciężkie młoty były tam
jeszcze po wojnie. Przeniesiono
je do skansenu w chorzowskim
Parku Kultury.

*

*

*

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego podjęto
pakiet uchwał drogowych. Powiat Cieszyński wspólnie z gminami chce wyremontować kilka
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*

*

31 sierpnia, zgodnie z uchwałą
Rady Powiatu Cieszyńskiego,
zakończy funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Powodem jest brak od kilku
lat naboru uczniów.

*

*

*

W „tłusty czwartek” w Wiśle
odbył się konkurs Na Najlepsze
Beskidzkie Krepliki 2014. Dziewiątą edycję konkursu wygrała
Zofia Podżorska, drugie miejsce
jury przyznało Rezydencji Pre-

zmiany. Obecnie na klocowisku stoją budynki. Z dworca kolejowego w latach 70. korzystały tłumy ludzi, dojeżdżano do pracy, do
szkoły. Dzielnica tętniła życiem.
Dzisiaj dworzec stoi opustoszały.
Słyszałem nawet, że PKP chciałoby sprzedać budynek miastu, ale
przepisy są takie, że nie można tam mieszkać. Mamy w Ustroniu
trzy dworce, które z dnia na dzień niszczeją. Jak nie ma gospodarza, to zaczyna się dewastacja. Inaczej Kuźnia, o której można
powiedzieć, że nawet wypiękniała. Nowe budynki, hale. Niektóre
remontowano od podstaw. Pamiętajmy też, że dawniej cała komunikacja odbywała się ul. Skoczowską i wszystko działo się przy
tej głównej ulicy.
A co miasto robi w tej dzielnicy?
Powstało rondo przy Prażakówce co rozwiązało problem dowozu
dzieci do szkoły. Ile było krzyku o to, że samochody jeżdżą po os.
Cieszyńskim, że niszczone są tam trawniki, bo niektórzy tak kierowali, jakby chcieli wjechać na schody szkoły. Dziś tego już nie
ma, niepotrzebne są interwencje policji i straży miejskiej, bo każdy
podjeżdża pod szkołę. Robiona jest ul. Strażacka, ulice na osiedlu
generałów. Zrobiona jest ul. Krzywa, oświetlenie. Powstało boisko
przy Szkole Podstawowej nr 2. A co do planów, to w tym roku
chcemy zrobić chodnik na ul. Cieszyńskiej od świateł w kierunku
Goleszowa. Tam jest duży ruch pieszy, dzieci chodzą do szkoły,
a nie ma żadnego pobocza.
Co zostawiacie do zrobienia następnej radzie?
Jest co robić, chociażby rozwiązać sprawy mieszkaniowe. Mamy
działki i można wybudować dwa bloki na klocowisku. Niektórzy
proponowali przeniesienie targowiska na miejsce tartaku. To by
ożywiło dzielnicę. Nie wiem jednak, czy to dobry pomysł. Obecne
targowisko mamy w centrum, włożyliśmy w nie dużo pieniędzy,
ludzie się przyzwyczaili, co widzimy w każdy poniedziałek
i piątek. Przy dzisiejszym targowisku nawet sprawa parkowania
samochodów jest rozwiązana.
Jest pan członkiem Komisji Budżetu. Czy, pana zdaniem, Ustroń
można zaliczyć do miast bogatych, czy średnio zamożnych?
Biedny nie jest. Cieszmy i radujmy się z tego, że na naszym terenie
mamy tyle działalności gospodarczej, że pieniądze spływają. Do
Ustronia przyjeżdżają ludzie, więc można na nich zarabiać. A tak
by nie było, gdyby nie powstał amfiteatr, rynek, bulwary nad Wisłą.
Ustroń się podoba, co widzimy poprzez budownictwo deweloperskie. Tu ludzie chcą mieszkać, a to sprawia, że kasa miejska ma
więcej dochodów. To tak jak ogniwa w łańcuchu. Wszystko się
zazębia. To nie tylko domy wczasowe, hotele, sanatoria, ale też
warsztaty samochodowe, usługi, restauracje. Słyszę z okolicznych
gmin głosy, że jesteśmy bogaci i łatwiej nam gospodarować. Nie
jest łatwiej, bo mając pieniądze trzeba je mądrze wydawać. Moim
zdaniem, to co budujemy, procentuje. Mamy rynek, a ile było o to
krzyku, że budują szubienicę. Teraz na rynku ludzie robią sobie
zdjęcia. Uważam, że nie jesteśmy rozrzutni, staramy się dobrze
gospodarować i dbać o miasto. W dzisiejszych czasach można mieć
marzenia, ale do ich realizacji potrzebne są pieniądze. Bez nich nie
ma co się rzucać z motyką na słońce.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojsław Suchta
zydenta RP - Zamek w Wiśle,
a trzecie Katarzynie Gabzdyl.

Gruba, a akompaniuje kościelny
organista, Piotr Paszyna.

Drużyna KS MOSiR Cieszyn
występująca w II lidze koszykówki przerwała pasmo porażek i odniosła dwa zwycięstwa
z rzędu. To jednak nie zmienia
faktu, że ekipa znad Olzy musi
walczyć w play-off o zachowanie drugoligowego statusu.

Brenna zawdzięcza swe powstanie starszym od niej Górkom. Zachowała się pisemna wzmianka
o wsi z 1490 roku. W XVI wieku
Brenna miała młyn, karczmę,
były też stawy rybne, a przede
wszystkim huta szkła.

*

*

*

* * *
Z okazji 30. rocznicy reakty-

wowania, odbył się koncert jubileuszowy chóru mieszanego
„Laudate Dominum”, działającego przy parafii katolickiej św.
Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.
Chór liczy obecnie 37 osób. Od
2002 roku prowadzi go Barbara

*

*

*

*

*

*

Siatkarki Victorii-MOSiR Cieszyn nie uratowały się przed
spadkiem z III ligi. W turnieju
barażowym przegrały wszystkie mecze. UKS Dębowianka
walczy natomiast o awans do
gier o II ligę. Decydujący turniej
odbędzie się w dniach 21-23
marca w Cieszynie.
(nik)
6 marca 2014 r.

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Stefania Białożyt z d. Przyszlakowska
lat 80 ul. Gościradowiec
Stanisława Błahut z d. Szuścik
lat 80 os. Cieszyńskie
Helena Chowaniok z d. Tomiczek
lat 80 ul. Papiernia
Antoni Cupiał 			
lat 80 ul. Lipowska
Krystyna Czarnecka z d. Radzimirska lat 90 ul. Cieszyńska
Rudolf Dziadek 			
lat 85 ul. Bernadka
Helena Gluza z d. Gajdacz 		
lat 91 ul. L. Staffa
Janina Gogółka z d. Kołder 		
lat 91 ul. Słoneczna
Czesław Kaczmarczyk 		
lat 80 ul. Spółdzielcza
Helena Makula z d. Cieślar 		
lat 95 ul. Słoneczna
Stefania Marek z d. Ferfecka
lat 80 os. Manhatan
Maria Marianek z d. Gruszka
lat 87 ul. Wesoła
Jadwiga Menes z d. Biała 		
lat 80 ul. Parkowa
Wanda Mider z d. Brachaczek
lat 90 ul. Myśliwska
Andrzej Podżorski 		
lat 80 ul. J. Cholewy
Marianna Szczotka zd. Błahut
lat 85 ul. Miedziana
Ryszard Weinbrenner 		
lat 80 ul. Jelenica
Marta Wiśniewska zd. Czugujewicz
lat 85 ul. Chabrów

*

*

*

*

*

*

*

*

*

kwioteczek dlo babeczek
Muzeum Ustrońskie zaprasza na występ dziecek z Trójki na
Polanie pt. „Kwioteczek dlo każdej z babeczek”, który odbędzie
się w piątek, 7 marca o godz. 17.00.
Strumienie na pustyni
To hasło nabożeństwa ekumenicznego organizowanego co roku
w pierwszy piątek marca. Porządek tegorocznego nabożeństwa,
które odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 7 marca
o godz. 17 w tym roku przygotowały chrześcijanki z Egiptu.
Ci, którzy od nas odeszli:
Agnieszka Andracka
lat 80
ul. Sosnowa
Maria Wantulok
lat 87
ul. Belwederska
Jan Wapienik		
lat 49
ul. Źródlana
Maria Heżyk 		
lat 77
ul. Wodna

ani polisy OC. Trzeba było wezwać
policję.
27 II 2014 r.
Kolejnych dwóch kierowców zostało ukaranych mandatami po 100
zł za nieprawidłowe parkowanie,
tym razem na ul. Ogrodowej. Tego
dnia, a był to tłusty czwartek strażnicy systematycznie sprawdzali
tę okolicę, bo z powodu bliskości
cukierni, droga szybko byłaby
zablokowana. Parking po drugiej
stronie ulicy świecił pustkami.
27 II 2014 r.
Na ul. Szerokiej błąkał się bezdomny pies. Zabrali go pracownicy schroniska dla zwierząt
w Cieszynie.
28 II 2014 r.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, wspólnie
z pracownikiem MOPS-u sprawdzano miejsca, w których mogliby
przebywać bezdomni.
2 III 2014 r.
Bezpański pies został zabrany z ul.
3 Maja do schroniska w Cieszynie.
2 III 2014 r.
Mandatem w wys. 200 zł ukarano
mieszkańca Ustronia, który na ul.
Sanatoryjnej prowadził handel bez
zezwoleń.
(mn)

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
23 II 2014 r.
Na prośbę mieszkańców strażnicy
interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, mieszkańca
Ustronia, który zasnął na trawniku
na os. Manhatan. Został odprowadzony do domu. We wtorek 25
lutego zgłosił się na komendę SM
i zapłacił mandat w wys. 100 zł za
nieobyczajny wybryk.
24 II 2014 r.
Mandatami po 100 zł ukarano kierowców za parkowanie w miejscu
niedozwolonym na ul. Sanatoryjnej
i na ul. Ogrodowej.
24 II 2014 r.
Strażnicy chcieli ukarać mandatem
w wys. 100 zł kierowcę, który zaparkował w zatoczce autobusowej,
i do tego na ul. Sanatoryjnej, gdzie
obowiązuje znak zakazu zatrzymywania się. W trakcie rozmowy
okazało się, że nie miał przy sobie
żadnych dokumentów ani prawa
jazdy, ani dowodu rejestracyjnego,

Zapisy do przedszkoli
Burmistrz Miasta informuje, że nabór na rok szkolny 2014/2015
do wszystkich placówek oświatowych tj.: przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów odbywa się od 3 III do 31 III 2014
r. Wszelkie informacje związane z rekrutacją znajdują się na
stronie internetowej każdej placówki oraz na stronie internetowej
miasta. Informacje udzielane są także we wszystkich placówkach
oświatowych.

*

*

*

Serdeczne podziękowania za wsparcie,
wyrazy współczucia, złożone wieńce,
kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Jana Wapienika
rodzinie,
sąsiadom, znajomym, delegacjom
składa

żona

26 lutego ok. godz. 14 kolizja na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z Akacjową. Nie było rannych, ale ucierpiały samochody: vw transporter
i seat ibiza.
Fot. W. Herda

Serdeczne podziękowania za modlitwę,
wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Adama Hódziec
ks. Marcinowi Markuzelowi, bliższej i dalszej
rodzinie, sąsiadom oraz przyjaciołom
składa

żona, syn, córki i wnuki z rodzinami
6 marca 2014 r.			

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
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tektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalmiasto stara się realizować pewne zakresy
nej i Mieszkaniowej Rady Miasta. Po rozrobót na drogach. W poprzednich latach
patrzeniu wniosków sporządzono projekt
były to remonty w centrum miasta na ul.
studium i w kwietniu 2013 r. poddany on
3 Maja, ul. Daszyńskiego, później ulice
został procedurze uzgodnień. Najwięcej
Dominikańska i Lipowska, rondo przy
kłopotów przysporzyły te z Regionalnym
Prażakówce, ul. Jelenica, ul. Polańska.
Dyrektorem Ochrony Środowiska w KatoW międzyczasie w ubiegłym roku pojawiwicach, ale za czwartym razem osiągnięto
ła się sprawa skrzyżowania w Nierodziporozumienie. Po uzgodnieniach studium
miu, też z udziałem powiatu. Inwestycje
zostało wyłożone do wglądu publicznego
te realizowano przy założeniu, że miasto
od 9 grudnia 2013 r. do 13 stycznia 2014
i powiat dzielą się kosztami po połowie,
r. Wpłynęło 170 uwag. Po rozpatrzeniu
co udawało się to przeprowadzać z pozyuwag projekt studium przedstawiony
tywnym skutkiem. Teraz po skończeniu
zostanie Radzie Miasta do uchwalenia.
ul. Jelenica planowane jest rozpoczęcie
W zakończeniu informacji przekazanej
ul. Partyzantów, a jest to możliwe po
radnym czytamy:
zbudowaniu hali i boiska. Budowany
– nie przewiduje się rozwoju zabudowy
też będzie chodnik przy ul. Cieszyńskiej
wielorodzinnej wysokiej, zakłada się możi ul. Furmańska. Burmistrz rekomendoliwość rozwoju budownictwa wielorodzinwał radnym projekty uchwał, na podstanego w formie zabudowy średniowysokiej,
wie których powiat przekaże prowadze– następuje wzrost terenów wskazanych
nie tych zadań miastu Ustroń. Powiat
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinpodjął już uchwały podobnej treści. Na
nej o niskiej intensywności o około 464,5
ul. Partyzantów miasto przeznacza 600
ha, co oznacza, że przy średniej chłonności
tys. zł, powiat 700 tys. zł, ul. Furmańska
terenów około 12 mieszkań na hektar, istbędzie finansowana w całości przez ponieje możliwość wybudowania około 5574
wiat, a jest to ponad 300 tys. zł i odcinek
nowych mieszkań.
ponad 700 m. Jako, że są to drogi poZMIANA GRANIC
wiatowe, zostaną powiatowi przekazane
Poinformowano również o konsulśrodki jako pomoc finansową, a z kolei
tacjach społecznych z mieszkańcami,
oni przekażą je nam jako realizującym
a dotyczącymi zmiany granic osiedla
inwestycję.
Hermanice. Zmiana granic związana jest
– Mam nadzieję, że państwo podejmiecie
z powstaniem nowego budynku, nie ujęte uchwały i na tej podstawie zostanie
tego w obwodach wyborczych jak i w
spisane porozumienie, po czym będzie
granicach osiedla. Stąd konieczność podmożna ogłosić przetargi, tak aby od
jęcia uchwały, tym bardziej, że zbliżają
razu rozpocząć ul. Furmańską, potem ul.
się wybory do Parlamentu Europejskiego,
Partyzantów, a jesienią chodnik na ul.
a jesienią do samorządów. PrawdopodobCieszyńskiej. Oprócz tych zadań mamy
nie wybory samorządowe odbędą się 16
oczywiście z powiatem stałe porozumielistopada. Co do konsultacji związanych
nie na bieżące utrzymanie dróg powiaze zamianami granic osiedla i obwodu
towych w Ustroniu – mówił burmistrz
wyborczego, to wzięła w nich udział jedna
I. Szarzec.
osoba. W dalszej części sesji radni podjęli
NOWE KORTY
uchwałę o zmianie granic.
Radni podjęli uchwałę wyrażająca zgoDROGI POWIATOWE
dę na najem nieruchomości na czas dłużPodczaj sesji podjęto uchwały w spraszy niż trzy lata i odstąpienie od trybu
wie przejęcia od powiatu zadań dotyprzetargowego na rzecz Uczniowskiego
czących dróg powiatowych w Ustroniu,
Klubu Sportowego „Beskidy” w Ustroniu.
a także udzielania powiatowi pomoObecnie UKS Beskidy prowadzi zajęcia
cy finansowej. Rekomendując radnym
i treningi tenisa w hali obok stadionu
uchwały burmistrz Ireneusz Szarzec móKuźni Ustroń. W uzasadnieniu do uchwały
wił, że wspólnie z powiatem cieszyńskim
czytamy:
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Z uwagi na brak dostępności w okresie
letnim odkrytych kortów tenisowych, klub
korzysta z obiektów w innych miastach na
terenie powiatu cieszyńskiego.
W celu dalszego rozwoju klubu i osiągania dobrych wyników sportowych niezbędna jest odpowiednia nieruchomość, na
której klub będzie mógł wybudować obiekt
letni (korty tenisowe) do treningu. Miasto
dysponuje taką nieruchomością, na której powyższy cel mógłby być realizowany.
W związku z czym klub zwrócił się do Burmistrza Miasta Ustroń o zawarcie stosownej
umowy (dotyczącej działki nr 225/1 o pow.
0,6538 ha położonej przy Alei Legionów)
aby uzyskać do niej tytuł prawny. (...) Mając
na względzie dalszy rozwój klubu, rodzaj
ich działalności, brak miejsca do realizacji
inwestycji oraz okoliczność, iż na gruncie
klub zamierza wykonać trwały obiekt sportowy i ponieść koszt jego realizacji oraz
utrzymywania, zasadne jest zawarcie umowy najmu na okres powyżej trzech lat oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.
Radni podjęli uchwałę.
INNE UCHWAŁY
Podczas sesji podjęto także uchwały
m.in. w sprawach:
– przyjęcia Programu Zdrowotnego pn.
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko
pneumokokom dla dzieci w wieku do 3
lat zamieszkałych w Ustroniu będących
pod opieka Żłobka Miejskiego”,
– zgody na zawarcie umów dzierżaw lub
najmu, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O sprawach poza kompetencjami gminy mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Duet małżeństwa Durlow.

Fot. W. Suchta

Koncert nauczycieli
28 lutego w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbył się koncert
nauczycieli Ogniska Muzycznego działającego przy Towarzystwie Kształcenia
Artystycznego. Co roku mamy okazję
posłuchać nauczycieli z Ogniska i ich
gości, a są to profesjonalni artyści. Jako
że w Ognisku są klasy różnych instrumentów, to i koncert jest zróżnicowany.
Mogliśmy wysłuchać suity na trzy klarnety w wykonaniu Bronisława Grenia,
któremu towarzyszyli uczniowie Piotr
Gwóźdź i Dariusz Greń, zaś Szeherezadę
Kapsa wykonali Małgorzata Groborz na
gitarze i Marek Walica na flecie. Było
rondo kwartetu fortepianowego, czyli
na osiem rąk, w wykonaniu Urszuli Białek, Anny Lipowczan-Stawarz, Aleksandry Prószydło i Renaty Badury-Sikora,
a Małgorzata Kubala-Dorczak śpiewała
przy akompaniamencie grającej na gitarze
Justyny Cieślik-Szendzielorz. Kierująca
Ogniskiem Muzycznym Agnieszka Durlow wystąpiła w duecie skrzypcowym
z mężem Krzysztofem Durlowem, będącym dyrektorem Państwowej Szkoły
Muzycznej w Cieszynie. Gościnnie zaprezentował się studencki zespół Silesian
Singers. W finale pod dyrekcją A. Durlow
zagrała orkiestra smyczkowa złożona
z uczniów cieszyńskiej Szkoły Muzycznej
i ustrońskiego Ogniska Muzycznego. Gdy
zagrali na trzydzieści skrzypiec i siedem

wiolonczel przebój „Gdzie się podziały
tamte prywatki” – musieli bisować.
Koncert był okazją do uczczenia jubileuszu dziesięciolecia kierowania Ogniskiem
przez A. Durlow.
– Przede wszystkim dziękujemy za to,
co już uczyniła i życzymy dalszej owocnej pracy – mówił prezes TKA Henryk
Banszel.
Do podziękowań dołączyli burmistrz
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina.
– Czas biegnie szybko, niedawno obchodziliśmy jubileusz samego Towarzystwa
Kształcenia Artystycznego, a dziś jubileusz dziesięciolecia szefowania Ognisku
Muzycznemu przez Agnieszkę Durlow
– mówił I. Szarzec. – Cieszę się, że mamy
coś, czym możemy się szczycić, że dom
kultury żyje, że kwitnie w nim muzyka,
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Jako
rodzic wiem coś na ten temat, jakie to wyrzeczenie, by przygotować nasze pociechy
do takiego poziomu. Tu wielka rola pani
kierownik. Dziękujemy też pedagogom,
rodzicom, bo to także ich zaangażowanie.
I. Szarzec i S. Malina wręczyli Agnieszce Durlow list gratulacyjny, w którym
znalazły się podziękowania za wychowanie poprzez sztukę, kształtowanie postaw
i rozwijanie wrażliwości.
Były kwiaty i brawa zebranej publiczności.
Wojsław Suchta

miejskie Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie
i wynosi 10 zł od osoby w przypadku śmieci segregowanych oraz 15 zł od osoby
w przypadku śmieci niesegregowanych. Zmianie uległy terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za I kwartał do 5 kwietnia danego roku,
- za II kwartał do 5 lipca danego roku,
- za III kwartał do 5 października danego roku,
- za IV kwartał do 5 stycznia następnego roku.
Ponadto Burmistrz przypomina, iż 15 marca br. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego.
6 marca 2014 r.			
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W funkcjonowaniu naszej społeczności
lokalnej, obok spraw przypisanych z mocy
prawa samorządowi, pojawiają się sprawy
nie będące w jego kompetencji, ale z racji
znaczenia dla mieszkańców trafiają do
Urzędu Miasta z prośbą o wsparcie, pomoc, interwencję.
Sprawy znajdujące się poza kompetencjami gminy, można podzielić na dwie
kategorie: pierwsza dotyczy instytucji
państwowych i innych samorządowych,
które odpowiadają za pewne zakresy życia naszego miasta, druga związana jest
z instytucjami i firmami typowo komercyjnymi. W tej drugiej grupie dobrym
przykładem jest sprawa zasięgu cyfrowej
telewizji naziemnej, za co odpowiedzialne
w większości są telewizje komercyjne.
W pierwszej grupie to np. zarządzanie ciekami wodnymi na terenie miasta, począwszy od rowów melioracyjnych, na rzece
Wiśle skończywszy, czego miasto nie ma
w swych kompetencjach. O ile w innych
instytucjach samorządowych możemy liczyć na wsparcie naszych przedstawicieli,
o tyle w instytucjach państwowych jest
to o wiele trudniejsze. Dodając do tego
odwieczne kłopoty finansowe państwa
otrzymujemy niezbyt ciekawy obraz.
Miasto stara się wspierać realizację
różnych przedsięwzięć, tam gdzie jest
to możliwe. Dobrym przykładem jest
współpraca z powiatem dotycząca dróg
powiatowych. Natomiast w przypadku takiej instytucji państwowej jak Regionalny
Zarząd Gospodarski Wodnej, prawo na to
nie pozwala. Tu możemy liczyć tylko na
dobrą wolę i czekać cierpliwie na finansowanie pozwalające zrealizować konkretne
przedsięwzięcie.
Niepokojące jest to, że pojawiają się
sprawy będące w kompetencji miasta,
a niewykonalne z uwagi na luki w prawie czy inne uwarunkowania. W takich
przypadkach jedynym rozwiązaniem jest
doprowadzenie do sytuacji, gdy to miasto
staje się właścicielem, by na własnym
mieniu podejmować odpowiednie decyzje,
a nie występować jako organ administracji. Przykładem zakup nieruchomości
na Poniwcu po bazie RSP oraz zakup
nieruchomości kolidującej z przebudową skrzyżowania w Nierodzimiu. Mimo
wykorzystania wszystkich możliwości
danych nam przez prawo administracyjne,
albo natykaliśmy się na procedury odwoławcze, albo z innych powodów, sprawa
zaczynała się tak przedłużać, że budziła
obawy na pozytywne rozwiązanie. Jedynie
skuteczne w takich przypadkach jest prawo
własności, gdyż prawa właścicielskie są
na tyle mocne, że pozwalają zrealizować
gminie swoje zadania, co nie zawsze jest
możliwe przy wykorzystywaniu uprawnień administracyjnych. Notował: (ws)
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Z inicjatywy ŚCRiP powstała Ustrońka Szkoła Kultury Zdrowia.

Fot. M. Niemiec

Pytanie o intencje

W ostatniej sesji Rady Miasta uczestniczył poseł Czesław Gluza. Zabierając głos
odniósł się do planowanych przekształceń
własnościowych Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
Poseł stwierdził, że jest bardzo zaskoczony, gdy czyta w prasie, że przekształcenia odbywają się ku zaskoczeniu dyrektora
ŚCR, tymczasem uchwała została przyjęta
8 października 2013 r.
Była to uchwała nr 2222/287/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przekształcenia
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe ze
stuprocentowym udziałem Województwa
Śląskiego. W dokumencie Zarząd Województwa Śląskiego wyraża się zgodę na
podjęcie działań wobec wymienionych sa-

modzielnych zakładów opieki zdrowotnej
polegających na przekształceniu w spółki
kapitałowe. Wymienionych jest 10 placówek, w tym: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu oraz Śląski
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
im. gen. J. Ziętka w Ustroniu, którego
załoga o przekształcenie zabiegała.
Poseł Cz. Gluza mówił także, że zdziwienie może budzić fakt mówienia o tym
po kilku miesiącach. Powstaje pytanie
o intencje. Jeżeli szpital ma dodatni wynik
finansowy, nie musi ulegać przekształceniom.
– Chciałbym uniknąć tego, że opinii publicznej mówimy jedno, a robimy drugie
– mówił Cz. Gluza.
Poseł nawiązał też do próby przekształcenia Szpitala Reumatologicznego. Był
tam ogromny sprzeciw załogi, a z drugiej

Bal w jedynce
15 lutego 2014 r. odbył się bal Jedynki. W pięknej sali Domu Wczasowego
„Globus” w Jaszowcu bal rozpoczęli
przewodniczący Rady Rodziców Przemysław Korcz oraz dyrektor szkoły Iwona
Kulis. W tym dniu świetnym powodem do
radości i balowych szaleństw był nie tylko
czas karnawału, ale też zdobyte tuż przed
naszą imprezą dwa złote medale naszych
zimowych olimpijczyków.
Atrakcją tegorocznego balu obok loterii
fantowej, w której każdy los wygrywał,
była licytacja prac wykonanych przez
dzieci i przygotowanych pod kierunkiem
Dariusza Gierdala, nauczyciela plastyki
w Jedynce. Tym razem były to piękne
ceramiczne talerze z motywami koronek koniakowskich. Po raz pierwszy na
balu mieliśmy również okazję spróbować
pysznych drinków profesjonalnie serwowanych przez firmę Mojito Press Tomasza
Dybały.
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Jak co roku organizacją balu, w szczególności upieczeniem pysznych ciast,
przygotowaniem loterii fantowej, transportem i dekoracją zajęli się rodzice wraz
z pracownikami szkoły.
Nie zawiedli sponsorzy i ci, którzy
od lat oferują swoją pomoc. Szczególne
podziękowania w organizacji balu składamy: firmie „Artchem” Lang&Sikora,
państwu Z. M. Bożkom i firmie „Ustronianka”, pani M. Skwarze i cukierni „Delicje”, panu M. Jurczokowi i „Meblom
u Michała”, panu M. Poloczkowi i piekarni-cukierni „Bethlehem”-Intergrs.,
panu J. Pilchowi i firmie Marmury
i Granity Ustroń, państwu M. P. Machnowskim i „Leśnemu Parkowi Niespodzianek”, państwu K. M. Doroftei,
firmie Kubala Sp. z o. o., panu K. Kajetanowiczowi, kierowcy rajdowemu,
Nadleśnictwu Ustroń, pani A. Krzempek i kwiaciarni „Pink flower”, firmie

strony determinacja dyrektora dążącego
do połączenia ze szpitalem w Piekarach.
Z tym zdaniem się nie krył, choć inne
stanowisko zajmowała jego zastępczyni i załoga. W przypadku ŚCR mamy
niedopowiedzenia. Konieczne jest jasne
stanowisko ŚCR i odpowiedź na pytania:
Czy wnioskowali o wpisanie na listę, czy
też nie? A jeżeli wnioskowali, to dlaczego
zmienili zdanie? Takie wyjaśnienie należy
się opinii publicznej. Tymczasem dyrektor mówi jedno, jego zastępca drugie,
a związki zawodowe mają jeszcze inne
zdanie. A wszystko to dzieje się po kilku
miesiącach od uchwały Zarządu Województwa. Wypowiedzieć publicznie powinna się również Rada Społeczna ŚCR,
w której zasiadają prominentne osoby
z naszego terenu.
Poseł nie podał jednak składu rady.
Ustaliliśmy, że zasiadają w niej: przedstawiciel marszałka – Jacek Dutkiewicz,
lekarz, były dyrektor szpitala powiatowego w Świętochłowicach, zwolniony
ze względu na równoczesne prowadzenie prywatnej praktyki; przedstawicielka
wojewody – Grażyna Pastuszka-Kwiek,
która zasiada w radach społecznych wielu
śląskich szpitali, m. in. od 1 stycznia 2012
r. w Radzie Społecznej Śląskiego Szpitala
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im.
gen. J. Ziętka, opowiadała się za połączeniem z „urazówką” w Piekarach Śląskich.
Przedstawicielami sejmiku województwa
śląskiego są: Karol Węglarzy z Kończyc
Wielkich – radny sejmiku z ramienia Platformy Obywatelskiej, Piotr Czarnynoga
z Bierunia – radny sejmiku z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości, Izabela Tatar
z Ustronia – przedstawicielka Sojuszu
Lewicy Demokratycznej radna naszego
miasta, Grzegorz Szczepański z Ustronia –
członek Ruchu Autonomii Śląska, również
w RS szpitala reumatologicznego, gdzie
opowiadał się przeciw połączeniu, Urszula
Grzonka – radna sejmiku z ramienia PiS
z okręgu rybnickiego. Monika Niemiec
usługowo-handlowej „Oskar” pana
K. Szymury, firmie Mojito Press pana
T. Dybały, Kolei Linowej Czantoria Sp.
z o. o. i panu Cz. Matuszyńskiemu, wyciągowi narciarskiemu na Poniwcu, wypożyczalni sprzętu sportowego QBL i panu
W. Śliwce, „Karczmie Góralskiej” pana
T. Brachaczka, „Pierogarni u Aniołów”
i pani G. Kuboszek, restauracji „Bahus”
i państwu S. J. Hussar, hotelowi „Gołębiewski” w Wiśle, studiu odchudzania
i modelowania sylwetki „Ladies” i pani
A. Suchanek, państwu W. A. Warzecha, państwu M. O. Zowner, salonowi kosmetycznemu pani B. Molek,
salonom fryzjerskim: pani U. Janoty,
M. Francuz, Jubilerowi „Perła” i pani
M. Ochnio, kwiaciarni pani B. Janosz,
panu G. Kostce dr weterynarii i panu
D. Gierdalowi.
Za organizację balu dziękujemy również Radzie Rodziców SP1 z jej przewodniczącym panem P. Korczem. Dochód
z balu przeznaczony zostanie doposażenie
bazy edukacyjnej szkoły. Gorąco zapraszamy za rok!
Iwona Kulis
6 marca 2014 r.

XVI Spotkania Teatralne
11- 14 marca 2014 r.

sala widowiskowa MDK „Prażakówka”

11 III wtorek godz. 10.00

		 występy laureatów IX Miejskiego Przeglądu Amatorskich
		
Zespołów Teatralnych Ustroń 2014

12 III środa godz. 18.00
		
		
		

„ Jakoś to będzie” - komedia społeczna
Obsada : Jacek Kałucki, Sylwester Maciejewski, cena biletu 25 zł
Autor tekstu i opracowania scenicznego – Jacek Hempel

		
		
		
		
		

„ Komedia polska czyli z życia mrówek”
Obsada: Ewa Szykulska i Piotr Dąbrowski , cena biletu 40 zł
Autor tekstu – Olaf Olszewski
Reżyser – Piotr Dąbrowski
Scenografia – Katarzyna Gabrat-Szymańska

		
		
		
		
		

„Super Susan” – monodram
Obsada: Ewa Kasprzyk, cena biletu 35 zł
Autor sztuki – Peter Quilter
Reżyser - Marcin Bortkiewicz
Scenografia i kostiumy - Andrzej Lewczuk

13 III czwartek godz. 18.00

14 III piątek godz. 18.00

Cena karnetu 95 zł

Konferencja dla kobiet
Poznaj siebie w nowy sposób
W sobotę, 8 marca 2014 r. odbędzie się konferencja dla kobiet, pt. „Poznaj siebie
w nowy sposób”. Organizatorem jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia.
Konferencja odbędzie się w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. W wydarzeniu tym weźmie
udział około 1100 pań z całej Polski oraz z zagranicy. Więcej informacji i zapisy na
stronie internetowej Fundacji: www.misja.org.pl. Serdecznie zapraszamy!

USTRONIU
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Walne Zebranie
Wędkarzy

Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”
zaprasza wszystkich chętnych do wędkowania w sezonie 2014 na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbędzie się 30 marca (niedziela) o godz.
9 w siedzibie TWU przy ul. Sportowej 21.
Można korzystać ze strony internetowej
towarzystwa: www.lowisko-twu.
ustron.pl i emaila: biuro@lowisko-twu.
ustron.pl.

ZWIERZĘTA AFRYKI
Rezerwat Przyrody
Masai Mara w Kenii

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza gorąco wszystkich, a zwłaszcza dzieci na kolejną kolorową wystawę. Są to liczne fotografie, pełne afrykańskiego słońca
i egzotyki. Tu zobaczysz rozmaitość zwierząt – i te małe, i te duże, drapieżne i groźne,
a także przedszkole dla osieroconych
słoników.
Autorem zdjęć jest Henryk Chmiel,
który jest członkiem polskiej organizacji
fotograficznej - Stowarzyszenie Twórców
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Wystawę można zwiedzać codziennie
w godz. 11-16 do końca marca. Wstęp
wolny dla uczniów ustrońskich szkół.
Pod koniec lat 60. i na początku 70. grał
w Ustroniu zespół bigbitowy „Czantory”.
Od lewej: Zbigniew Puchowski - gitara,
Piotr Zwias - gitara, Jan Gembarzewski perkusja, Zbigniew Żelazko - gitara.

Gazeta Ustrońska 7

Tryk pojechał do zoo

Najmniejszy przedstawiciel dzikich
kóz żyje w sporym kierdlu w Leśnym

Parku Niespodzianek. Chodzi oczywiście o muflona, który swobodnie rozmna-

P. Machnowski zaniesie muflona do specjalnej skrzyni, w której zwierzę odbędzie podróż
do Bydgoszczy.
Fot. M. Niemiec

Gimnazjum survivalowo

13 stycznia dwudziestu uczniów G-1
wyruszyło na 3 dniowe warsztaty. Gościny użyczyła chatka AKT w Istebnej
Pietraszonce. Kiedy po wyczerpującym
marszu, dotarliśmy na miejsce, opiekunowie przydzielili nam obowiązki
i omówili harmonogram zajęć. Pierwszą
częścią programu były zajęcia z anatomii,
podczas których poznawaliśmy budowę
serca. Cóż, było to ogromne wyzwanie,
gdyż każdy uczestnik otrzymał lekarski
skalpel, rękawiczki i serce do krojenia.
Celem ćwiczeń było oznaczenie różnych
części otrzymanego narządu. Wieczorem
zajęcia z astronomii. Za pomocą teleskopów oglądaliśmy kratery na księżycu.

Dodatkową atrakcją były zajęcia integracyjne. Pierwszą noc spędzoną w chatce
niektórzy będą wspominać długo ponieważ każdy ruch powodował skrzypienie
całej chatki. Kolejny dzień rozpoczął się
od wspólnego przygotowania posiłku.
Tym razem mieliśmy ćwiczenia survivalowe. Nauczyliśmy się jak przetrwać np.
na pustyni. A w praktyce sporządziliśmy
herbatkę z igliwia sosny, dysponując
krzesiwem i metalowym kubkiem. Zadanie być może proste, ale poszukiwanie
właściwego drzewa i rozpalenie ogniska
okazało się niebagatelnym wyzwaniem.
Po kilku godzinach brudni i zmęczeni,
a jednak szczęśliwi wróciliśmy do chatki.

ża się na Zawodziu, a jego stado stale
się powiększa. Nie powiększa się natomiast teren parku, i część zwierząt musi
opuścić dom pod Równicą. Jak mówi
Paweł Machnowski, dla wszystkich brakuje miejsca, więc niektóre osobniki są
darowane lub sprzedawane. W ostatnią
sobotę tryk muflona biegł sobie wśród
drzew z różowym pióropuszem wbitym
w tylną część ciała. Była to końcówka
igły ze środkiem uspokajającym. Kiedy
zaczął się słaniać na nogach, wzbudził
zaniepokojenie i ciekawość wśród odwiedzających. Pewna para chciała nawet
sprawdzać, czy zwierzę żyje, ale nadszedł P. Machnowski i wyjaśnił, że nie
wolno się zbliżać do muflona, nawet jeśli
pozostaje pod wpływem leków. Następnie zarzucił tryka na plecy i odszedł, by
wyprawić podopiecznego w podróż do
ZOO w Bydgoszczy. Ogrody zoologiczne
dostają zwierzęta za darmo, ale prowadzący
Leśny Park Niespodzianek zawsze mają
nadzieję na rewanż i podarunek na przykład
w postaci ptaka drapieżnego.
Obecnie w parku jest 25 muflonów,
w tym 19 owiec rozpłodowych, które
w tym sezonie będą mieć co najmniej
po jednym młodym. Na drugi rok - kolejny miot, a na trzeci rok mamami zostaną
i starsze owce, i ich dwuletnie córki. Klęska
urodzaju.
Monika Niemiec
Niektórym z nas nie było dane słodkie
lenistwo, bo mieli wyznaczony dyżur
w kuchni. Po obiedzie kolejne wyzwanie.
Tym razem analizowaliśmy strukturę nerek, dróg oddechowych i płuc. Ostatni
dzień przyniósł spotkanie z gałką oczną.
To zadanie okazało się najtrudniejsze.
Koniec warsztatów i powrót do domu był
powodem do narzekań, że wyjazd trwał za
krótko. Mimo trudnych wyzwań, uczestnicy chętnie powtórzyliby zajęcia. Filmik
z warsztatów można obejrzeć pod adresem:
skroc.pl/ec1b9 Uczestnicy warsztatów
Zaproszenie na film
15 marca o godz. 18 w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach
święta Purim odbędzie się projekcja filmu Jedna noc z królem w ramach Misji
Polska-Izrael. Wstęp wolny.

*

*

*

*

*

*

Dyskusyjny klub książki
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu serdecznie zaprasza na spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
odbędzie się 12 marca (środa) o godz.
17.00 w Czytelni MBP.
ARMENIA - kraj
na rozdrożu świata
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
zaprasza na bogato ilustrowaną prelekcję.
Gospodarzami spotkania będą Barbara
i Benedykt Siekierkowie. Armenia to
biedny kraj gościnnych ludzi, o wielkich
sercach i talentach. Przepiękne górskie
pejzaże, zaś architektura jest jak jedno
wielkie muzeum.
Spotkanie odbędzie się 8 marca w sobotę
o godz.16.00.
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MALI
MATEMATYCY
Z USTRONIA

Matematyka jest królową nauk, choć
wiemy, iż sprawia uczniom czasami trudności na różnych etapach kształcenia.
Matematykę można polubić, można się nią
pasjonować, może być naprawdę ciekawa.
Już małe dzieci wykazują zainteresowanie
liczeniem i potrafią się nim pasjonować.
Także przedszkolaki są zainteresowane
liczbami i liczeniem. W szkole podstawowej wykorzystujemy to zainteresowanie
i ciekawość poznawczą wprowadzając
dzieci w świat matematyki poprzez różnego rodzaju zabawy, łamigłówki, zagadki i zadania w klasach młodszych,
a w klasach starszych stopniowo pokazując
świat matematycznych pojęć. Uczniowie
szkoły podstawowej, co roku biorą udział
w międzynarodowym konkursie „Kangur
matematyczny”. Jest to praktycznie jedyny
konkurs matematyczny, w którym mogą
uczestniczyć uczniowie klas młodszych,
i w którym mogą rywalizować z innymi
dziećmi – z całej Polski. Od lat uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 biorą udział
w tym konkursie odnosząc sukcesy na
różnych jego poziomach.
W tym roku szkolnym uczniowie klas
trzecich mieli okazję wziąć udział w jeszcze jednym konkursie matematycznym.
Był to XIV Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Bajkowe zadania” organizowany przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
i Stowarzyszenie „Z nauką w przyszłość”.
Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowało
troje uczniów z klasy III b: Hanna Matus,
Jakub Dziwisz i Dawid Marcol. Dzieci, pod
opieką wychowawczyni, przygotowywały
się intensywnie, rozwiązując liczne zadania, łamigłówki i zagadki matematyczne,
których stopień trudności wykraczał poza
poziom klasy trzeciej szkoły podstawowej.
Były to nietypowe zadania matematyczne, przy rozwiązywaniu których trzeba
wykazać się umiejętnością logicznego
myślenia i wyobraźnią oraz umiejętnością
poszukiwania ciekawych i pomysłowych

W malowaniu uczestniczyły uczennice G-2: Klaudia Szczecina, Magdalena Szczecina
i Dżesika Borzęcka.
Fot. W. Suchta

Młodzi matematycy: J. Dziwisz, H. Matus, D. Marcol.

rozwiązań. 14 stycznia uczniowie pojechali
do Katowic, gdzie w kompleksie konferencyjno-usługowym „Opolska 22” odbył
się pierwszy etap konkursu. Wzięło w nim
udział około 150 uczniów klas trzecich
szkół podstawowych z województwa śląskiego. Po tygodniu oczekiwania na wyniki
okazało się, że do finału zakwalifikowano
42 uczniów, w tym całą trójkę trzecioklasistów z SP1. To wielki sukces znaleźć
się wśród ponad czterdziestu najlepszych
matematyków w naszym województwie!
Tak dobry wynik zmobilizował uczniów
do jeszcze większej pracy i rozwiązywania
jeszcze trudniejszych nietypowych zadań.
Pracowali w szkole i w domu zmagając się
z łamigłówkami i zagadkami matematycznymi. 25 lutego dzieci znowu pojechały
do Katowic, gdzie w Wyższej Szkole Pedagogicznej odbył się finał konkursu. Zestaw
zadań finałowych zawierał 6 zadań otwartych o bardzo dużym stopniu trudności,
które dzieci rozwiązywały przez 45 minut.
Po godzinie oczekiwania nastąpił moment
ogłoszenia wyników. Każdy z finalistów
otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki.
Bycie finalistą, jak powiedziała przedstawicielka organizatorów, jest jednocześnie

piątym miejscem w tegorocznej edycji
konkursu. Jedno z czterech wyróżnień,
czyli czwarte miejsce zajął Dawid Marcol.
Natomiast medalowe trzecie miejsce zajął
Jakub Dziwisz. To wielki sukces trzecioklasistów z SP1, znaleźli się bowiem wśród
finalistów i laureatów konkursu, w którym
większość stanowili uczniowie z wielkich
śląskich miast. W konkursie brały udział
między innymi dzieci, które uczestniczą w
dodatkowych zajęciach, jakie zapewnia im
Pracownia Matematyki i Informatyki w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W dużych
miastach domy kultury oferują dzieciom
więcej różnorodnych dodatkowych zajęć, a
więc uczniowie mają większe możliwości
rozwijania swoich zainteresowań. Jednakże finałowe miejsca w wojewódzkim konkursie zdobyte przez uczniów z ustrońskiej
szkoły pokazują, że każde dziecko może
odnieść wielki sukces, niezależnie czy
mieszka w dużym mieście, miasteczku czy
na wsi. Jeśli otrzyma wsparcie rodziców i
szkoły może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, a co za tym idzie być
mistrzem wśród swoich rówieśników - w
całym województwie!
Monika Ewa Kosińska

WIOSENNE PORZĄDKI
W BOCIANIM GNIEŹDZIE
W sobotę 1 marca odbyło się sprzątanie i udrażnianie gniazda
bocianów w Ustroniu celem przygotowania go do kolejnego sezonu lęgowego. Akcję zorganizowano i przeprowadzono dzięki pomocy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Ustroń i ustrońskich
strażaków. W gnieździe znajdowały się liczne kawałki folii, które
bociany w ubiegłym roku przyniosły do gniazda. Apelujemy do
mieszkańców Ustronia i okolic o niepozostawianie żadnych odpadów na polach i podwórkach, gdyż bociany znoszą do gniazda to,
co znajdują w okolicy. Sztuczne odpady mogą zagrozić zdrowiu
i życiu piskląt. Na zdjęciu prezentujemy zebrane w gnieździe
śmieci. www.bociany.edu.pl
Sympatycy Projektu „Bociany Integrują”
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Przewodnicząca jest dumna z osiągnięć swojego koła.

W. M. Niemiec

Dla siebie i innych

Za nami zebranie sprawozdawcze Koła
Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum,
które tradycyjnie przeprowadzane jest
z Kółkiem Rolniczym. Przewodnicząca Maria Jaworska powitała wszystkich
członków oraz zaproszonych gości, którzy
stale współpracują z obiema organizacjami.
Byli wśród nich: Elżbieta Pruszkowska
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Cieszyn
Monika Maksymczak, naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Ustroń, poseł na sejm Czesław Gluza,
burmistrz Ireneusz Szarzec, prezes OSP
Centrum Bogusław Uchroński, prezes
Kółka Rolniczego Jan Drózd.
Z przyjemnością wysłuchano sprawozdania z poprzedniego roku działalności,
bo dzięki niemu można sięgnąć pamięcią
do wielu miłych chwil.
M. Jaworska powiedziała na wstępie,
że w minionym roku sprawozdawczym
liczba członkiń wynosiła 65. Odbyły się
4 zebrania zarządu, 17 stycznia 2013
r. zebranie sprawozdawcze. Również

w styczniu kilka pań wraz z członkami koła
pszczelarskiego pojechało na ciepłe kąpiele
do Szaffar. W marcu członkinie świętowały
Dzień Kobiet, na którym Maria Siąkała
z ODR w Bielsku-Białej przeszkoliła panie
w zakresie uprawy warzyw i krzewów
w ogródkach przydomowych oraz uczyła o ich różnorodności i przynależności
w sadzeniu. Sukcesem zakończyło się
uczestnictwo w jubileuszowym, 10. już
konkursie „Wypieki na Zapusty i Wielkanoc”, organizowanym w Zebrzydowicach.
KGW Ustroń Centrum zdobyło II miejsce
za koszyk wielkanocny. Tym bardziej znaczące to wyróżnienie, że konkurs ma długie
tradycje, a bierze w nim udział kilkadziesiąt
kół z powiatu, a nawet Czech i Słowacji.
Koło z Ustronia Centrum jest jedynym z tej
części ziemi cieszyńskiej, które bywa tam
każdego roku i zdobywa cenne nagrody.
W kwietniu, na zaproszenie eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik, trzy panie
uczestniczyły w Europejskim Dniu Kobiet,
który odbył się w OSP w Brennej.

Przewodnicząca KGW mówiła też:
– Jak co roku piekłyśmy i sprzedawałyśmy kołacze na odpuście ojców Dominikanów w Hermanicach, a także pomagałyśmy w przygotowaniu potraw na
festyn parafialny. Na Zielone Świątki wraz
z członkami Kółka Rolniczego zwiedzałyśmy siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” w Koszęcinie oraz miasto partnerskie Ustronia, Kalety, gdzie smażyłyśmy
jajecznicę. Tradycja naszą jest uczestniczenie w święcie żniw. W tym roku robiłyśmy
snop dożynkowy i piekłyśmy kołacze na
jarmark przeddożynkowy.
W sierpniu w ogrodzie M. Jaworskiej
odbyło się szkolenie z zakresu przycinania
krzewów i drzew owocowych. Szkolenie
prowadziła M. Siąkała z ODR w Bielsku-Białej. We wrześniu członkinie KGW
znów z Kółkiem Rolniczym pojechały do muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej
i Chaty Chlebowej w Górkach Wielkich
oraz zwiedziły ośrodek agroturystyczny
w Bielowicku.
W październiku w sali sesyjnej Urzędu
Miasta burmistrz Jolanta Krajewska-Gojny wręczyła nagrody sześciu osobom,
które zgłosiły się do konkursu przydomowych ogródków. W grudniu trzy członkinie wzięły udział w konkursie „Wyroby
kulinarne na Święta Bożego Narodzenia”,
który już po raz 3. zorganizowany był
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. Z roku na rok poziom
konkursu jest wyższy, ale panie z KGW
Ustroń Cnetrum zawsze zdobywają laury.
Tym razem było to II miejsce za baraninę
szpikowaną czosnkiem i ogórkiem. Na
spotkaniu wigilijnym w grudniu przewodnicząca dziękowała wszystkim członkiniom za trud i pracę, którą włożyły
w przygotowania dożynek, konkursów
i innych spotkań. Także kilka pań obchodziło swoje jubileusze z tej okazji wręczono im upominki. Działalność w kole
nie ogranicza się do organizowania czasu
samym członkiniom. Panie starają się
wspierać również inicjatywy wychodzące
od innych organizacji. Między innymi
wsparły akcję zbiórki pieniędzy na wózek
inwalidzki oraz częściowo sfinansowały
zakup lodówki do strażnicy OSP.
Monika Niemiec

Brawo janek
W sobotę, 22 lutego, reprezentacja
Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego wystartowała w Małym Biegu Piastów.
Nasi zawodnicy zajęli bardzo dobre miejsca. Janek Pawłowski zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej i trzecie w swojej
kategorii wiekowej, Magdalena Pawłowska
była piąta wśród kobiet i pierwsza w swojej
kategorii. W klasyfikacji najszybszych rodzin na najwyższym stopniu podium stanęła cała rodzina Pawłowskich w składzie
Marysia, Magdalena, Janek i Radosław.
W najbliższy piątek Janek będzie reprezentował Ustrońską Szkołę Narciarstwa
Biegowego w Biegu Piastów na dystansie
15 kilometrów stylem klasycznym.
R. Pawłowski
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Z dziennika Józefa Pilcha
Józef Pilch często wypożyczał książki ze swojej biblioteki.
Informacje na ten temat zapisywał w dzienniku, który niedawno
opublikowano. Poniżej kilka przykładów takiej działalności.
Przypominamy, że tę nową książkę można jeszcze zakupić
w Muzeum Ustrońskim.
19 listopada 1968
Przyszła do mnie p. Koziełkowa z Polany w sprawie materiałów
historycznych dotyczących partyzantki w Beskidzie Śląskim. Jaki
powód? Każda szkoła musi nosić jakieś imię. Komitet Rodzicielski wraz z gronem nauczycielskim zaproponował dla nowo
wybudowanej szkoły w Polanie następujące nazwy: Jana Wantuły
(znanego działacza i pisarza ludowego z Goji), Jana Sztwiertni
(kompozytora rodem z Ustronia) oraz znanego lotnika, bohatera
II wojny światowej, Jana Cholewy. Nawet miejscowe Prezydium
ani Komitet Miejski nie wniosły sprzeciwu. Niestety, władze
powiatowe i wojewódzkie nie wyraziły zgody na powyższe nazwiska, ale zaleciły wyszukać jakiego rewolucjonistę i komunistę.
Biedna Polana – chciała tylko mieć szkołę imienia ustroniaka…
Ostatecznie postanowili nazwać szkołę „im. Partyzantów Beskidzkich” i dlatego zbierają materiał dla uzasadnienia tej nazwy.
18 lutego 1973
Odwiedził mnie Paweł Berek z Goleszowa, który potrzebował
materiałów dotyczących wydarzeń sprzed 40 lat w Goleszowie.
Mam komplet „Gazety Robotniczej” z r. 1932, wypożyczyłem
numery, w których były korespondencje i artykuły informujące o
zajściach goleszowskich. Rozmowa ze starym kolegą jest zawsze
przyjemna. Powiedział mi, żem dużo stracił, nie wstępując do
partii, a partia również dużo straciła, że nie potrafiła mnie zwerbować na członka. Na razie nie umiem powiedzieć, czy ma rację.
2 marca 1985
Nie spodziewałem się wizyty Ewy Kiszowej z Polany, która
wraz ze swoją córką przyszła do mnie z życzeniami urodzinowemi. Halinka Kiszowa robiła pracę magisterską na temat dziejów
naszej spółdzielni. Zdaje mi się, że nie tylko wypożyczyłem
jej materiały, ale swoimi informacjami i radami też pomogłem.
W dowód wdzięczności przyszła z matką z wiązanką kwiatów
i paczką kawy. Cieszy okazana wdzięczność. Ile to ludzi, przeważnie młodych, otrzymało ode mnie materiały, a po wykorzystaniu
zapomniało je zwrócić albo przesłało kimś i jeszcze z brakami,
czy nawet zwykle nie podziękowało. Trudno, są ludzie tacy i tacy.
Pożyczyła mi [Halina] pracę, którą obroniła, i przeczytałem ją
z przyjemnością.
17 maja 1985
Wpadł na chwilę prof. Józef Chlebowczyk, któremu wypożyczyłem trochę materiałów o prof. Janie Szczepańskim. Potrzebuje

POZIOMO: 1) ryba z kolcem, 4) starszy w zamku,
6) „problem” w desce, 8) cztery w wozie, 9) w kalendarzu, 10) zarośla, 11) rytmy, 12) ozdobny pas na spodniach
oficera, 13) imię żeńskie, 14) pociacha dziadka, 15) bracia
zakonni, 16) mocny argument, 17) meksykański Indianin,
18) jej (w piosence) nie wypada, 19) pierwiastek chemiczny, 20) filmowe zdjęcie.
PIONOWO: 1) trwała na głowie, 2) widzi świat na
różowo, 3) odpoczynek koniarzy, 4) choroba kolorów,
5) dużo w nim nałożnic, 6) ciasto z jabłkowym nadzieniem,
7) nieszczęśliwy okres 7-letni, 11) robota na okrągło
(wspak), 13) zbiornik wodny, 14) rodzaj zagrania koszykarskiego.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 14 marca.

[ich] do wniosku o przyznanie Szczepańskiemu doktoratu honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego. Gdy mu zrelacjonowałem uroczystość uhonorowania Pachoła i Kazika 15 maja w Bielsku-Białej,
powiedział mi: „To pan zrobił dobrą robotę”. To cieszy.
16 lutego 1990
Studentka Grażyna Szulc, która pisała pracę magisterską o mojej bibliotece, wychodzi jutro za mąż i w dowód wdzięczności za
to, że jej pomagałem, zjawiła się u nas z kołoczami weselowymi
i ze swoim narzeczonym. Musi to być dobre dziewczę, przecież
wdzięczność jest oznaką ludzki dobrych. Helcia ją polubiła, zawsze poczęstowała herbatką, ciastem – jak je miała – i określiła
przydomkiem „Szczyrkowka”, bo rzeczywiście była gadatliwa,
zawsze uśmiechnięta i naprawdę pasowało do niej to gwarowe
wyrażenie: szczyrkoweczka.
Wybrała: (LS)

Biblioteka

poleca:

Jozef Franciszek Wójcik - „Powrót na Kresy. Cześć I.
Rok 1920”

Prawdziwe losy dwóch rodzin, którym los nie szczędził perypetii, tragedii i dramatycznych przejść. Powieść fabularyzuje
wydarzenia wojny bolszewicko-polskiej w 1920 roku. Pierwszy
tom rozpoczyna się od wyprawy kijowskiej i do końca przedstawia
przebieg Frontu Południowego.

Jan Balaban - „Zapytaj taty”

Kiedy Jan Niedomny umiera, troje jego dorosłych dzieci
próbuje zrekonstruować rodzinną historię i rozliczyć się z przeszłością. Prawda o ich ojcu okazuje się jednak inna od tej, którą
pielęgnują we wspomnieniach. Powieść ukazała się po śmierci
autora i została uznana przez krytykę za jedno z najważniejszych
dzieł literatury czeskiej ostatniej dekady.

LATO 2014 - CZAS zacząć letnie szaleństwo!
nowe kierunki i programy zwiedzania
najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!

wczesna rezerwacja – pula miejsc ograniczona
Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 8

Zima niech znika
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną
przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje
Anna Raszka z Ustronia, ul. Traugutta. Zapraszamy.
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Już po raz ostatni – przynajmniej na jakiś czas – zapraszam od
Na pierwszy rzut oka powyższy opis jakoś nie wyróżnia darowwspólnych odwiedzin w świecie pająków, na ogół budzących lęk nika spośród masy naszych krajowych pająków. Ani to pająk naji wstręt, a przecież niezwykłych i fascynujących. Od kilku tygo- większy, ani też jakoś szczególnie pięknie ubarwiony. Ba, nawet
dni staram się przekonać Czytelników Ustrońskiej do być może pajęczyny tkane przez ten gatunek nie zasługują na naszą uwagę,
nazbyt śmiałej tezy, iż pająki to nie tylko zwierzęta okropne, prze- bowiem darownik przedziwny w ogóle nie buduje sieci łownych,
rażające i przewrotne, ale również (a może nawet przede wszyst- tkając z przędzy jedynie kokony dla potomstwa. Na podobieńkim!) piękne i na dodatek obdarzone umiejętnością tworzenia stwo przedstawionego w poprzednim artykule z cyklu „Bliżej
jednego z najbardziej niezwykłych naturalnych materiałów, czyli natury” skakuna arlekinowego, także darownik na swoje ofiary
pajęczej nici. Pająki powszechnie oceniamy nadzwyczaj stereoty- poluje niczym wytrawny drapieżnik, stosując metodę podkradapowo, a ich obraz w naszej kulturze jest rysowany grubą kreską i nia się i błyskawicznego skoku na upatrzone „danie”. Zbliżone
opisywany uproszczonym i konwencjonalnym zestawem pojęć i metody polowań oraz brak umiejętności przędzenia klasycznych
określeń. Ot, potworne, złośliwe, fałszywe i podstępne stworze- pajęczyn – to nie jedyne podobieństwa pomiędzy skakunami
nia, będące negatywnymi
a darownikami. I jedne, i drubohaterami lub pierwogie cechują się również dość
wzorami różnych „przeoryginalnymi zwyczajami
rażaczy” występujących
godowymi. Samce skakuw horrorach bądź w filmach
nów arlekinowych w czasie
SF o obcych atakujących
zalotów kuszą swe wybranbezbronnych ziemian. Na
ki… tańcząc przed nimi! To
Pajączkowo (5)
łamach Gazety przytaczaprawdziwe tańce godowe, na
łem już obfity wybór symktóre składają się podskobolicznych znaczeń, jakie
ki, podrygi i obroty, poparte
przypisuje się pająkom.
„sygnalizacją” barwną, czyli
I chociaż są w tym zestawie
demonstrowaniem ubarwietak pozytywnie kojarzące
nia odwłoka i nóg. Wszystsię pojęcia, jak np. twórko po to, aby zainteresować
ca, pilność, cierpliwość,
i oczarować sobą samicę.
zręczność i roztropność, to
Darowniki przedziwne
przecież nie da się ukryć,
w rytuałach godowych poże generalnie pająk bardzo
szły ciut dalej. Oto samiec,
źle się kojarzy. Z pewnością
zanim rozpocznie poszukina pierwszy rzut oka do
wania samicy i zacznie się
pająków nijak nie pasuje
do niej zalecać, łapie muchę
zestaw takich pojęć, jak
i starannie opakowuje zdoczuły, zalotny, opiekuńczy,
bycz w pajęczynę. Kiedy już
macierzyński lub odpowiewypatrzy samicę, ofiarowuje
dzialny. A jednak! Dobrym
jej taką swoistą „bombonierprzykładem pająka, którego
kę”. Przyjęcie prezentu oznazwyczaje całkiem dobrze
cza akceptację zalotnika, któda się opisać używając pory bezpiecznie przystępuje
wyższych określeń, jest ga„do dzieła”, nie przerywając
tunek noszący intrygująco
samicy konsumpcji ślubnego
brzmiącą nazwę – darownik
prezentu. Wydawać by się
przedziwny.
mogło, że te pajęcze „czekoJest to gatunek rozpoladki” służą przede wszystwszechniony, miejscami
kim odwróceniu uwagi sawręcz pospolity i liczny,
micy, która – jak to pajęczyce
występujący w całej Euromają w zwyczaju – mogłaby
pie, zachodniej części Azji
uznać kochanka za smakowioraz w północnej Afryce.
ty kąsek. Okazuje się, że nic
W Polsce spotkamy go na
bardziej mylnego. Owszem,
terenie całego kraju, a uluzajęta darmowym posiłkiem
bionym siedliskiem darownika są miejsca ciepłe i dobrze na- samica nie pożera zalotnika, ale szczegółowe badania wykazasłonecznione – łąki, górskie i śródleśne polany, obrzeża lasów, ły, że czasem wręcz jest zainteresowana wyłącznie jedzeniem,
ogrody, sady i parki. W takich miejscach pająki należące do tego przerywa brutalnie kopulację i zwiewa, aby dokończyć posiłek
gatunku trzymają się raczej blisko gruntu, a w poszukiwaniu w spokoju. Również samcom zdarza się, że gdy tylko zakończą
wszystkiego, co jest im do szczęśliwego życia potrzebne penetrują miłosną grę, zabierają samicy nie do końca zjedzony prezent
trawy i inne niskie rośliny, czasem zapuszczając się na krzewy. i wyruszają na dalsze poszukiwania miłosnych przygód. Trzeba
Darowniki przedziwne to pająki sporych – jak na nasze warunki – jednak przyznać, że jak na pajęcze zwyczaje, darowniki okazują
rozmiarów, dorastające do 11-12 mm (samce) lub nawet 13-15 mm się całkiem subtelnymi zalotnikami, o wręcz romantycznym
(samice) długości ciała, o podłużnych i zwężających ku tyłowi usposobieniu.
odwłokach. Ich mocne, ale smukłe i długie nogi są przyozdobione
Samice darownika przedziwnego wyróżniają się na tle innych
sterczącymi tu i ówdzie kolcami. Bardzo często te lubiące ciepło pająków również silnie rozwiniętym instynktem macierzyńskim.
pająki można zastać, jak zażywają słonecznych kąpieli, rozłożone Mniej więcej po dwóch tygodniach od kopulacji przędą z pajęna jakimś większym liściu lub szerokim źdźble trawy, z nogami czyny kokon o średnicy ok. 1 cm, do którego składają kilkaset
rozpostartymi parami na boki.
jaj. Przez kolejne dwa tygodnie noszą taki pakunek wszędzie ze
Całe ciało darowników jest owłosione i bardzo zmiennie ubar- sobą, strzegąc i czule opiekując się przyszłym potomstwem. Na
wione, od prawie czarnego, poprzez różne odcienie brązu, po krótko przed wylęgiem sklejają liście przędzą i w tak powstałej
szary lub srebrzysty, a nawet lekko zielonkawy. Zawsze jednak „izbie porodowe” umieszczają kokon z jajami. Po wykluciu się
na tle tych wszystkich barw wyróżnia się charakterystyczna młodych darowników, „porodówka” zamienia się w „żłobek”,
plama – wąska, biała lub żółtawa smuga przecinająca podłużnie gdyż pod czułą opieką matki jej potomstwo jeszcze przez 8-10 dni
grzbiet głowotułowia. Natomiast na smukłym odwłoku bardzo trzyma się blisko oprzędu, zbijając się w bezpieczną gromadkę.
często brązowawe i podobne do grotów plamki tworzą wyraźny
Jakże dalekie od rozpowszechnionego obrazu nieczułego pa„warkoczyk”, z jaśniejszymi pasami po bokach. Samce są nie tyl- jąka są godowo-macierzyńskie zwyczaje darowników przedziwko mniejsze od samic, ale zazwyczaj ciemniej od nich ubarwione. nych, nieprawdaż?
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Drużyna G-2. Stoją od lewej: trener Artur Kluz, Kinga Kubala, Katarzyna Mizia, Dominika
Wesołowska, Wiktoria Kadela, Magda Gonska, Marta Moskała, Paulina Tyszka, siedzą od
lewej: Sonia Brzozowska (kapitan), Natalia Wantulok, Paulina Czyż. We wcześniejszych
meczach występowały także: Wiktoria Kłósko, Wiktoria Pokorny, Klaudia Bałoń, Patrycja
Bańka, Joanna Matuszek, Arleta Adamczyk, Klaudia Tyszka.

NAJLEPSZE W POWIECIE
Mistrzynie powiatu siatkówce i koszykówce udowadniają, że o sukcesie nie
decyduje nauka w klasach sportowych,

lecz chęci, zaangażowanie i determinacja.
Po wygranych zawodach na szczeblu
miejskim z drużyną z Gimnazjum nr 1,

Brąz w deblu

Z brązowym medalem wraca z Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 21
Filip Kaleta z ustrońskiego Uczniowskiego
Klubu Tenisowego „Beskidy”. W grze
deblowej zdobył medal wraz z Maciejem
Kazanowskim z Zabrza. Razem grali już
kilka razy i dobrze rozumieją się na korcie.
Niestety F. Kaleta w singlu przegrał mecz
o awans do ćwierćfinału.

F. Kaleta.
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F. Kaleta ma 19 lat i chce swą przyszłość
związać z tenisem. Jego kolejne dni wypełnione są treningami. Jak sam stwierdza,
w tej kategorii wiekowej będzie startował
jeszcze dwa lata. Dziś różnica dwóch lat
w tej kategorii nie stanowi już takiej przeszkody jak w kategoriach wiekowych niższych, jednak starsi zawodnicy są przede
wszystkim lepiej ograni.

Fot. W. Suchta

reprezentantki Gimnazjum nr 2 zmierzyły
się z przedstawicielkami Wisły.
Ustronianki obawiały się starcia z rywalkami, które w większości są uczennicami klas sportowych, reprezentantkami
klubu ISSiR Start Wisła. W pierwszej
kwarcie pojedynku wiślanki objęły prowadzenie, jednakże już w drugiej połowie
spotkania nasze koszykarki okazały się
sprawniejsze, zdobywając znaczną przewagę nad przeciwniczkami i awansując
do kolejnego etapu rozgrywek.
24 lutego w hali sportowej Gimnazjum
nr 2 w Cieszynie drużyna ustrońskiego gimnazjum stanęła do rywalizacji
z przedstawicielkami szkół ze Strumienia
i Pogwizdowa. Starcia nie należały do
najłatwiejszych, zwłaszcza pojedynek
z pogwizdowskim gimnazjum kosztował
nasze koszykarki wiele wysiłku. Odniosły
jednakże spektakularną wygraną w walce
o mistrzostwo powiatu cieszyńskiego
i zapewniły sobie udział w rozgrywkach
na szczeblu rejonowym.
Przygotowane przez nauczyciela G2 –
Artura Kluza młode koszykarki mogą cieszyć się wygraną 41:15 z Pogwizdowem
i 35:8 ze Strumieniem oraz tytułem mistrza powiatu cieszyńskiego.
Przez długi czas reprezentantkom G-2
nie udawało się wspiąć na tak wysoki szczebel rozgrywek koszykarskich.
„Dwójka” kojarzona była z osiągnięciami siatkarskimi. Najwyższy czas, aby
przełamać ten stereotyp! Przedstawicielki
G-2- mistrzynie powiatu zarówno w piłce
siatkowej, jaki i koszykowej - właśnie to
zrobiły. 		
Paulina Czyż
– Bardzo ważne jest doświadczenie - mówi
F. Kaleta. - Gdy grałem z kolegą starszym o dwa lata, to było widać. Ciężko
przedostać się do czołówki i naprawdę trzeba bardzo dużo trenować. Gram
w turniejach co dwa tygodnie, w lecie będzie większa częstotliwość. Na razie gram
głównie w Polsce, bo średnio jest z kasą.
Potem będzie trzeba walczyć za granicą.
Muszę walczyć o punkty i ranking.
F. Kaleta najlepiej czuje się w obronie
z agresywnymi przeciwnikami. Jego atutem jest umiejętność dostosowania swej gry
do przeciwnika, czyli szybkość i wszechstronność. Nie jest zawodnikiem wysokim,
ale mimo to ma coraz bardziej skuteczny
serwis. Gdy pytam jak się trenuje w UKS
Beskidy, odpowiada jednym słowem: „Rewelacyjnie”.
W swym roczniku jest na 3. miejscu
w Polsce, a wśród seniorów na 35. miejscu.
Zamierzenie na ten rok to 15. pozycja,
co wydaje się realne, bo forma rośnie,
a zdrowie dopisuje.
Wojsław Suchta

Sponsor
UKS Beskidy Ustroń
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www.ustron.pl
7 III 17.00		 Występ dziecek z Trójki na Polanie pt. „Kwioteczek
								 dlo każdej z babeczek”, Muzeum Ustrońskie
8 III 							 Konferencja dla kobiet, pt. „Poznaj siebie w nowy
								 sposób”, Hotel Gołębiewski
8 III 16.00		 Prelekcja - Armenia to biedny kraj gościnnych ludzi,
								 Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
11-14 III					 Ustrońskie Spotkania Teatralne, program str.7
12 III 18.00		 Mecz piłki ręcznej juniorów młodszych MKS Ustroń
								 - GKS Olimpia I Piekary Śląskie, sala SP-1
12 III 17.00		 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Miejska
								 Biblioteka Publiczna
15 III 18.00 Projekcja filmu Jedna noc z królem w ramach Misji
								 Polska-Izrael, Chrześcijańska Fundacja Życie
									i Misja. Wstęp wolny

Było drzewo, będzie drewno.

Fot. M. Niemiec
Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

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

Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-5197, 603-524-170.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandor-ustron.pl

Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.

Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Ustroniu. 515-286-714.
Kupię zbiornik hydroforowy ok.
400 litrów, stan dobry. 505-168217.
Do wynajęcia lokal 40m2+ taras,
obok Szpitala Reumatologicznego. 505-168-217.
Sprzedam M2 po remoncie, umeblowane. 516-060-117.

UWAGA! Profesjonalne pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546764.

Sprzedam rower damkę z przeżutkami. (33) 851-03-84.

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

Pokój z łazienką do wynajęcia.
503-814-876.

Do wynajęcia pokój z kuchnią.
785-383-639.

6.3							Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
7-10.3					Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
11-12.3			Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
13-14.3			Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02

KREDYT DLA ROLNIKÓW

do 100 tys. zł decyzja z Urzędu Gminy lub faktury
33 854 18 87, 605 526 025
14 Gazet

dziesięć lat temu
W związku z pracami nad projektem zagospodarowania płyty
rynku. Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ogłasza społeczną konsultację na w/w temat.
Swoje głosy, opinie i pomysły dotyczące tego, co najchętniej
widzielibyście Państwo w rynku, prosimy pozostawić w formie
pisemnej w specjalnej skrzynce umieszczonej na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta. Termin upływa z końcem marca b.r.
Za aktywny udział w debacie na temat przyszłości rynku z góry
dziękujemy.
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Na targowisku miejskim zawalił się jeden ze straganów. Wszyscy
przechodnie myśleli, że to pod wpływem ciężaru śniegu, tymczasem zahaczył o niego samochód dostawczy.
6 i 7 marca w Warszawie odbyła się konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uczestniczyła w niej Katarzyna Brandys z
Ustronia, która jest członkiem Rady Krajowej SLD. Po powrocie
do Ustronia poprosiliśmy ją o krótką rozmowę. Czy podczas obrad
odczuwało się na sali przygnębienie? Nie tyle przygnębienie, co
panowała trochę nerwowa atmosfera. Tak jak można się było
spodziewać szukano winnych obecnego stanu rzeczy. I okazało
się, że kto jest winny? Okazało się, że winni są oczywiście wszyscy. Generalnie stwierdzano, bez względu na stosunek do Leszka
Millera, że nie on sam jeden jest winny, ale wszyscy członkowie
partii zajmujący jakiekolwiek stanowiska począwszy od kół,
a skończywszy na władzach krajowych. To na czym polega pani
wina? To dość złośliwe pytanie. Ale nie można twierdzić, że za
sytuację w partii winna jest jedna osoba. Przecież na nasz wizerunek wpłynęły także działania Aleksandry Jakubowskiej czy
Jerzego Jaskierni. Przewodniczący odpowiada za swoich ludzi,
stąd jego decyzja. (...) Postanowiliśmy, że (...) będziemy starali
się odbudować zaufanie naszego elektoratu.
Kolizja na ulicy Brody. (...) kierowcy nie udało się umknąć przed
autobusem. Bandy na drogach coraz wyższe.
Wart podkreślenia jest fakt, że przez tyle lat treningów i występów nie zdarzył się żaden wypadek. Pod opieką Wandy Węglorz
dzieci trenowały całkowicie bezpiecznie, mimo że przecież podczas
ćwiczeń akrobatycznych mogły zdarzyć się różne niebezpieczne
sytuacje. Wyobraźni i doświadczeniu pani Wandy zawdzięczamy,
że nic nikomu się nie stało. Sama uległa kontuzji asekurując dzieci,
ale nie dopuściła do wypadku. (...) Zespół akrobatyczny to jedno
z ciekawszych zjawisk życia Ustronia na przestrzeni ostatnich 30. lat.
Ogromna w tym zasługa W. Węglorz, która zapytana o to na czym
polega fenomen sukcesu grupy i jej znakomitego kontaktu z młodzieżą, stwierdziła: – Dzieci są zawsze dobre, tylko trzeba dać im coś
ciekawego do zrobienia, poświecić im czas i uwagę. Wybrała: (mn)
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felieton

Tak sobie myślę

Obojętność
Na spotkaniu w muzeum p. Golec opowiadał o swoich dokonaniach i zainteresowaniach. Obecni z zainteresowaniem słuchali
o projektowanych przez niego koronkach wykonywanych przez koronczarki z Cisownicy
i z innych miejscowości Śląska Cieszyńskiego
m.in. herbów poszczególnych gmin. Zapewne jego pomysły są oryginalne a i koronki
wykonane z wielką cierpliwością i w sposób
naprawdę godny podziwu, powinny znaleźć
zainteresowanie, uznanie i wysoką ocenę
u osób z urzędu zajmujących się sprawami
kultury i sztuki, szczególnie ludowej, na
naszym terenie. Nie zawsze jednak tak się
dzieje. Często te dokonania nie są dostrzegane, doceniane, a tym samym nie znajdują
właściwego wsparcia. Bywa tak, że spotykają

felieton
Znajomość

Felieton ten będzie poświęcony zagadnieniu znajomości rzeczy w naszym życiu,
a przede wszystkim znajomości języków
obcych.
Jak dowiodły współczesne badania socjologiczne przeprowadzone w Afryce Środkowej, przeciętny tamtejszy mieszkaniec zna
od 4-7 języków swoich sąsiadów. Stan taki
trwa już od wieków. Nie ma bowiem tam
możliwości normalnego życia, komunikowania się, wymiany handlowej bez znajomości
języków sąsiadów.
Pamiętam jak na studiach, na lektoracie
z języka angielskiego przeuroczy nasz lektor
poliglota opowiadał, że przed II wojną światową większość przeciętnych mieszkańców
naszego kraju znała nie tylko te języki, których uczono w szkole: francuski - dla tych,
co chcieli do dyplomacji, angielski - dla
tych, co chcieli pracować w handlu zagranicznym, czy niemiecki lub rosyjski - dla
tych, co chcieli Goethego czy Lermontowa
czytać w oryginale. Pozostali obywatele II
Rzeczypospolitej praktycznie uczyli się języków: czeskiego, słowackiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego,
litewskiego i łotewskiego, aby bez kłopotów
móc porozumiewać się w życiu codziennym
ze swoimi sąsiadami.
W PRL-u, w szkole podstawowej mieliśmy do wyboru... Co ja tu wypisuję! Wtedy
to tak było, że wybrano za nas, mieliśmy od
dzieciństwa poznawać język i życie naszego
„największego przyjaciela”, pierwszego państwa budującego najwspanialszy z ustrojów
na świecie – komunizm. Język urzędowy
największego językoznawcy jakiego znała
ziemia towarzysza Józefa Wissarionowicza.
W liceum było już do wyboru, oprócz języka rosyjskiego, można było sobie wybrać
do nauki inny język: angielski, francuski
lub niemiecki. Na studiach było podobnie.
O językach sąsiadów nic się nie mówiło.
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się z obojętnością, niezrozumieniem i odrzuceniem. Okazuje się przy tym, że to, co nie
zostało docenione przez tych, dla których
to zostało przeznaczone, znajduje podziw
i uznanie gdzieś daleko, w innych, zupełnie
obcych środowiskach. Owe koronki zostały
docenione w Danii. Okazało się, że i w tym
wypadku potwierdziła się zasada; cudze
chwalicie – swego nie znacie. Najwyraźniej
łatwiej przychodzi ludziom chwalenie tego,
co zrobione zostało przez obcych ludzi niż
to, co zrobili swoi, żyjący blisko i nie mający
odpowiedniej reklamy.
Przy tym nie jest to przypadek wyjątkowy.
Więcej, można wręcz stwierdzić, że jest to
reguła. Najtrudniej znaleźć uznanie wśród
osób bliskich, wśród których i dla których
się pracuje i tworzy. Szczególnie wtedy gdy
tworzy się rzeczy nowe i oryginalne. I jeśli
w ogóle znajduje się uznanie dla swego działania i swoich dzieł, to najpierw znajduje się
je u obcych, a dopiero później wśród swoich.
Wciąż więc powtarza się zasada biblijna, że
żaden prorok nie znajduje uznania w swojej
ojczyźnie.

Zapewne dla osób aktywnych, próbujących cos zrobić dla innych, największą
przeszkodą, którą muszą pokonać, jest brak
zainteresowania i obojętność innych dla ich
działalności. To może człowieka sparaliżować
i zniechęcić do działania i tworzenia. Bywa,
że zrozumienie, uznanie, a czasem i sława
przychodzi późno, nieraz zbyt późno. Znamy
liczne przykłady twórców, których dzieła
znalazły uznanie dopiero po śmierci, czasem
nawet wiele lat po ich śmierci.
Słuchając opowieści o trudnościach, obojętności i braku zrozumienia i wsparcia dla artystycznej twórczości, uświadomiłem sobie, że
mamy pośród siebie wiele ludzi uzdolnionych
i potrafiących wykorzystać swoje zdolności.
Niestety, ta ich twórczość spotyka się często
z obojętnością, jest niezauważana i niedoceniana. A ta obojętność otoczenia niejednego
zniechęca i prowadzi do zmarnowania ich
talentów. Zapewne więc trzeba nam okazać
więcej zainteresowania tym, co robią inni,
a także docenienia ich działalności i twórczości. Po to, aby ich nie zniechęcać i nie skłaniać
do rezygnacji z tego, co robią. Jerzy Bór

Pamiętam, było to latem 1969 roku nasz
starszy kolega - instruktor taternictwa
Waldek, gdy wjeżdżaliśmy na wspinaczkę
w Tatry Słowackie, prosił nas abyśmy zwracali się, do napotkanych ludzi po polsku,
gdyż oni dadzą sobie radę z językiem polskim i nas zrozumieją. Mówił abyśmy się
nie silili na mówienie po czesku czy słowacku, bo nie wiadomo na kogo trafimy i jak
zareaguje. Nie bardzo mogłem zrozumieć,
o co mu chodzi. Wydawało mi się, że w
Czechosłowacji wszyscy są zadowoleni ze
swego państwa socjalistycznego i mówienie
po czesku jest zaszczytem. Niedługo miałem
przekonać się, że tak nie jest. Dowiedzieliśmy się, że miał miejsce wypadek podczas
wspinaczki i jeden z taterników zginął.
Zapytaliśmy więc napotkanego turystę, czy
słyszał o tym wypadku i kto zginął nasz
czy wasz? Ten zapytany turysta nam odpowiedział: „Ani wasz, ani nasz, tylko Czech
z Pragi”. Wtedy wszystko zrozumiałem.
W kilka dni później natknęliśmy się na wrak
radzieckiego helikoptera, który rozbił się w
1968 roku w Słowackich Tatrach. Na helikopterze było napisane: „Rządzi nami nowy
rusak, co se menuje Gustav Husak! Czy napis
ten wykonał Czech czy Słowak – trudno
było nam rozstrzygnąć. Ale, za to mieliśmy
wspaniałą lekcję najnowszej historii Czechosłowacji w ujęciu słowackim i czeskim.
Jednak do dziś nie wiem, dlaczego Czesi i
Słowacy za potrzebą idą do zachodka, a my
do wychodka. Czyżby chodziło o to gdzie
się kto lubi wypinać?
Trzeba się uczyć języków sąsiadów, ich
zwyczajów, prawa, tego, co wolno, a czego
nie wolno u sąsiada!
Dziś bowiem, jak się okazuje, to nawet
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego - polski eurodeputowany Platformy
Obywatelskiej nie bardzo zna język naszego
zachodniego sąsiada, znaczenia poszczególnych słów tego języka. Nie wie, co można,
a czego nie można mówić w tym kraju.
Moim zdaniem rzecz miała się następująco:
Wykształcony jak większość Polaków, ze
znajomością języka polskiego i angielskiego,
nasz eurodeputowany, nie mógł dogadać się z

niemieckim celnikiem, który chciał mu tylko
zwrócić uwagę, że (zapewne przez pomyłkę)
zabrał wózek bagażowy jakiemuś starszemu
współpasażerowi. Europoseł PO b a r d z o
p r z y t o m n i e (po dwóch buteleczkach
wina - podkreślenie moje – A.G.) pokazując
paszport dyplomatyczny wypowiedział po
angielsku jedno zdanie, że jest deputowanym
do Parlamentu Europejskiego, a zatem chroni
go immunitet dyplomatyczny. W tej sytuacji
niemiecki celnik zgodnie z duchem swojego
języka ojczystego wypowiedział słowo: raus
– co miało oznaczać, w wolnym tłumaczeniu, proszę wyjść (opuścić pomieszczenie).
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Gdyby
nasz eurodeputowany znał bardzo dobrze
język sąsiada nic by się nie stało. Byłby
dalej najwyżej postawionym europosłem
swojej partii. Europoseł ten mało, że jak się
okazało, nie tylko nie znał języka sąsiada,
to jeszcze nie wiedział, co wolno mówić
w kraju sąsiada. Zapomniał, że Niemcy
już dawno przeprowadzili denazyfikację,
zabezpieczając się w ten sposób skutecznie,
przed tym, żeby nikt im nie przypominał
przeszłości różnymi zbrodniczymi zawołaniami i hasłami. Zakazali więc propagowania
haseł hitlerowskich.
Europoseł Platformy Obywatelskiej zapomniał, że Niemcy, to nie Polska.
Panie europośle, to w Polsce nie przeprowadzono dekomunizacji i honoruje się
dyktatora komunistycznego i jego współpracowników nazywając ich ludźmi honoru. Zaprasza się na wykłady, czynnie
umacniającego władzę komunistyczną
i zwalczającego niepodległościowe podziemie profesora i oskarża się ludzi, którzy
przerwali jego wykład. Jeżeli jeszcze zostanie pan panie Europośle w Platformie
Obywatelskiej niech pan coś zrobi z tym
stanem rzeczy, chciałoby się powiedzieć!
Nie chcemy, aby wypominano nam komunistyczną przeszłość, wyśmiewano się z nas,
przypominano nam komunistyczne hasła.
Zwłaszcza 1 marca, w Dzień Żołnierzy Wyklętych, którzy ze swoich jeszcze nieznanych
nam grobów się o to upominają.
Andrzej Georg
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Niemrawy początek
MKS Ustroń – MOSiR II Mysłowice 33-14 (17-8)

Gdy gra pierwsza drużyna z ostatnią
w tabeli nietrudno przewidzieć wynik.
Tak też było w środę 26 lutego, gdy w sali
SP–1 MKS podejmował drugą drużynę
z Mysłowic w meczu o mistrzostwo województwa śląskiego juniorów młodszych
w piłce ręcznej. Co prawda MKS osłabiony,
zaczyna dość niemrawo, ale z czasem się
rozkręca i nie ma mowy o niespodziance.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w
nawiasach zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kurowski, Witold Chwastek, Michał Jopek (10), Krzysztof Bielesz
(6), Dawid Jenkner (7), Mateusz Turoń (6),
Adrian Miśkiewicz (1), Arkadiusz Czapek,
Szymon Gogółka (2), Krzysztof Kotela
(1), Kacper Matlak.
Trener Piotr Bejnar po spotkaniu powiedział: – Słabo zaczęliśmy to spotkanie i przez pierwszy kwadrans graliśmy

nieskutecznie. W pierwszych dziesięciu
minutach nie rzuciliśmy sześciu sytuacji
sam na sam z bramkarzem i jednego rzutu karnego. Gra była wyrównana, bo do
15 minuty prowadziliśmy tylko 9:7. Po
słabym początku udało się uporządkować
grę i przez kolejne 35 minut straciliśmy
tylko jedną bramkę. Przeciwnik rzucił
po przerwie 6 bramek i z tego trzeba być
zadowolonym. Bardzo dobrze spisywał
się w bramce Kamil Kopieczek broniąc
ze skutecznością 60%.

*

*

*

W najbliższy piątek MKS rozegra mecz
wyjazdowy w Zabrzu, a następnie mecz
u siebie na szczycie tabeli z Olimpią
Piekary Śląskie. Ponadto meczem na
szczycie będzie ostatni w rozgrywkach
w Mysłowicach pomiędzy Piekarami
i pierwszą drużyną Mysłowic. Do ćwierć-

finałów mistrzostw Polski awansują dwie
najlepsze drużyny.
– Na pewno mecz o dużym znaczeniu.
A my mamy braki w składzie. Z Mysłowicami nie zagrali Marek Cholewa i Damian Bujok, a Michał Jopek na początku
po starciu narzekał na jakiś uraz – mówi
P. Bejnar. – Zobaczymy jak to będzie
wyglądało w Zabrzu, gdzie też czeka nas
ciężki mecz, ale już w podświadomości
mamy spotkanie z Piekarami, drużyną
bardzo mocną, w tej rundzie wszystkich
gromiącą, mającą szeroką kadrę. W pierwszej rundzie w Piekarach wygraliśmy
jedną bramką po bardzo dobrym meczu,
ale wszyscy byli silni, zdrowi, w wysokiej formie i mieliśmy trochę szczęścia.
Obecnie nasze ubytki kadrowe i słabsza
forma są niepokojące. Tylko w pełnym
składzie i optymalnej formie jesteśmy
w stanie walczyć o korzystny wynik, a i
tak nie jest to gwarancja sukcesu.
Mecz z Piekarami w środę 12 marca
o godz. 18 w Sali Szkoły Podstawowej nr
1. Drużyna MKS liczy na doping.
Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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Każdy
z każdym

26 lutego w Szkole Podstawowej nr 1
odbyły się Miejskie Zawody w Minipiłce
Ręcznej chłopców. Na miejsce stawiły się
trzy ustrońskie szkoły, grano więc systemem każdy z każdym.
Wyniki meczów: SP 1 - SP 2 23:5; SP
6 - SP 2 22:17; SP 1 - SP 6 21:12.
Dzięki wygranej SP-1 wystąpi w zawodach o randze międzygminnej, które odbędą się w SP-1 12 marca o godzinie 9.00.
Skład zwycięskiej drużyny: Kamil Bujok, Jakub Bujok, Robert Dudzik, Bartłomiej Grzyb, Filip Jurczok, Sebastian Maj,
Nikodem Marszałek, Łukasz Miklusiak,
Klaudiusz Nikiel, Samuel Polok, Rafael Sabiniok, Szymon Seklecki, Kamil Szkudłabski, Oskar Sztwiertnia. Trenerem drużyny
chłopców jest Piotr Bejnar.
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