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250 wolontariuszy zbierało w Ustroniu pieniądze dla dzieci i ludzi starszych.

ludzie są raczej mili

W zeszłym roku w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było bardzo dużo śniegu. Dwa lata wcześniej i również w 2011 roku pogoda taka jak w tym roku.
Nie ma to jednak większego znaczenia, dla wolontariuszy,
którzy nie zważając na kaprysy aury wyruszają na ulice
miast i wsi, a także dla darczyńców hojnie wspierających
zakup sprzętu medycznego. Ustroń zawsze dokłada pokaźną kwotę do pieniędzy zebranych w Polsce i za granicą.
W tym roku było to 30 tys. zł.

Klaudia Buczek, Marcin Dadok, Janek Pawłowski, Michał
Czarny z klas drugich Gimnazjum nr 1 opanowali teren przed
Carrefourem. Jeden z chłopców kwestuje już po raz trzeci, dwaj
po raz drugi, a dziewczyna debiutuje.
– Nie zawsze trafiamy w to samo miejsce, a czasem już w trakcie
kwestowania zmienia się swój teren. Nauczyciele przydzielają
rejony, ale czasem zdarza się, że dwie grupy wchodzą sobie
w drogę, więc trzeba poszukać przestrzeni dla siebie. Tutaj przed
sklepem jest wygodnie, bo ludzie właściwie sami podchodzą,
a wielu robi zakupy, mimo że to niedziela.
(cd. na str. 2)
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Fot. M. Niemiec i W. Suchta

metamorfoza
parku kościuszki
I w Kalendarzu Ustrońskim na rok 2014 i w najnowszym, 16. numerze Pamiętnika Ustrońskiego, który trafił
do rąk czytelników końcem grudnia, znajdziemy obszerne artykuły o parku Kościuszki i basenie kąpielowym.
A właśnie w tym roku opisywany od strony historycznej obszar nad Wisłą przejdzie gruntowną metamorfozę
i zyska nowe oblicze. Niestety, dotyczy to tylko części należącej do miasta, bo jeśli chodzi o basen i halę sportową,
które mają powstać przy hotelu Olympic, musimy jeszcze
poczekać

Monika Medwid, specjalista ds. marketingu i sprzedaży hotelu
Olympic powiedziała nam, że prace w obiekcie trwają. Został
zakończony następny etap budowy - zadaszenie. Nie należy się
jednak spodziewać uruchomienia basenu wcześniej niż za dwa
lata.
(cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 1)
– Jeśli chodzi o innych wolontariuszy, nie wchodzimy sobie
w drogę, nie ustalamy rewirów, nie zwalczamy konkurencji.
– Największy banknot, jaki do tej pory trafił do puszki to 20 zł.
Wydaje nam się, że gdyby pogoda była lepsza, to więcej ludzi
wyszłoby na spacer i przy okazji wsparliby akcję, a tak, każdy
pędzi, żeby załatwić co trzeba i ucieka do samochodu.
– Raczej spotykamy się z życzliwym odbiorem. Gdy jesteśmy
mili, uprzejmi, odwdzięczają się tym samym. Jeden pan zrobił

nam wykład, że to co robimy to zwykłe żebractwo, a on przecież
już podpisywał petycję przeciwko temu. Mówił też, że WOŚP to
wcale nie jest organizacja charytatywna.
– Inni są otwarci, przystają na dłużej i rozmawiamy o tym, że akcja
jest potrzebna, że w naszych szpitalach dzięki Jurkowi Owsiakowi
znalazł się sprzęt za wiele milionów złotych. Mówił nam też o tym
nauczyciel, który jest opiekunem wolontariuszy w naszej szkole.
Jego kuzyn żyje dzięki aparaturze z czerwonym serduszkiem.
Właśnie nadeszli Bartek Hyrnik, Tomek Puczek i Filip Capiński
z klasy 5b SP-2, ale kiedy zobaczyli, że przed sklepem są już wolontariusze WOŚP postanowili pójść dalej. Wcześniej jednak podeszli
do pary, która akurat wchodziła do marketu i grzecznie poprosili
o wsparcie akcji. W ich puszce znalazł się banknot 100-złotowy!
Zanim poszli dalej podzielili się wrażeniami z kwestowania.
– To najwięcej z tego, co do tej pory wrzucali ludzie. Najczęściej
jest to 5, 10 zł.
– Chodzimy już od godziny 8.30, czyli ponad 4 godziny, ale nie
jesteśmy zmęczeni. Szkoda, że akurat dzisiaj musi być tak zimno,
bo jest nieprzyjemnie.
– Czasem ludzie uciekają przed wiatrem, a wygląda to jakby uciekali przed nami. Ogólnie wszyscy są mili i popierają Orkiestrę.
– W akcji bierzemy udział już drugi raz i wydaje nam się, że jest
tak samo jak w zeszłym roku. Nie ważne, czy zimno, czy nie
zbiórka musi być.
– Ja akurat pierwszy raz, ale właśnie tak sobie to wyobrażałem. Gdy
powiedziałem rodzicom, że chcę się zgłosić, nie mieli nic przeciwko temu. Nie uważali, że to jest niebezpieczne czy za trudne.
– Na pewno wszyscy będziemy kwestować za rok.
Dystyngowany pan rozmawia na rynku z wolontariuszkami.
Na połach eleganckiego płaszcza widnieją już dwa serduszka, ale
mężczyzna wrzuca kolejny datek i mówi:
(cd. na str. 8)

D. Maciejczek i A. Rymaszewska.

M. Dadok, K. Buczek, J. Powłowski, M. Czarny.

O. Kozieł, W. Kopyciok, G. Labak , M. Wasyl.

Fot. M. Niemiec

ludzie są raczej mili

Siedmioosobowa komisja konkursowa, której szefuje starosta
cieszyński Jerzy Nogowczyk,
przesłuchuje kandydatów ubiegających się o fotel dyrektora Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie. Jest
szóstka chętnych z naszego
regionu oraz spoza Śląska Cieszyńskiego. Nowy dyrektor
ma być wyłoniony do końca
stycznia.

 Gazeta Ustrońska

Fot. M. Niemiec

Willa „Ochorowiczówka”
czeka na nowego właściciela. Przymierzano się, aby
w budynku, który niestety jest
w kiepskim stanie technicznym
(niedawno spalił się dach), urządzić muzeum Juliana Ochorowicza lub ekspozycję współczesnego malarstwa. Ostatecznie
burmistrz wystawił willę na
sprzedaż w drodze przetargu.
Będą chętni?

*

*

*

W cieszyńskim ratuszu otwarty
został główny hol. Prace budowlane na parterze trwały od
września. Uwagę zwraca renesansowy filar odkryty przy
okazji remontu oraz fragmenty
bruku pod nim. W holu działa

stanowisko informacyjne i biuro
podawcze. Petenci mają dostęp
do toalety przystosowanej do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowością jest tzw. przewijak dla matek z dziećmi.

Fot. M. Niemiec

ła. Podobno pierwszy do jej
mrocznego wnętrza wszedł góral Bujok.

*

*

*

*

*

*

Od 1993 roku Towarzystwo
Miłośników Wisły organizuje
konkursy wiedzy o „perle Beskidów”. Biorą w nich udział
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Samo TMW działa od
ponad 30 lat.

Od 20 stycznia nieczynne będą
wypożyczalnia dla dorosłych,
czytelnia i oddział dla dzieci
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. To skutek remontu, który
potrwa do końca listopada. Biblioteka zyska windę osobową
i nowe okna. Są też pieniądze na
doposażenie księgozbioru. Cieszyńska placówka pełni funkcję
biblioteki powiatowej.

Największa na Śląsku Cieszyńskim jaskinia znajduje się
w Wiśle i ciągnie się aż do
Żywca. To Malinowska Ska-

W okolicach Łomnej na Zaolziu
można obejrzeć resztki zapory.
Zbudowano ją ponad sto lat temu
dla spławiania drewna. (nik)

*

*

*

*

*

*
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Rekonstrukcja dawnych książek
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej serdecznie zaprasza na ilustrowany wykład Łucji Brzeżyckiej nt. ochrony i konserwacji
cieszyńskich księgozbiorów historycznych. Pani Łucja jest wytrawnym znawcą tematu o dużym doświadczeniu. Dowiemy się
m.in. jak pracują pracownie konserwacji „suchej” i „mokrej”,
a także o sposobach rekonstrukcji starych ksiąg. Ponadto dużo
praktycznych rad oraz liczne przykłady ksiąg uratowanych.
W drugiej części muzyczna niespodzianka. Wykład odbędzie się
w sobotę 18 stycznia o godz.16.00.

*

*

*

Niska emisja – fakty i mity
Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza na prelekcję dr Małgorzaty
Węgierek pt. „Niska emisja – fakty i mity”, która odbędzie się 22
stycznia (środa) o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej
przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Małgorzata Węgierek – były wykładowca uniwersytecki – od prawie 20 lat zajmuje
się problemami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ich
wpływem na środowisko.

*

*

*

Pora na miejskie konkursy
Za nami już Turniej Szachowy o Drużynowe Mistrzostwo
Ustronia a przed nami kolejne przeglądy i konkursy- 12
lutego Miejski Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych, 21 lutego Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
Artystycznych i Solistów, 4 marca Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych. Zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału, który zacząć trzeba od przeczytania regulaminu
i wypełnienia karty zgłoszenia. Te wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie www.mdk.ustron.pl w zakładce konkursy lub pytać o nie w swoich szkołach.
(bnż)

*

*

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
6 I 2014 r.
Strażnicy miejscy zostali wezwani na prywatną posesję przy ul.
Folwarcznej, na którą przybłąkał
się bezpański pies. Wezwano pracowników schroniska dla zwierząt
i pies został zabrany do Cieszyna.
7 I 2014 r.
Interweniowano przy ul. Katowickiej II, gdzie został potrącony jeleń. Sarny po zderzeniu
z samochodem zazwyczaj giną
na miejscu. Silniejsze i większe
jelenie przeżywają, ale wymagają specjalistycznej pomocy. Na
miejsce wezwano prowadzącego
Leśne Pogotowie w Mikołowie
i jeleń został zabrany.
7 I 2014 r.
Po zgłoszeniu mieszkańców interweniowano w sprawie zerwanej
linii telefonicznej na ul. Lipowej.
Powody uszkodzenia nie są znane.
Na miejsce przyjechała ekipa naprawcza i awarię usunięto.
8 I 2014 r.
Po silnych wiatrach wciąż napływają informacje o zniszczonych
znakach drogowych, tablicach
reklamowych i lustrach ułatwiających widoczność. Strażnicy

sprawdzają ich stan i zgłaszają
konieczność naprawy odpowiednim służbom oraz właścicielom
reklam.
9 I 2014 r.
Zgłoszenie o potrąconej przez
samochód sarnie. Wezwano pogotowie sanitarne i martwe zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
9 I 2014 r.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie
od mieszkańca, który mówił, że
w okolicach szpitala reumatologicznego zatrzymał pijanego
rowerzystę. Gdy strażnicy przyjechali na miejsce nie było ani
rowerzysty, ani zgłaszającego.
10 I 2014 r.
Podczas patrolowania Nierodzimia strażnicy zauważyli rannego
psa, który miał połamane tylne
nogi. Wezwano pracowników
schroniska dla zwierząt w Cieszynie, którzy zajęli się psem.
12 I 2014 r.
Znaleziono zabitą przez samochód
sarnę na ul. Katowickiej. Została
zabrana do utylizacji.
12 I 2014 r.
Strażnicy miejscy brali udział
w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wozili wolontariuszy do odleglejszych rejonów,
przywozili ich do „Prażakówki”,
gdy chcieli się posilić i napić
gorącej herbaty. Czuwali nad
bezpieczeństwem młodzieży,
przewozili pieniądze i potrzebne
materiały.
(mn)

*

Wystawa poplenerowa brzimów
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” zaprasza na wernisaż prac
swoich członków, który odbędzie się w czwartek, 23 stycznia
o godz. 16 w Galerii Rynek (obok Biblioteki). Obrazy, fotografie,
rzeźby stanowią pokłosie pleneru „Ustroń – Brenna 2013”.

*

*

*

zmiana terminu przedstawiEnia
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie informuje o zmianie terminu przedstawienia „Amadeusz”. Zaproszenia,
które Państwo z grupy abonamentowej otrzymali z datą na 12 stycznia są nieaktualne. Spektakl odbędzie się w niedzielę 19 stycznia
2014 r. o godzinie 17.30. Autobus wyjeżdza o godz. 16.00 jak zwykle sprzed „Lidla” w Ustroniu. Przepraszamy za zmianę, dziękujemy
za zrozumienie.
Barbara Welszar

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Jarosław Pohludka
lat 44 os. Manhatan
Krystyna Polok
lat 64 ul. Wantuły
Stanisław Błahut
lat 75 ul. Szpitalna

Zbójnicki WOŚP licytuje.

Fot. W. Suchta

NOWO OTWARTY

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
schorzenia układu ruchu

NOWOROCZNA STYCZNIOWA PROMOCJA

Zakład Pogrzebowy

Ustroń ul. Mickiewicza (Ośrodek Zdrowia II Piętro)

606-427-487 (33) 854-49-05

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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JASEŁKA W „JEDYNKACH”
Burzą oklasków i ciepłymi słowami
zakończyły się jasełka, które odbyły się 8
stycznia w auli Gimnazjum nr 1 im. Jana
Szczepańskiego, już po raz trzeci organizowane wspólnie z sąsiadującą przez
ścianę Szkołą Podstawową nr 1.
O godz. 16.00, chętnych do obejrzenia
tego wspaniałego widowiska, przywitali
dyrektorowie obu szkół, Iwona Kulis
i Leszek Szczypka. Gośćmi, oprócz grona
pedagogicznego oraz uczniów obu szkół,
byli także rodzice, dziadkowie, młodsze
rodzeństwo, a także Stanisław Malina,
przewodniczący Rady Miasta Ustronia
oraz Marzena Szczotka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Frekwencja zaskoczyła organizatorów – trzeba było

dostawiać krzesełka, ławeczki i materace,
żeby jak najwięcej osób mogło zająć
miejsca siedzące.
Były to jasełka wielopokoleniowe występowali uczniowie obu szkół, ci
najmłodsi i najstarsi oraz nauczyciele SP1.
Obok tradycyjnej szopki, Maryi, Józefa,
Jezuska i aniołków, pojawił się Mały Książę, dzieci, młodzież i dorośli – zabiegani,
zajęci i zapracowani. Byliśmy również
świadkami Kongresu Pokus, które starają
się, żebyśmy nie mieli zbyt wiele czasu na
uczucia, zacieśnianie więzi rodzinnych,
ale byli konsumpcyjnie nastawieni do
życia. Zatańczyły dzieci z klas drugich,
prezentując taniec Czekolada. Piosenkę
o aniołkach-urwisach zaśpiewały również

pierwszaki. Na flażoletach zagrali trzecioklasiści, a gimnazjaliści - na skrzypcach
i gitarach. Nie zabrakło oczywiście występu chóru Jedyneczki, wspomaganego
przez starsze koleżanki z G1. Na uwagę
zasłużyły solowe wykonania Martyny
(G1) – niedawnej Jedyneczki, oraz Oliwii (SP1). Wspaniały i wzruszający był
też solowy występ 7-letniego Mateusza,
ucznia klasy 1a, który zaśpiewał piękną
pastorałkę pt. Zagraj dziecku kołysankę.
Serca wszystkich niewątpliwie podbiła
też 6-letnia Wiktoria, uczennica klasy 1b,
która brawurowo zaśpiewała Chojkę Arki
Noego. Do akompaniamentu zachęciła
zebranych na sali – rytmicznie klaskali
najmłodsi i najstarsi. Swoim wykonaniem
wzruszyła niektórych do łez.
Podsumowaniem jasełek były słowa
Stanisława Maliny, któremu bardzo przypadła do gustu taka forma uroczystości
oraz udana współpraca obu szkół, ale
przede wszystkim sam program, który był
tak prosty, ale jakże prawdziwy.
Jasełka przygotowali: Ilona Puchała
(Kongres Pokus) i Barbara Kuszel (współpraca z chórem) – obie z G-1 oraz siostra
Karolina (główny reżyser jasełek), Mariola Dyka (chór Jedyneczki), Aleksandra
Cymerlik (śpiewające pierwszaki), Monika Kosińska (flażolety), Urszula Tomczyk
(taniec). Dekorację wykonali – Dariusz
Gierdal (SP1) i B. Kuszel (G1).
Jedynkę czeka kolejne przedsięwzięcie
– karnawałowy Bal Rodziców, który odbędzie się 15 lutego 2014 w DW „Globus” na
Jaszowcu. Zapisy w sekretariacie szkoły.
Serdecznie zapraszamy! Izabela Morys

spotkanie z seniorami

Tak jak w latach ubiegłych w ostatnich dniach roku w Lipowcu
odbyło się spotkanie z seniorami zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną. Wszystkich witali
przewodnicząca KGW Olga Kisiała i prezes OSP Tadeusz Krysta.
W dzielnicy mieszka 114 osób w wieku powyżej 70 lat i to oni
otrzymali zaproszenie, a skorzystało z tego 50 osób. Przybyli
też goście w osobach: posła Czesława Gluzy, proboszcza parafii
w Lipowcu ks. Mariana Frelicha, burmistrza Ireneusza Szarca
i przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny.

Występują przedszkolaki z Lipowca.

Obecnych przywitała O. Kisiała.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

Specjalny program artystyczny zaprezentowały seniorom dzieci
z Przedszkola w Lipowcu. Program specjalnie przygotowany na
tę okazję przez Halinę Puchowską-Ryrych prezentowały: Amelia
Grzęda, Emilia Piwowar, Natalia Tomaszko, Franciszek Chrapek,
Miłosz Macura. Następnie dzielono się opłatkiem i składano sobie
życzenia, po czym wspólnie spożyto posiłek. W drugiej części,
już mniej oficjalnej, przy herbacie i cieście, był czas na rozmowy,
wspomnienia, a oprawę muzyczną zapewnili Klaudia Kisiała
grająca na flecie i keyboardzie oraz Jakub Pieńkowski grający na
saksofonie.
Jak podkreślają O. Kisiała i T. Krysta KGW i OSP te spotkania od
dwóch lat organizują wspólnie i ta forma pod każdym względem się
sprawdza.
Wojsław Suchta
16 stycznia 2014 r.

Zdaniem
Burmistrza

O strategii rozwoju Ustronia mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Bawiono się wyśmienicie.

Fot. H. Cieślar

Niech żyje bal...
11 stycznia odbył się Bal Karnawałowy
organizowany przez Radę Rodziców przy
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Na gościnnym
parkiecie MDK „Prażakówka” bawiło się
ok. 130 gości, wśród nich wielu stałych
bywalców dwójkowych balów. Do godziny czwartej nad ranem trwała wyśmienita
zabawa przy muzyce w wykonaniu Zespołu
Janusza Śliwki. Sił do zabawy nie brakło
dzięki suto zastawionym stołom, na których
królowały efektowne i smaczne potrawy
przygotowane przez szefa kuchni Macieja
Ludorowskiego. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa, czego dowodem
jest fakt, że wszystkie losy zostały wyprzedane w ciągu dwóch godzin. Dochód ze
sprzedaży losów jak i całego balu zostanie
przeznaczony na podniesienie standardu
klas i korytarzy szkolnych.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie
podziękować rodzicom, którzy przyczynili
się do organizacji balu oraz wszystkim
sponsorom indywidualnym i instytucjom,
którzy hojnie wsparli nas w tym roku.
Do tych sprawdzonych przyjaciół naszej
szkoły należą:
„Dwór Skibówki”, „Jabłoniowy Sad”
K. i A. Kral, „Smakosz” Hurtownia Piwa
i Napojów, Angel's Pub, Bethlehem Piekarnia M. Polaczek, Bielenda Profesional, Biuro Turystyczne „WATRA”,
Centrum Edukacji „Get Better”, Cukiernia
„Bajka”, Cukiernia „Delicje”, Eurodruk
Offset, F.H.U Dajuka J. Wiercigroch,
F.H.U. „Papierniczy Świat” L. Kozioł,
F.H.U.P. „Montana” Wisła, Firma Handlowo-Usługowa Oskar, Firma Handlowa „Domino”, Firma Ramex – Ustroń,
Gabinet Kosmetyczny „Joanna”, Gabinet
Zdrowia i Urody YENNEFER, Galeria
E. Szołomiak, Galeria Rynek K. Heczko,
Gościniec Groblice, Herbaciarnia Magi16 stycznia 2014 r.			

ja, Hotel Jaskółka, Hotel Olimpic, Hotel
Stok, Informacja Turystyczna – Busz,
J. P. Pilch Sp. z o.o., Karczma „Wrzos”,
Kolej Linowa „Czantoria”, Księgarnia
w Skoczowie ul. Stalmacha, Kubala Sp.
z o.o., Kwiaciarnia B. Janosz, Lewiatan
- Firma Baber B. Musioł-Mironowicz,
Mazowsze MEDI-SPA, Meble „U Michała” M. Jurczok, Minimarket „Sezam”
A. Słowiok, Myjnia Samochodowa na
Stacji Orlen, Nadleśnictwo Ustroń, Paget
Meble - Jasienica, Perfumeria Jasmina,
Piekarnia-Cukiernia Brzęczek, Pierogarnia
u „Aniołów”, Pracownia Galenterii
z Kości B. Malec, Restauracja „Pozytyw”,
Salon Fryzjerski „Bellisimo”, Salon Fryzjerski U. Legierska, Salon Kosmetyczny
M. Szuba, Sklep „Zieleniak” Ł. Niedoba,
Sklep Chemia Niemiecka ul. 9 Listopada,
Sklep Triumph ul. 9 Listopada, Sklep
„Firaneczka” ul. 9 Listopada, Smażalnia
Ryb „Adriatico” A. Hojdysz, Sprzedaż
Hurtowa i Detaliczna A. Grzybek, Studio Fotografii Cyfrowej „Fotoland”, Studio Fryzjerskie P. Husar, Wellness Hotel
Pod Kycmolem – Czechy, Winotheka
K. Kolankowski, Zajazd na Kępie J. P.
Langhamer, Zakład Fryzjerski H. Krysta, Zakład Fryzjerski K-Asia J. Badura,
Państwo A. A. Adamczykowie, Państwo
G. W. Frankowie, Państwo A. R. Śliwkowie, Kajetan Kajetanowicz, R. Heczko,
A. Żwak, I. Dzierżewicz-Wikarek.
Dobre nastroje towarzyszyły zarówno
gościom jak i organizatorom, zatem tegoroczny bal należy zaliczyć do bardzo
udanych, co upoważnia nas już teraz do
zaproszenia wszystkich na przyszłoroczny
bal karnawałowy G2.
Dyrekcja
i Rada Rodziców G2
w Ustroniu

*

*

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni
podjęli uchwałę o strategii rozwoju naszego miasta. Poprzednia strategia przyjęta
w 2004 r. opracowana na lata 2005-2015
w swym założeniu obejmowała pierwszy
pełny okres planowania środków unijnych
na lata 2007-2013. Nowa strategia jest
kontynuacją i obowiązywać będzie w okresie planowania unijnego do 2020 r.
Głównym założeniem jest uwzględnienie w planach rozwoju miasta jego uzdrowiskowego i turystycznego charakteru.
Położenie Ustronia i status uzdrowiska,
a także od dłuższego czasu utrwalone
tendencje pozwalają bezpiecznie zakładać,
że są to właściwe kierunki rozwoju. Posiadamy relatywnie dużo terenów zielonych
i leśnych stanowiących niezbędną podstawę statusu naszego miasta. Plany rozwojowe są w związku z tym ograniczane do
niezbędnych obszarów przeznaczonych
pod inwestycje.
Największe kłopoty w powstawaniu
strategii stwarzała skala rozwoju obszarów
turystycznych, a chodzi głównie o Czantorię i Jaszowiec. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska wnosiła wiele zastrzeżeń, by funkcje turystyczne i działalność gospodarcza nie były zbytnio rozszerzane kosztem walorów środowiskowych.
Chodzi o utrzymanie istniejących zasobów
naturalnych i jak najmniejszą ingerencję
w środowisko naturalne. Dodatkowo sprawy komplikują się przez granicę państwa na Czantorii, co jest objęte uwarunkowaniami regulowanymi na szczeblu
rządowym i międzypaństwowym. Rola
samorządu jest ograniczona jeżeli chodzi
o tereny stricte przygraniczne. Dużym
obostrzeniem są obszary chronione występujące na terenie naszego miasta. Oprócz
dobrze znanych warunków wynikających
ze strefy uzdrowiskowej „A”, mamy także
kilka obszarów prawnie chronionych jak
np. Natura 2000, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, rezerwaty.
To wszystko sprawiło, że uzgodnienia
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska o rok wydłużyły termin uchwalenia
strategii. Udało się dojść do porozumienia,
przeprowadzone zostały także konsultacje
społeczne, a cały tryb uchwalania strategii,
tak jak poprzedniej, oparty został w dużej
mierze na zbieraniu opinii i wniosków
mieszkańców, różnych środowisk i instytucji.
Myślę, że powstała strategia jest wypadkową wielu tendencji i pozwala
w miarę bezpiecznie, ale też z perspektywą rozwojową, planować przyszłość
naszego miasta. Struktura strategii pozwala elastycznie i płynnie dostosowywać
konkretne zadania do obszarów i kierunków rozwoju Ustronia. Notował: (ws)
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budżet miasta 2014

Poniżej publikujemy skróconą wersję budżetu miasta na 2014 rok. Cała uchwała budżetowa z załącznikami zajmuje kilkadziesiąt stron. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową miasta. W tej mocno okrojonej wersji przedstawiamy
podstwowe dochody i wydatki.
500 000,00
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
550 000,00
Oświata i wychowanie
22 549 816,65
Leśnictwo
		  	
2 200,00
Ochrona zdrowia
885 722,00
Transport i łączność			
847 431,00
Pomoc społeczna
6 438 384,00
Gospodarka mieszkaniowa   	
1 770 000,00
Działalność usługowa       	
97 000,00   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 798 546,00
467 320,00
Administracja publiczna     		
1 411 209,35   Edukacyjna opieka wychowawcza
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 857 336,67
i ochrony prawa oraz sądownictwa
       2 700,00   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 532 769,00
1 453 678,40
Obrona narodowa
        
600,00   Kultura fizyczna		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       	
				
65 233 089,00
					
10 850,00  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem    		
35 596 382,00   Transport i łączność
2 150 000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
   14 123 062,00   Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem
Podatek dochodowy od osób prawnych
     500 000,00   na modernizację ul. Partyzantów i ul. Cieszyńskiej 600 000,00
Podatek od nieruchomości    	
13 350 000,00   Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. SkoPodatek rolny      			
118 800,00   czowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu
50 000,00
Podatek leśny       			
50 500,00   Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa
187 700,00
Podatek od środków transportowych
     450 000,00   Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 			
12 300,00
30 000,00   Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody
w formie karty podatkowej       	
Podatek od spadków i darowizn
      40 000,00   			
120 000,00
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posia- Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu
dających status gminy uzdrowiskowej
2 200 000,00   ul. Kamieniec
65 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej       	
50 000,00   Przebudowa ul. Długiej
600 000,00
Wpływy z opłaty targowej      	
140 000,00   Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa
65 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
       5 000,00   Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu 450 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo- Gospodarka mieszkaniowa
1 400 000,00
wych      				
840 000,00   Budowa nowych straganów na targowisku miejskim 52 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszsamorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw     	
kalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64
670 000,00
					
2 251 620,00   Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII 200 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
    1 050 000,00   Wymiany pieców gazowych w budynkach komunalnych
Wpływy z różnych opłat       	
16 700,00   			
15 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat      	 Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynku przy
					
180 700,00   ul. Konopnickej 38
25 000,00
Wpływy z różnych dochodów
     200 000,00   Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynRóżne rozliczenia
   		
10 716 549,65   ku przy ul. Chabrów 12
38 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
       1 000,00   Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta
400 000,00
Pozostałe odsetki
      	
29 100,65   Działalność usługowa
20 000,00
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
    	
Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor J2) 20 000,00
					
2 175 564,00   Administracja publiczna
792 400,94
Subwencje ogólne z budżetu państwa
    8 510 885,00   Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem
w tym część oświatowa     		
8 510 885,00   dla UM 		
50 000,00
Oświata i wychowanie     		
2 210 220,00   Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu
Pomoc społeczna
    		
4 002 787,00   cyfrowemu w Mieście Ustroń
742 400,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 154 000,00   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 792 685,00   			
115 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      178 050,00   Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana
60 000,00
Kultura fizyczna
     		 10 000,00
Zakup pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec 40 000,00
					
59 802 664,00   Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana
15 000,00
Oświata i wychowanie
1 190 000,00
Budowa boiska sportowego przy SP-3
290 000,00
Termomodernizacja SP-5
300 000,00
Termomodernizacja SP-6
200 000,00
Rolnictwo i łowiectwo
38 400,00
Termomodernizacja i przebudowa P-4 	
400 000,00
Transport i łączność
5 516 303,50
Pomoc społeczna
20 000,00
Turystyka			
6 000,00
Wymiana okien w budynku MDSS
20 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
2 584 700,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 112 850,00
Działalność usługowa
291 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap 650 000,00
Administracja publiczna
8 650 480,78
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 			
130 000,00
i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 700,00
Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul.
Obrona narodowa
600,00
Bernadka 		
500 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków
				
1 109 332,00
			
100 000,00

Plan dochodów budżetowych

Plan zadań inwestycyjnych

Plan wydatków budżetowych
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Budowa wodociągu ul. Źródlana
200 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o. 1 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej
			
30 000,00
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
100 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa 150 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa
100 000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej 	
150 000,00
Zakup wiat przystankowych
12 000,00
Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku
Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich 2 149 850,00
Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji
			
600 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska 25 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska
(koło cmentarza)
46 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa
46 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego 23 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą 	
100 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30 000,00
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły
30 000,00
Kultura fizyczna
1 000 000,00
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I 1 000 000,00
			
			
11 830 250,94

Opowiadania Hanki spod Grónia

U W A G A ! Przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy
o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
obowiązku złożenia do 31 stycznia 2014 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych oraz do uiszczenia pierwszej raty za posiadanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności pierwszej raty upływa 31 stycznia 2014r. Płatności należy
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na barwną promocję książki „W naszej dziedzinie. Opowiadania Hanki spod
Grónia” autorstwa Stanisławy Jabłonkowej rodem z Nierodzimia
(1925-2006). Udział wezmą: Halina Szotek (historyk) – promocja
książki, Halina Paseka (aktorka Sceny Polskiej) – lektor tekstów
oraz strumieńska grupa śpiewacza, która dodatkowo zaprezentuje
rewię żywotków. Nie zabraknie autentycznej, pełnej humoru gwary
ustrońskiej i dolańskich pieśniczek. Spotkanie odbędzie się w sobotę
25 stycznia o godz. 16.00.

Zdjęcie publikujemy na prośbę Miłosza Karba, który chciał zrobić
prezent swojemu dziadkowi z okazji Dnia Dziadka.
Absolwenci Technikum Mechanicznego w Ustroniu. Klasa Vb
rocznik 1971-1976. Wychowawca klasy: Julisz Pustówka. Uczniowie: J. Białoń, P. Białoń, Wł. Frosztęga, J. Greń, K. Gruszczyk,
T. Hajdas, B. Hruszka, R. Kamieniecki, Wł. Karb, J. Klimek,
A. Kohut, Z. Kłosiński, P. Margiciok, P. Pilch, P. Pruchniak,
H. Raszka, A. Sadlik, R. Stanclik, A. Superson, B. Tomiczek,
M. Ulicki, B. Waliczek, S. Węglorz, M. Wróbel.
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W. Bagińska - Tauriel, W. Bagiński - Gandalf, Gimli - J. Walczak.

Fot. M. Niemiec

ludzie są raczej mili

(cd. ze str. 2)
– Takie dzielne te dziewczyny i chłopcy. – Na zebraniu przed zbiórką uczono nas,
Ja ich herbatą i czekoladą ugościłem w że mamy grzecznie witać przechodniów,
„Tulipanie”, bo tacy są wspaniali. Ja tu prosić o datek, tłumacząc na co pieniądze
od lat przyjeżdżam z Zagłębia. Wspaniałe będą przeznaczone, dziękować za wrzucamiasto, wspaniałe... Ale dobrze, że pani tu ne pieniądze i życzyć miłego dnia. Zgodnie
jest, bo mam misję do spełnienia. Powie- z wytycznymi fundacji, nie można być
działem sobie, że muszę do jakiejś prasy nachalnym, nie można się kłócić.
lokalnej się dostukać, bo tak nie może być! – Bierzemy udział w akcji, bo warto
Jak może ksiądz zabraniać tym młodym pomagać, mamy też miłe wspomnienia
ludziom kwestować! To oburzające!
z poprzednich lat. W czasie kwestowania
Próbuję uspokoić wzburzonego kura- rozmawiamy sobie, śmiejemy się, mamy
cjusza, mówiąc, że każdy ma prawo do okazję poznawać różnych ludzi, porozwłasnego zdania, ale on jeszcze bardziej mawiać z nimi.
zdenerwowany mówi:
– Ludzie są życzliwi, chętnie wrzucają
– Ależ oczywiście, bezwzględnie, ale pieniądze puszki i bardzo pilnują, żebyśmy
zabraniać chodzić po ulicy i zbierać na nie zapomniały o serduszkach. Niektórzy
ratowanie dzieci i ludzi starszych! Czy wrzucają więcej albo dwa razy, bo chcą
to jest jego ulica!? Czy te dzieci weszły więcej serduszek.
z puszkami do kościoła!? Tyle sprzętu, tyle
Dużą atrakcją finału WOŚP były postacie
uratowanych dzieci, noworodków, teraz z literatury Tolkiena, które przechadzały
pomoc dla nas, seniorów.... Mam ponad 80 się po ulicach naszego miasta: Gandalf
lat i nie rozumiem, nie rozumiem...
– Dariusz Bagiński, Gimli – Janusz
Młodzi ludzie, którzy poświęcają swój Walczak, Tauriel – Wiktoria Bagińska.
wolny czas, żeby doposażyć naszą biedną Byli to członkowie Akademii Fantastyki
służbę zdrowia, nieraz wysłuchują wykła- i Japońskich Sztuk Walki z Bielska-Białej,
dów na temat szkodliwości fundacji Je- którzy przyjechali do nas na zaproszenie
rzego Owsiaka. Szkodliwości pomagania Radia Bielsko, relacjonującego z Karczmy
mu, szkodliwości jego akcji. Dowiadują Góralskiej Zbójnicki Finał Orkiestry. Akasię, że twórca Orkiestry namawia do picia demia ma status stowarzyszenia i skupia
alkoholu i zażywania narkotyków.
fanów science-fiction, fantasy oraz osoby
– Jerzy Owsiak krytykuje w swych wy- interesujących się kulturą Bliskiego i Dalepowiedziach używki i zwalcza narkotyki. kiego Wschodu. Przybysze ze Śródziemia
Ludzie, którzy mówią inaczej, po prostu przekazali na licytację w Ustroniu model
nie chcą wiedzieć, jak wygląda prawda. samochodu, plakaty filmowe, własną mapę
Odpowiadamy, że oczywiście każdy wraz z pierścieniem.
może mieć swoje zdanie i życzymy mi- – Zajmujemy się trzema światami: „Władłego dnia – mówią Monika Zalewska, cą pierścieni”, „Gwiezdnymi wojnami”
Kaja Wiercigroch, Weronika Różycka i Japonią. Mamy nadzieję zaprezenz klasy 6 SP-2.
tować się bliżej w Ustroniu, bo razem
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z panem dyrektorem biblioteki planujemy zorganizowanie wystawy – wyjaśnia
D. Bagiński. – Do naszego stowarzyszenia należą wszyscy chętni, a są to przede
wszystkim ludzie dorośli. Działamy już
12 lat, dobrze się czujemy we własnym
gronie, a przekonujemy się coraz bardziej,
że nasze spojrzenie na świat odpowiada
wielu osobom. To nasze osobiste stroje i są
szyte na miarę przez nasze znajome krawcowe. Wspólnie staramy się, żeby były jak
najbardziej zbliżone do oryginału.
Olgę Kozieł, Wiktorię Kopyciok, Gabrysię Labak i Martynę Wasyl z klasy 5c SP-2
spotkałam w „Prażakówce”, gdy rozgrzewały się gorącą herbatą z sokiem malinowym
i posilały drożdżówkami.
– Najpierw zbierałyśmy na ulicy Fabrycznej, ale tam nie było ludzi, więc przeniosłyśmy się w okolice dawnej Savii, osiedla
Cieszyńskiego i naszej szkoły.
– Bardzo dobrze nam się zbiera. Jak akurat
nie ma ludzi, to możemy sobie porozmawiać, w szkole nie zawsze jest czas,
a potem każdy jedzie do swojego domu.
– Fajnie, że można przyjść tutaj i się zagrzać, bo jest dość zimno i wieje wiatr.
– Ludzie są raczej mili, nawet sami za
nami wołali, kiedy ich nie zauważyliśmy
i chciałyśmy iść dalej. Najczęściej wrzucali 2, 5 i 10 zł, największy banknot jaki
mamy w puszce, to 50 zł.
Kiedy wolontariusze kończą kwestować, udają się z puszkami do siedziby
sztabu głównego, czyli do „Prażakówki”.
Tam oddają pieniądze w ręce starszych
wolontariuszek, zajmujących się liczeniem. Przy tej czynności zastałam Dżesikę Maciejczek z LO im. M. Kopernika
w Cieszynie i Agatę Rymaszewską z Katolickiego Liceum w Cieszynie.
– Podliczamy każdą puszkę osobno. Rozdzielamy pieniądze na banknoty i bilon,
układamy sobie kupkami, najłatwiej to
idzie po 10 złotych, i liczymy. Zawartość
puszki jeszcze raz liczy dorosły opiekun.
Następnie trzeba wpisać kwotę do protokołu, ale też rozpisać ją na poszczególne
nominały. Potem wkładamy zawartość co
najmniej trzech puszek do jednego worka
i plombujemy.
Pieczę nad liczącymi sprawują pracownicy Miejskiego Domu Kultury – dyrektor
Barbara Nawrotek-Żmijewska, szefowa
sztabu WOŚP Anna Darmsteater oraz
Katarzyna Rymanowska, która powiedziała:
– Do liczenia wybieramy starszą młodzież, bo to bardzo odpowiedzialne
zadanie. Najważniejsze jest skupienie.
Liczę jeszcze raz po dziewczynach, ale
w tym roku wszyscy bardzo ładnie się spisują
i nie ma pomyłek. Poprzednim razem było
trochę gorzej. Nie tylko liczenie przebiega
sprawnie, ale cała tegoroczna akcja. Przyszli wszyscy wolontariusze, którzy zgłosili
się do akcji, wydaliśmy 59 puszek.
Po przeliczeniu strażnicy miejscy zawieźli pieniądze do banku.
Wiele ciekawych rzeczy działo się
w Ustroniu w ostatnia niedzielę. Odbył
się maraton zumby, turniej piłkarski,
Gromada Górali zorganizowała finał po
zbójnicku. Napiszemy o tym w kolejnym
numerze.
Monika Niemiec
16 stycznia 2014 r.

XX

Fot. M. Niemiec

Tak wygląda obecnie park Kościuszki, w głębi korty i hala sportowa.

Fot. M. Niemiec

metamorfoza parku
kościuszki

(cd. ze str. 1)
GDZIE JEST
znajdujemy coraz więcej atrakcji, zwłaszpark kościuszki?
cza w miejscowościach turystycznych.
Dopóki nie natknęłam się na informacje Atrakcyjnym dla ludzi dorosłych, dzieci,
zawarte w Kalendarzu i Pamiętniku, nie nawet tych najmłodszych, a nawet psów
zastanawiałam się, jak powstał park Ko- i kotów ma być ustroński park Kościuszściuszki. Wiem natomiast, że nie wszyscy ki. I to jeszcze w tym roku. Modernizaustroniacy wiedzą, że zadrzewiony teren cja zostanie przeprowadzona z udziałem
nad rzeką ma status parku i jeszcze swoją funduszy unijnych. Ale zacznijmy od
nazwę. Według Słownika Języka Polskie- początku.
go PWN park to duży ogród z alejkami
W 1928 roku w całym kraju uroczyście
i ścieżkami spacerowymi, a w encyklope- obchodzono rocznicę odzyskania niepoddii internetowej znajdziemy dodatkowe ległości. W Ustroniu z tej okazji odbyło
informacje, że jest to teren rekreacyjny, się specjalne posiedzenie Wydziału Gminczęsto zadrzewiony. Z tym że współcze- nego. Tak pisze o tym Zygmunt Białas
śnie, jeśli nie wymagają tego względy w artykule pt.: „Był kiedyś w Ustroniu
historyczne czy przyrodnicze, w parkach basen kąpielowy”:

Projekt hotelu a za nim kryty basen i hala sportowa. Widok od strony ul. Grażyńskiego.
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Prowadzący posiedzenie Jan Nowak –
w zastępstwie chorego burmistrza Pawła Lipowczana – przedstawił osiągnięcia gminy
w ostatnim dziesięcioleciu (...). Następnie
poinformował, iż Towarzystwo akcyjne Brevillier&Urban postanowiło darować gminie
parcele gruntowe nad Wisłą o numerach 221
i 222 na urządzenie parku. Jednogłośnie zaakceptowano wniosek przewodniczącego,
by dar ten przyjąć, park urządzić kosztem
gminy oraz ze składek i nadać mu nazwę
„Park Tadeusza Kościuszki”. Uchwalono
również, by w budżecie na 1929 r. uwzględnić 10.000 zł na jego urządzenie. Po posiedzeniu udano się na miejsce przyszłego
parku, gdzie posadzono pierwsze drzewa.
O przekazaniu terenów pod park informował „Poseł Ewangelicki” (nr 48
z 1.12.1928) pisząc między innymi: Dzięki
zabiegom wybitnych obywateli, odstąpiła
firma Brevillier&Urban gminie na założenie parku kompleks gruntów nad Wisłą
(…). Akt darowizny wręczył sam dyrektor
hut pan Schwarz, imieniem gminy przejął
go w zastępstwie chorego burmistrza pan
Nowak. Aktu otwarcia parku dokonał ks.
pastor Nikodem uroczystą przemową…(…).
Ks. Nikodem kończąc przemówienie wzniósł
okrzyk na cześć Ojczyzny, Prezydenta Mościckiego i Wojewody Dra Grażyńskiego.”
Z dalszej części tekstu dowiadujemy się, że
pierwszych dziesięć drzew (lipy) posadzili
oprócz radnych przedstawiciele hut, szkół,
towarzystw oświatowych i sportowych.
Drzewka przywiązano do palików białoczerwonymi wstążkami.
korty za pożyczkę
Dzięki temu porozumieniu pomiędzy
prywatnym właścicielem, a samorządem,
mieszkańcom został przekazany teren
o powierzchni ponad 7 hektarów. Ciągnął
się od obecnej ul. Grażyńskiego do ścieżki
biegnącej od ul. Parkowej przez tory kolejowe do mostu wiszącego.
W roku 1930 Ustroński Klub Tenisowy
w parku Tadeusza Kościuszki urządził trzy
korty tenisowe, a w roku 1937 – czwarty. W
artykule „Park kapielowy w Ustroniu. Przestrzeń utracona.” Bożena Kubień pisze:
Ich założenie uzasadniał kontrakt dzierżawy, zawarty w dniu 29 kwietnia 1930
roku pomiędzy Gminą Ustroń a Ustrońskim
Klubem Tenisowym: „Gmina Ustroń jest
właścicielką terenów stanowiących tzw.
Park Kościuszki w Ustroniu nad rzeką
Wisłą Gmina wydzierżawia z terenów tych
obszar o wymiarze ok. 1.000 m2 ustrońskiemu klubowi tenisowemu. Jest to obszar
położony naprzeciw Hotelu Kuracyjnego,
tuż nad odpływowym kanałem fabryki Brevillier i Urban, pomiędzy torem kolejowym
a korytem rzeki Wisły. (...) Klub biorący
w dzierżawę jest zobowiązany urządzić
na tym terenie na własne koszta regularny kort tenisowy. (...) Gmina Ustroń
w uznaniu potrzeb rozwoju życia sportowego oraz w uwzględnieniu tej okoliczności,
że urządzenie kortu przyczyni się do upiększenia i urozmaicenia Parku Kościuszki
oraz i samego Ustronia, jako letniska (...)
chcąc przyczynić się do wybudowania
kortu, zobowiązuje się dać biorącemu
w dzierżawę klubowi tytułem pożyczki
kwotę 3.000 zł.
(cd. na str. 10)
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Basen w latach 90. XX wieku.

Fot W. Suchta

metamorfoza parku
kościuszki
(cd. ze str. 9)
nowoczesny basen
W 1933 roku zabudowana została dalsza
część parku i powstał basen kąpielowy,
w tym miejscu obecnie hotel „Olympic”.
Basen Kąpielowy jest dzięki swemu
położeniu i źródlanej wodzie jednym
z najpiękniejszych basenów kąpielowych
w Polsce. Na terenie kąpieliska znajdują
się wszelkie urządzenia do gier ruchowych. W czasie sezonu letniego odbywają
się na dużym basenie kąpielowym (bo jest
i część basenu dla nie-pływających, oraz
specjalny brodzik dla dzieci) zawody pływackie, oraz skoki popisowe. – głoszono
w krakowskim wydawnictwie. Cytat
przytacza w swoim artykule B. Kubień
i dodaje: Ton euforii i zachwytu nad

Widokówka z basenem, 1936 r.
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wykonanym niezwykle szybko i z rozmachem, nowoczesnym kompleksem pływalni na wolnym powietrzu w Ustroniu,
pobrzmiewał wyraźnie we wszystkich
niemal śląskich prospektach reklamowych
w latach 30. minionego stulecia. Czemuż
się dziwić, wszak inwestycja ta, uroczyście
otwarta dnia 2 lipca 1933 roku, czyli dokładnie osiemdziesiąt lat temu, znacząco
przyczyniła się do podniesienia rangi
naszej miejscowości jako beskidzkiego
uzdrowiska o wielkich wypoczynkowych
ambicjach.
Dzisiaj na terenie parku znajduje się
również bar Utropek. Najbardziej zbliżona do pierwotnego wyglądu jest część od
Utropka w stronę południową.

Ze zbiorów B. Siekierki

będzie zabawa
W kwietniu 2014 roku w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich pojawić ma się nowy produkt
turystyczny Ustronia - strefa sportu
i rekreacji. Projekt brał udział w konkursie
na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
który organizował Zarząd Województwa
Śląskiego. Konkurs przebiegał dwufazowo, dzieląc się na ocenę formalną
oraz merytoryczną. Niestety, po drugiej
z nich, wniosek został odrzucony. Powód: nieuwzględnienie obniżenia zużycia
elektryczności. Było to jednak niedopatrzeniem ze strony ekspertów, ponieważ punkt tego dotyczący, znajdował się
w opracowanym studium wykonalności,
będącym jednym z załączników wniosku
aplikacyjnego.
Podjęto protest, którego efektem było
otrzymanie dofinansowania w wysokości 85% wartości projektu. Tym samym
pojawiło się „zielone światło” na jego
realizację i niebawem powinien zostać
ogłoszony przetarg. Modernizacje związane z rozpoczęciem prac przygotowawczych, to między innymi przeniesienie
w inne miejsce istniejącego placu zabaw,
mieszczącego się pomiędzy kortami,
a „Utropkiem”.
Na tym terenie zostanie wyremontowane boisko do badmingtona, minisiatkówki
i minikoszykówki. Wzdłuż parku, planowana jest zmiana obecnego oświetlenia
na ledowe oraz zainstalowanie lamp solarnych. Strefa sportu i rekreacji będzie
miejscem, gdzie rozrywkę oraz możliwość aktywnego spędzania czasu, znajdą
zarówno młodsi i starsi. Planowane jest
przygotowanie urządzeń, których funkcjonalność ma na celu przede wszystkim:
integracyjność, rehabilitację, podnoszenie
sprawności fizycznej.
Powstać ma zabawowa fabryka piasku,
która wyglądem przypominać będzie „linię produkcyjną”. Jej elementami staną się
m.in. dwie koparki, dźwigi, przenośniki,
wagi, taśmociągi służące do zabawy z piaskiem. Strefę tę otoczą tablice edukacyjne.
Zainstalowane zostaną dwie huśtawki typu
„bocianie gniazdo”. Dla najmłodszych
przewidziano zamontowanie bujaków,
które służyć mają rozwijaniu koordynacji
ruchowej oraz poczucia równowagi. Powstanie zakątek muzyczny, składający się
z instrumentów, służących do rozpoznawania dźwięków, a także nauki współpracy
z rówieśnikami. Dla młodzieży i dorosłych planowane jest umieszczenie
sprzętów rekreacyjno-sportowych oraz
rehabilitacyjnych. Będą one symulowały jazdę na byku, czy też szybowanie
w powietrzu. Również miłośnicy sportów
zimowych odnajdą dla siebie interesujące
urządzenie, mające naśladować jazdę na
nartach czy snowboardzie. Podłoże pokryte zostanie bezpieczną nawierzchnią,
amortyzującą upadki.
Przewidywane łączne nakłady finansowe to 2.167.850 zł, a dofinansowanie
ze środków unijnych wynosić będzie
1.837.600 zł, resztę dołoży miasto.
Monika Niemiec
Edyta Kostka
16 stycznia 2014 r.

Roztomili ludeczkowie!

Nó, już pumału wszycko wraco do normalności. Świyntowani
sie skóńczyło. Trzeja sie wziónć za robote. Jak żeście kaj pojechali na urlop, toście chyba już sóm spatki dóma. Jak kiery
chcioł se pojeździć na nartach, to faktycznie musioł kaj dalij
pojechać, bo u nas na razie śniega ni ma. Aji mistrzostwa Polski
w skokach na nartach trzeja było łodwołać, bo nie było śniega.
To miało być we Wiśle, na skoczni, kiero sie nazywo imienia
Adama Małysza. Nó, szkoda, że to tak szpatnie wyszło.
Trzeja prziznać, że nasi chłapcy, co skoczóm na nartach, majóm dobre wyniki. Niekierzi sie starali, że jak Adam przestanie
skokać, to już z naszymi skokami bydzie źle, ale jako widzymy
- ni ma tak najgorzij. Namnożyło sie młodych chłapców, kierzi
jeszcze niedowno byli młodzikami, a teraz skoczóm tak, że jyny
sie dziwać i chwolić.
Pogoda je całkiym piekno, słóneczko świyci, ale ciepło je,
jako ku wiośnie abo na jesiyń i to jeszcze nie na jesiyń, co
deszcz fórt padze i je zima, ale na takóm, co je jeszcze na tela
ciepło, że można se kaj pónś na szpacyr. Nó, wiatru my cosikej
łużyli, ale dało sie wydzierżeć. Dachów z chałup nie postargowało, jako kaj indzij, strómy wiater z korzyniami wyrwoł,
a gałyzi to mocka połómół, tak, że było co z cesty łukludzać.
Ciekawe, jakoście kiery sie mieli na sylwestra. Niekirzi po
tym balowaniu jeszcze po dzisio ni mogóm prziś do siebie,
chociaż by już był najwyższy czas, bo potym robota jidzie na pół
gwizdka. Jo też była na sylwestra, ale tam było spokojnie, nic
sie nie piło, chyba żeby kawe abo herbate. Była gościna, fajne
gałuszki z dziurkom, miynso i modro kapusta, a potym roztoma-

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!

POZIOMO: 1) złośliwe zagranie na boisku, 4) praca w polu, 6) dumny z ogona, 8) drewniane ogrodzenie, 9) pokój Anglika, 10) między piwnicą a piętrem,
11) nogą zamiata, 12) naukowcy, 13) imię męskie, 14)
wietrzna choroba, 15) termin z logiki, 16) do cumowania
łajby, 17) taboret, 18) park ze zwierzakami, 19) słabszy
alkohol, 20) drewniane kajdany.
PIONOWO: 1) druk do wypełnienia, 2) mroczny teren, 3) do oddania, 4) liczy i liczy, 5) posag weselny, 6) czeska spożywka, 7) zajęcia w „Prażakówce”,
11) miasto włoskie, 13) Tadeusz zdrobniale,
14) zielono na pustyni.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 stycznia.

ite słodkości i łowoce. My se siedzieli, gościli sie i łoglóndali
abo posłóchali, co było do posłóchanio. Nó, i też było fajnie.
Jak my jechali spatki, to my widzieli, jak puszczali sztuszne
łognie. Szumne to było, kolorowe, jyny huku strasznego przi
tym, jak na wojnie. Boroki pieseczki, óny sie łokropnie huku
bojóm. Znómi majóm pieska, toż go zawsze muszóm zawiyrać
na sylwestra do pienice, coby tego huku nie słyszoł. A ty pieski,
co sóm przi budzie? Óny to dziepro wystojóm. Nó, ale to je jyny
roz w roku. Na rynku też było mocka ludzi, ciekawe czy pón
redaktor też tam był. Potym na rynku je pełno szkła ze szklónek
łod szampana i majóm robote to potym łukludzać.
Ponidzieli bydzie świynto stareczek, a na drugi dziyń świynto
starzików. Toż chciała żech zawczasu stareczkóm a starzikóm
pieknie powinszować na to jejich świynto, coby byli zdrowi,
jeszcze chyżni i gibcy i coby jich wnucy mieli radzi i czynsto jich
łodwiydzali. A narychtujcie se jaki groszyczek czy czekulade, bo
jak wnukowie przidóm po winszu, cobyście mieli jim co styrczyć
do gorści. A wnukowie niech pamiyntajóm jim powinszować
i zawczasu se narychtujóm szumnóm pukiete.
Toż wóm wszysckim na koniec winszujym jeszcze raz wszyckiego co najlepsze, w Nowym 2014 Roku.
Hanka

Biblioteka

poleca:

NOWE KSIĄŻKI :

Alice Munro - „Widok z Castle Rock”

Kanadyjska pisarka, znana z mistrzowskich opowiadań, tą
książką zaskoczyła wielu czytelników i recenzentów, wydając
cykl krótkich tekstów tak ściśle ze sobą powiązanych, że czyta
się go jak sagę. Opowiadania zawarte w tym tomie składają się
na historię rodziny Alice Munro począwszy od ostatnich lat
XVIII w. aż po lata dziewięćdziesiąte wieku XX. W roku 2013
Alice Munro została uhonorowana za swą twórczość literacką
Nagrodą Nobla.

Tomasz Ponikło „ Józef Tischner. Myślenie według
miłości.”

Poruszająca opowieść o ostatnim etapie życia księdza Józefa
Tischnera. Autor nie tylko opisuje ostatnie lata życia kapłana ale
też analizuje jego teksty z okresu zmagania się ze śmiertelną
chorobą.

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1

gdzie ta zima
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz Kalendarz Ustroński 2014 otrzymuje Zofia Kaczmarczyk z Ustronia,
os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
Kalendarz Ustroński na rok 2014 – to już 16 rocznik niezwykle popularnego wśród ustroniaków, ale też kupowanego w całej Polsce i za granicą, wydawnictwa Galerii
na Gojach. Na jego kartach znajdziemy artykuły o historii, ale i dniu dzisiejszym rodzinnego miasta. Spotkamy ludzi, którzy zasłużyli się dla lokalnej społeczności,
a także pasjonatów i hobbystów. Kalendarz można kupić m.in. w Muzeum Ustrońskim i Galerii Rynek. Cena 21 zł.
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Uniwersytet w SP-2

Dydaktycy zwracają uwagę, że wiedza
podana w sposób werbalny jest mniej
przyswajalna, niż nauczanie wzbogacone
w odpowiednio dobrane i wykorzystane
pomoce naukowe. Użyte środki dydaktyczne sprawiają, że dzieci są bardziej zainteresowane zajęciami i lepiej przyswajają sobie
wiedzę. Jeśli chcemy, aby nasi uczniowie
uczyli się efektywniej, to musimy im stworzyć odpowiednie warunki do działania,
eksperymentowania, stawiania pytań oraz
dochodzenia do samodzielnych wniosków.
Jako nauczyciele mamy tę świadomość
i chcemy pokazać podopiecznym, że nauka
może być ciekawa i interesująca.
Od października w Szkole Podstawowej
nr 2 klasy I-III przystąpiły do specjalnie
opracowanego programu dla szkół - „Nauka jest cool” - prowadzonego w ramach
Uniwersytetu Dziecięcego Unikids. Zajęcia odbywają się dla każdej klasy raz

w miesiącu. Są to niezwykłe warsztaty
z elementami fizyki, chemii, biologii. Czym
one różnią się od codziennych lekcji?
Takie produkty z życia codziennego, jak
ocet, proszek do prania czy do pieczenia,
wywar z czerwonej kapusty, w rękach
chemika nabierały wyjątkowych właściwości. Te substancje służyły dzieciom do
przeprowadzania fascynujących doświadczeń chemicznych. Uczniowie tworzyli
własnymi rękami bajecznie kolorowe,
bąbelkowe, czasem odrobinę wybuchowe mieszaniny. Takie na pozór zwykłe
zabawy w barwienie cieczy w probówce,
uczyły dzieci, jak powstają proste reakcje
chemiczne. Pokazywały również, jak
można eksperymentować ze zwykłymi
substancjami chemicznymi, które znajdują się w domu. Zajęcia z elektrostatyki
pozwalały dzieciom doskonale bawić się
balonami, pocierać nimi o włosy, które

Dwa razy widziałam tego ładnego ptaka w locie, po raz trzeci na trawniku przed domem.
Przypominał dzięcioła, ale czy dzięcioł nie powinien wczepiać się w korę drzewa i stukać
w nie w poszukiwaniu owadów? Ten przechadzał się po trawie i grzebał w ziemi swoim
nieproporcjonalnie długim dziobem. A jednak to dzięcioł – dzięcioł zielony z wyjątkowo
długim dziobem i jeszcze dłuższym językiem, który może się wysunąć nawet na 10 centymetrów. Nim to właśnie zbiera z ziemi przede wszystkim różne gatunki mrówek i ich
larwy. Zimą rozkopuje mrowiska nawet do 1 m głębokości. Wiosną i latem zbiera mrówki
także z pni drzew. Mieszka w dziuplach zrobionych w miękkich drzewach – olchach,
wierzbach, osikach. Jest pod ścisłą ochroną.
Fot. M. Niemiec
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„stawały dęba”, a później umieszczać je
na ścianach bez podtrzymywania. Dzieci
w ten sposób przyswajały sobie podstawowe prawa z tej dziedziny. Na grudniowych
zajęciach uczniowie własnoręcznie wyrabiali mydło, łącząc wiórki mydlane z płatkami owsianymi lub lawendą. Po dodaniu
wody, olejku zapachowego i odpowiednim
uformowaniu, powstawało mydło. Pięknie
opakowane było gotowym prezentem dla
mam na święta.
W warsztatach uczniowie nie są biernymi słuchaczami, ale czynnie i aktywnie
biorą udział w zajęciach. Zróżnicowana
tematyka i ciekawe formy prowadzenia
tych warsztatów powodują, że uczniowie
są zachwyceni. Zajęcia dzieciom bardzo
się podobają i zachęcają do eksperymentowania w domu pod okiem rodziców.
Uczniowie są stymulowani do wyzwalania
własnej aktywności, poszerzają swoją wiedzę w podstawowe życiowe prawa. Może
z grona naszych uczniów wyrośnie następna Maria Skłodowska-Curie?
		
Aleksandra Sikora

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

Czarna
Ta mała czarna kotka została znaleziona w Ustroniu, pierwszego stycznia,
w godzinach popołudniowych. Siedziała
bardzo wystraszona na skwerku koło
Apteki Centrum. Kotka jest bardzo miła,
zadbana, oswojona z ludźmi, nauczona
czystości. Szukamy jej opiekuna, kotka
wygląda na domową, i może po prostu
wystraszyła się petard i nie mogła odnaleźć drogi do domu. Jeżeli nie znajdzie
się jej dotychczasowy opiekun Czarna
będzie szukała nowej rodziny. Ma około
1 roku. Obecnie przebywa w domu tymczasowym fundacji w Ustroniu, można
pytać o nią pod numerem telefonu 606
911 687.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie
zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy
adopcyjnej. Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”,
tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl.
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska są

na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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Za chwilę bramkę zdobędzie K. Potaszyńska.

Fot. W Suchta

królowa strzelców

11 stycznia w sali Szkoły Podstawowej nr
1 odbył się IV Turniej Piłki Ręcznej o Puchar
Burmistrza Miasta Ustronia. Rywalizowały
cztery drużyny roczników 2001 i młodszych.
Zmierzyły się drużyny chłopców z MKKS
Zagłębie ZOS Sosnowiec, SPR Pogoń 1945
Zabrze, MKS Ustroń oraz drużyna dziewcząt SP-1. Grano systemem każdy z każdym.
Niestety dziewczęta przegrały trzy mecze
natomiast drużyny chłopców wygrały po
dwa spotkania, więc decydowała różnica
bramek w bezpośrednich pojedynkach.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Sosnowca, drugie z Zabrza, trzecie MKS Ustroń
i czwarte SP-1 Ustroń. Ustrońskie drużyny
wystąpiły w składach: dziewczęta SP-1: Zofia Korcz (1bramka), Katarzyna Potaszyńska
(32), Julia Kohut (1), Paulina Siekierka
(6), Marta Gogółka (3), Natalia Tomiczek
(1), Greta Busz (1), Rozalia Warzecha (1),
Weronika Bujok (3), Agata Karolonek (1),
chłopcy MKS: Bartłomiej Grzyb (4 bramki),
Mateusz Cieślar (9) Łukasz Miklusiak (15),
Kamil Bujok (3) Nikodem Marszałek (1),
Robert Dudzik (4), Dawid Skwarło (5), Sebastian Maj (4), Rafael Sabiniok (5), Kamil
Szkudłabski (1), Szymon Medwid (1).
Trenerzy wybrali najlepszego zawodnika,
a został nim Kacper Kolano z Sosnowca,

najlepszym bramkarzem zaś Dominik Malcherzyk z Zabrza. Królem strzelców została
Katarzyna Potaszyńska z SP-1 zdobywając 32 bramki. Kolejny Łukasz Miklusiak
z MKS strzelił 15 bramek.
– W pierwszych trzech turniejach uczestniczyła obecna grupa juniorów młodszych.
W tym roku ze względu na kalendarz ligi
plus zawody szkolne, więc postanowiliśmy,
że zorganizujemy turniej dla roczników
młodszych - mówi prezes MKS Ustroń
Leszek Szczypka. - Dziewczynki wzięły

Atakują chłopcy z MKS.

pobudzamy myślenie
Mokate, jeden z liderów wśród producentów kaw i herbat, aktywnie wspiera
turnieje szachowe. – Od najmłodszych lat
gram w szachy, bardzo mnie pasjonują.
Są czymś więcej niż sportem i ćwiczeniem
umysłu. To swoista filozofia – mówi dr
Adam Mokrysz, członek zarządu firmy.
Mokate wspiera grę w szachy bardzo
aktywnie. W listopadzie było partnerem Drużynowych Mistrzostw Europy,
czyli najważniejszej imprezy szachowej
w Polsce od 78 lat. Patronat Honorowy
nad mistrzostwami objął Bronisław Komorowski. Komitetowi honorowemu przewodziła była już minister sportu Joanna
Mucha oraz prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. W komitecie zasia16 stycznia 2014 r.			

dał również dr Adam Mokrysz. – Kawa
Mokate będzie wspaniale pomagała szachistom w wielogodzinnych bojach przy
szachownicy, zapewniając im także chwilę
wytchnienia i relaksu przy pysznej latte,
dzięki której poczują się jak w kawiarni
i z nowym zapasem sił będą mogli zasiąść
do trudnej umysłowej walki – mówiła
przed mistrzostwami Dorota Rzepecka
z Polskiego Związku Szachowego.
Mistrzostwa Europy nie były oczywiście jedyną imprezą szachową wspieraną
przez Mokate. W grudniu, Goleszów (woj.
śląskie) po raz kolejny gościł szachistów.
Był to już 91. turniej organizowany w tej
gminie, a ósmy przygotowany przy wsparciu
Mokate. Równolegle z VIII Międzynarodo-

udział, żeby sobie pograć. Wszystkie drużyny chłopców wygrały po dwa mecze i miały
po cztery punkty i decydowały różnice bramek w bezpośrednich spotkaniach. Pomogli
rodzice, szczególnie Jan Cieślar przywożąc
napoje, zresztą jeździ z chłopcami na mecze.
Zbigniew Szczotka dał nam owoce, były
kiełbaski, pomogła reastauracja BaHus,
firma Sport Art, mnie udało się załatwić
drożdżówki. Tak wspólnymi siłami udało
się turniej zorganizować. A w tej kategorii
wiekowej młodzi zawodnicy nabierają doświadczenia, widać co trzeba poprawić, co
zmienić, czego uczyć. Widzimy, że musimy
trenować atak pozycyjny, grę na pozycjach,
bo za rok wystartują jako młodzicy. Na
razie jest to wdrażanie i trochę zabawy.
Chcemy, by chłopcy chodzący na treningi
przyszli do nas do Gimnazjum nr 1, bo
wtedy łatwiej ustawiać treningi, razem mają
zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie
są to chłopcy z różnych ustrońskich szkół
podstawowych. Gdy będą razem, łatwiej
ich prowadzić. Obecnie nasi juniorzy chodzą do różnych szkół i dlatego mecze są o
godz. 17, nawet 18, bo trudno by opuszczali
zajęcia. Wracając do turnieju, to drużyna
z Sosnowca przyjechała pociągiem, bo
wychodzi to taniej. Rodzice opłacili bilety,
bo wynajęcie busa prawie na cały dzień to
kilkaset złotych.
Zwycięzców dekorowała i nagrody wręczała wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Marzena Szczotka. Turniej zorganizował
Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń.
		
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

wym Błyskawicznym Turniejem Szachowym MOKATE OPEN rozgrywane były:
Czekoladowy Turniej Mokate dla dzieci
i Dyskretny Turniej Mokate dla rodziców.
W sumie zagrało aż 100 osób. – Zmagania
na szachownicy uczą koncentracji, planowania i strategii. Staramy się pobudzać
w ten sposób myślenie, dlatego wspieramy
rozwój tej dyscypliny, szczególnie wśród
ludzi młodych. Tak zrodził się pomysł, żeby
zorganizować cykl turniejów szachowych
w Goleszowie, który ma piękne szachowe
tradycje, a w dodatku jest blisko związany
z historią mojej rodziny – stwierdził dr
Mokrysz.
Wiadomo już, że następny turniej MOKATE OPEN odbędzie się w Czeskim
Cieszynie. – Oczywiście, jeżeli pojawią się
kolejne ciekawe szachowe inicjatywy, to będziemy w miarę naszych możliwości starali
się je wspierać – zapewnia A. Mokrysz.
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A, sam se pstrykne...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
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.komandorustron.pl
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.

Fot. M. Niemiec
Skup samochodów do 5000 zł.
Zadzwoń na pewno się dogadamy.
515-409-571.
Auto-złom. Skup samochodów
całych lub powypadkowych. 515409-571.

dziesięć lat temu

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO. Schorzenia układu
ruchu. Ośrodek zdrowia, ul. Mickiewicza. 606-427-487. (33) 85449-05, groborz@bb.home.pl

Z rozmowy z Małgorzatą Jodłowiec, zastępcą naczelnika Sekcji
Eksploatacji PKP w Bielsku-Białej: – Planowano budowę stacji na
Brzegach. Dlaczego pomysł ten upadł? – Brzegi znajdują się pomiędzy
Ustroniem Zdrój a Ustroniem Polaną i między tymi przystankami jest
zbyt mała odległość. Ponieważ do stacji w Polanie jest stamtąd ok.
kilometra, budowa przystanku na Brzegach wydaje się bezcelowa. – Ile
osób zatrudniają aktualnie ustrońskie stacje i czy planuje się jakieś
zmiany w zatrudnieniu? – Obecnie na stacji Ustroń pracuje siedmioro
pracowników, w Ustroniu Polanie również siedmioro, a w Ustroniu
Zdroju pięcioro, w tym dwie kasjerki. Zatrudnienie na pewno się nie
zwiększy. Jeśli nawet ilość połączeń nie zmniejszy się, pozostanie taka
sama liczba pracowników. – Czy planowane są w najbliższym czasie
jeszcze jakieś radykalne zmiany w rozkładzie jazdy? – W nowym
rozkładzie kursuje 18 pociągów w dni świąteczne i 13 w dni robocze.
Co będzie za rok nie wie nikt. Jeśli uchwałą rządu wszystkie koszty
kolei regionalnych przejmą samorządy, pieniądze dostanie Marszałek
Sejmiku Wojewódzkiego i od niego będzie zależało, w jaki sposób
fundusze zostaną podzielone. PKP nie będzie miało na to żadnego
wpływu. – Czy to oznacza również, że remonty budynków stacji będą
w gestii samorządów? – Tak. Obecnie budynki stacji są własnością
Zakładu Nieruchomości PKP. – Charakterystyczny budynek stacji
Ustroń, zbudowany w podobnym stylu co stacja w Wiśle, wygląda
ostatnio na nieco zaniedbany. Większość kuracjuszy i turystów korzysta wprawdzie ze stacji Zdrój i Polana, ale czy nie należałoby
zadbać również o stacje, przez którą większość podróżujących musi
przejechać? – Kolej niestety nie ma pieniędzy na bieżące remonty
budynków. Dotacje, które dostajemy pozwalają zaledwie na to, żeby
w ogóle jeździły jakieś pociągi.

Pokój do wynajęcia. 505-201564.
Usługi stolarskie: zabudowy,
meble itp. 33 854-43-86, 601821-157.
Pokój z łazienką do wynajęcia.
503-814-876.
Wynajmę lokal obok sanatorium
"Równica" 38m2. 505-168-217.

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

Kupię zbiornik hydroforowy około 400 l. 505-168-217.

Pokój do wynajęcia. 603-468651.

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

Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.

16-17.1			Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
18-21.1			Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
22-23.1			Na Zawodziu						ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
24-25.1				Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02

konkurs dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
Oddział dla Dzieci zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„Podróże wczoraj, dziś i jutro”. Konkurs będzie trwał w okresie
od 20.01 do 14.02.2014. W konkursie mogą wziąć udział dzieci
w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów. W okresie ferii zimowych istnieje możliwość wykonania
prac w Czytelni. Szczegóły pod nr tel. 338542340 i na stronie www.
biblioteka.ustron.pl
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16 I 16.30			Koncert dla Babci i Dziadka, MDK „Prażakówka”,
		 							wstęp wolny
18 I 16.00			Ilustrowany wykład Łucji Brzeżyckiej, Muzeum
									„Zbiory Marii Skalickiej”
20-31.I						 Ferie z „Prażakówką”
23 I 16.00		 Wystawa poplenerowa „Brzimów”, Galeria Rynek
24 I 16.00		 Jasełka Towarzystwa Opieki nad Niepełnospraw								 nymi, MDK „Prażakówka”
25 I 16.00		 Promocja książki „W naszej dziedzinie. Opowiadania
								 Hanki spod Grónia” autorstwa Stanisławy Jabłonko								 wej, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
31 I							 Romantyczny Zjazd Parami, Czantoria

*

*

*

17 stycznia na stoku Polanka Czantoria odbyła się impreza pod
nazwa „Zjazd na byle czym”. (...) Dużą popularnością cieszył się zrobiony z wanny Kosmokwak Marka Pinkasa z Ustronia. Największym
pojazdem była natomiast beczka skonstruowana w Inżbudzie w Ustroniu, która kierował Eryk Stępień. Z wytransportowaniem tego pojazdu
na górę było sporo kłopotu. Czterech chłopa nie poradziło i dopiero
z pomocą publiczności wypchano go na start. Podobnych problemów
nie miała młodzież z ustrońskiego Gimnazjm nr 2, gdyż wymyślony
pojazd składał się tylko z plastikowych worków.(...) Wiele szybciej na
oponie zjeżdżał Mirek Matloch z Ustronia. Nie wiem tylko dlaczego
zwykłą oponę nazwał „Za szybcy, za wściekli”. Bracia Janikowie
zjawili się na skibobach zrobionych z rowerów. Na tronie próbowała
zjechać Klaudyna Piechocka. Niestety tron okazał się konstrukcją
wywrotną. Jan Kaczmarek jechał za to „Terminatorem” i robił to
sprawnie. Najszybciej na dół zjechał na patelni kucharz Gospody pod
Czantorią. Prześcigano się w nadawaniu oryginalnych nazw swoim pojazdom, niestety czasem zapominając o dobrym smaku. Wybrała: (mn)
16 stycznia 2014 r.

felieton

Tak sobie myślę

Szansa początku roku
Po dwutygodniowej nieobecności wróciłem znowu do domu, do Ustronia. Wyjechałem w starym roku a przyjechałem
w nowym. Przekroczyliśmy wszyscy umowną granicę czasu pomiędzy starym i nowym
rokiem. Rok 2013 definitywnie się skończył
i odliczamy kolejne dni roku 2014.
Nowy rok stał się starzejącym się z każdym dniem rokiem bieżącym. Przy podawaniu aktualnej daty coraz rzadziej się mylimy
i coraz częściej podajemy właściwy 2014
rok. I tak już będzie do 31 grudnia…
Po powrocie do Ustronia wyszedłem na
miasto, aby pozałatwiać różne sprawy i odbyć swój codzienny spacer. Tym razem ten
spacer znacznie się wydłużył. I to nie dlatego, że załatwianie spraw trwało szczególnie
długo, ale dlatego, że wciąż trwa swoisty
doroczny festiwal wzajemnego składania
sobie życzeń z okazji Nowego Roku. Zgodnie ze zwyczajem owo składanie życzeń
potrwa do końca stycznia. Co chwilę więc
przystawałem, witałem się ze spotkanymi
osobami i składaliśmy sobie wzajemnie życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia,

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (165)

1. Tradycyjnie w styczniu w Kościołach
i Wspólnotach chrześcijańskich szczególną
uwagę zwraca się na wartość dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. W zróżnicowanej wyznaniowo społeczności lokalnej
– jaką jest Ustroń – refleksja nad wartością
dialogu ma tym większe znaczenie.
2. Wypracowując i promując kategorię
dialogu, jako nową – acz istotną – kategorię
myśli i praktyki chrześcijańskiej, w przełomowym wręcz tekście z 1965 roku „O dialogu wewnątrz i zewnątrz Kościoła”, Karol
Wojtyła (1920-2005) wykazywał radykalną
odmienność doktryny dialogu od doktryn
walki: „U korzenia doktryny dialogu tkwi
inna metafizyka i inna etyka niż u korzenia
wszelkich doktryn walki: jest to metafizyka
osoby i etyka personalistyczna”. Promowana tu postawa dialogu przeciwstawia
się wszelkim doktrynom walki, co należy
rozumieć jako przeciwstawienie się także
tym doktrynom walki, które formowano
w różnych nurtach chrześcijaństwa. Personalistyczna doktryna dialogu eksponuje
– wedle K. Wojtyły – „pozycję człowieka
jako osoby”, który staje się „wielkością podstawową, jest podmiotem a nie tylko przedmiotem procesów zachodzących w jego
świecie”. Dialog, choć zawiera w sobie też
polemikę, tym różni się od walki, że uznaje
„możliwość uzgadniania, pojednywania,
pokoju. W dialogu – musi zawsze ostać się
jedno dobro zasadnicze, mianowicie czło16 stycznia 2014 r.			

szczęścia itp. Mnie zazwyczaj życzono też
zdrowia, bo przecież dla człowieka w moim
wieku jest to najbardziej potrzebne i tego,
żeby nie brakło mi tematów do nowych
pisanych przeze mnie tekstów. Również
wszędzie tam, gdzie załatwiałem jakieś
sprawy , następowała wymiana wzajemnych
serdecznych i dobrych życzeń. I to wzajemne składanie sobie życzeń, rozpoczęte
przed świętami Bożego Narodzenia wciąż
jest praktykowane. I myślę, że jest to dobry
zwyczaj, bo nigdy nie jest dość dobrych życzeń i życzliwych ludzi, którzy je składają.
Wszak jest każdemu potrzebna życzliwość
innych ludzi. A najbardziej ta życzliwość
potrzebna jest ludziom samotnym i tym,
którzy znaleźli się poza głównym nurtem
społecznego życia. I oby wzajemna życzliwość, którą okazujemy sobie wzajemnie
w życzeniach świątecznych i noworocznych
nie skończyła się wraz z upływem czasu
ich składania.
Z nowym rokiem łączy się też inny zwyczaj; postanawiania sobie, że uporządkujemy swoje życie; załatwimy stare zaległe
sprawy, zadbamy o swoje zdrowie, będziemy
lepiej dbać o naszych bliskich, odnowimy
znajomości z tymi, których zaniedbaliśmy,
będziemy aktywniej uczestniczyć w życiu
społeczności, do której należymy, lepiej
i pożyteczniej dla siebie i innych, wykorzystamy swój czas, zrobimy wszystko, co
w naszej mocy, aby życie nasze było zgodne

z tymi życzeniami, które nam składano,
a więc było dobre, szczęśliwe i owocne.
Przy okazji tych postanowień nieraz,
a może nawet zawsze, uświadamiamy sobie,
że podobne postanowienia czyniliśmy także
na początku poprzedniego roku, a może nawet w poprzednich latach. Tylko zazwyczaj
niewiele z tych dobrych i mocnych postanowień udawało się nam zrealizować. Co roku
bowiem pamiętamy o nich w pierwszych
dniach roku, a potem tak bardzo pochłaniają
nas bieżące sprawy, że realizację tych postanowień odkładamy na późniejszy termin
a w końcu o nich zapominamy.
Wynika z tego, że realizowanie naszych
ważnych noworocznych postanowień musimy zacząć w pierwszych dniach roku.
Początek roku jest szansą szczególną
i szybko przemijającą na zrobienie owych
pierwszych kroków zmierzających do realizacji noworocznych postanowień. I trzeba
to zrobić już teraz, dzisiaj; pójść do lekarza
i rozpocząć konieczne leczenie, zapłacić
pierwszą ratę zaległego długu, nawiązać zerwane kontakty, przełamać ogarniającą nas
apatię i chęć do zamykania się we własnym
domu i wybrać się na spotkanie z innymi
ludźmi. Wykorzystanie szansy, którą daje
nowy rok, daje nadzieję, że coś , co leży
w granicach naszych możliwości, zmieni się
na lepsze w naszym życiu. Tylko tę szansę
trzeba wykorzystać. A ona trwa krótko
i pewnie znowu się kończy.
Jerzy Bór

wiek, osoba ludzka, ze swą świadomością
i wolnością. Tym właśnie różni się dialog od
walki, że w walce człowiek może być i bywa
niszczony – w dialogu nie”. Nienaruszalna
godność osoby jest podstawą personalistycznej interpretacji dialogu.
3. Wśród dokonań pontyfikatu Jana Pawła
II (1978-2005) wybija się na plan pierwszy
kształtowanie postawy dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego: międzyreligijne
spotkanie w Asyżu (1986) i jego kontynuacje, odwiedzenie rzymskiej synagogi
(1986), spotkanie z muzułmańską młodzieżą w Casablance (1995), jubileuszowe
inicjatywy roku 2000, zwłaszcza prośba
o przebaczenie za winy chrześcijan stosujących przemoc i powodujących rozłam. Jako
uczestnik dialogu ekumenicznego i dialogu
międzyreligijnego, Jan Paweł II wielokrotnie rozpatrywał zasady wychowania do
dialogu i pojednanej różnorodności.
4. Na aktualność wezwania do kształtowania ekumenicznej otwartości i umiejętności dialogu zwraca uwagę współpracownik
Jana Pawła II, ks. prof. Andrzej Szostek.
Stwierdza on, że dialog ekumeniczny powinien być „prowadzony w duchu szukania
i poszanowania prawdy, wraz z gotowością
pokornego i odważnego wyznania własnych win”. Dialogu nie należy zawężać
do dialogu wewnątrz chrześcijaństwa, ale
należy go podejmować też z wyznawcami
innych religii, a „w pierwszym rzędzie – jak
podkreśla to ks. Szostek – wyznawców judaizmu, naszych starszych braci w wierze.
W odniesieniu do nich rachunek sumienia
i wyznanie własnych win stają się szczególnie naglące – tym bardziej, że wielu
katolików do dziś nie wyzbyło się grzesznego, głęboko niekatolickiego antysemity-

zmu”. Wskazane są tu religijne motywacje
i zarazem moralne wartości kształtujące
postawę dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.
5. Ekumeniczny świat wartości, wśród
których są prawda i miłość, a także otwartość, pojednanie i solidarność, zwięźle
przedstawił Jan Paweł II w wystąpieniu (17
XII 1999) na sympozjum dotyczącym Jana
Husa. Na początku deklarował „głębokie
ubolewanie z powodu okrutnej śmierci
zadanej Janowi Husowi oraz głębokiej
rany, jaka w jej następstwie otwarła się
w umysłach i sercach Czechów, stając się
przyczyną konfliktów i podziałów”. Uznając potrzebę „wyleczenia dawnych ran”, Jan
Paweł II podkreślił fundamentalną wartość
prawdy w badaniach historycznych, choć
– jak zaznaczył – „naciski ideologiczne,
polityczne i ekonomiczne” powodują, iż nie
akceptuje się prawdy, a „historia staje się
więźniem możnych tego świata”. Poznając
historię trzeba umieć „stanąć w świetle
prawdy”, która „domaga się od nas odrzucenia głęboko zakorzenionych przesądów
i stereotypów”, wciąż żywionych przez
religie. Formułując przesłanie o dialogu
i otwartości, papież stwierdza, że poznanie
i uznanie prawdy nie tylko uwalnia od
błędów, ale też „wyzwala do miłości”,
a rzetelne badania historyczne mogą być
„zachętą do przekraczania zbyt ciasnych
granic etnicznych i narodowych oraz poszukiwania nowych form autentycznej
otwartości i solidarności”.
6. Powinność rozeznania i przekraczania zbyt ciasnych granic, uniemożliwiających dialog i dążenie do wypracowania pojednanej różnorodności, jest wciąż
aktualnym zadaniem. Marek Rembierz
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Były czyste pozycje...

Fot. W. Suchta

świątecZna forma
MKS Ustroń - Olimpia II Piekary Śląskie 36:22 (17:12)

10 stycznia w sali Szkoły Podstawowej
nr 1 odbył się mecz piłki ręcznej ligi
wojewódzkiej juniorów młodszych pomiędzy drużynami MKS Ustroń i Piekary
Śląskie. Druga drużyna Piekar zajmuje
w tabeli przedostatnie miejsce wiec liderzy z MKS nie powinni mieć kłopotów ze
zwycięstwem. Pierwsze minuty spotkania
pokazały, że liczy się gra, a nie miejsce
w tabeli. Przez pierwszy kwadrans spotkania żadna z drużyn nie zdobywa znaczącej
przewagi, natomiast na boisku jest sporo
chaosu. Dopiero w 15 min MKS wychodzi
na dwubramkowe prowadzenie, a po kolejnych czterech minutach jest to już wyraźna
czterobramkowa przewaga. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 17:12 przy czym
w końcówce MKS nie wykorzystuje rzutu
karnego.
Druga cześć spotkania już wyraźnie pod
dyktando drużyny z Ustronia. Przewaga
sukcesywnie się zwiększa, w 45 minucie
jest to dziesięć bramek i mecz pewnie MKS
wygrywa. Gdy wynik był już przesądzony,
obaj trenerzy skorzystali ze swych zawodników z ławki.
MKS wystąpił w składzie (w nawiasach
zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kurowski, Witold Chwastek – Michał
Jopek (13), Krzysztof Bielesz (3), Marek
Cholewa (6), Dawid Jenkner (5), Mateusz
Turoń (4), Adrian Miśkiewicz, Arkadiusz
Czapek, Szymon Gogółka (1), Krzysztof
Kotela, Marcin Oświecimski (4), Kacper
Matlak.
Po meczu powiedzieli:
Trener Piekar Michał Boczek: – Ustroń
z czasem musiał zdobyć przewagę, bo
jest lepszą drużyną. Pierwsze piętnaście
minut zagraliśmy jak równy z równym,
a przewaga po pierwszej połowie pięcioma
bramkami, to nie jest dużo w piłce ręcznej,

niestety później Ustroń nam uciekł budując
przewagę. Jestem szkoleniowcem dającym
grać wszystkim zawodnikom. Przyjechaliśmy tu sto kilometrów nie po to, by część
siedziała na ławce, tak by każdy miał
świadomość, że dotknął parkietu. Nie wiem
na ile procent zagrali chłopcy z Ustronia
w pierwszej połowie, bo przyjechała drużyna
słabsza, u mnie natomiast był kontuzjowany najlepszy zawodnik. Gdyby grał, pierwsza połowa mogłaby się skończyć remisem.
Uważam, że Ustroń zagrał słabiej, ale
z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik
pozwala. W Piekarach prowadzone są klasy
sportowe i w rozgrywkach uczestniczą
chłopcy z roczników 1998 i 1997. Roczniki nie są ze sobą łączone, a rok różnicy
w tym wieku bardzo dużo znaczy. Jednak
Ustroń wzmocnił się chłopakami starszy-

...ale też trzeba było się przedzierać.

mi, a wzrost i warunki fizyczne stwarzają
przewagę. Zawodnik nr 19 w obronie jest
ścianą nie do przebycia. To duże wzmocnienie dla drużyny z Ustronia.
Trener MKS Piotr Bejnar: – Jedyne
z czego można się cieszyć, to wynik
i dwa punkty. Zaprezentowaliśmy formę świąteczno-noworoczną. Zagraliśmy
z marszu po jednym treningu i było to widać
na boisku. Szczególnie nie wychodziła gra
w środku obrony, w ogóle obrona źle funkcjonowała, do tego bardzo dużo chaosu.
Spodziewałem się, że po przerwie gra nie
będzie wyglądała najlepiej, ale nie przypuszczałem, że będzie aż tak źle. O tym
meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć.
Trudno powiedzieć, czy było to lekceważenie przeciwnika, ale na pewno nie byli
zmobilizowani. Gdy zorientowali się, że
jednak trzeba grać, wystarczyło to na zwycięstwo. Jaki by nie był to mecz i obojętnie
z jakim rywalem, tak nie można grać. Jest
to nauczka na przyszłość. Teraz mamy
prawie miesiąc na solidne przygotowanie
i bierzemy się do pracy. Trzeba się dobrze
przegotować do pozostałych spotkań, bo
w formie jaką zaprezentowaliśmy, dobrze
by to nie wyglądało. Wojsław Suchta
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