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Gazeta Ustrońska ma 25 lat. Pierwszy numer, tzw. sondażowy ukazał się 27 maja 1990 r. To właśnie ten numer połączyliśmy z obecnym, stąd może nieco zaskakująca okładka
i pierwsze strony, będące dokładną kopią sześciostronicowej GU sprzed ćwierćwiecza. Mamy więc dwa w jednym:
numer 1 i numer 1221. Wydawcą do końca 1990 r. była
Izba Gospodarcza, natomiast od 1 stycznie 1991 r. Gazeta
Ustrońska jest pismem samorządowym. Dlatego ostatnia
strona, i to już mamy trzy w jednym, jest kopią pierwszej
GU wydanej przez samorząd Ustronia z numerem 18. Do
dziś GU jest gazetą ustrońskiego samorządu, a przez te lata
różnie ją zwano w podtytule. Gdy jeszcze siedzibę mieliśmy
w Urzędzie Miasta, znalazł się tam szyld „Tygodnik Miejski”,
później w stopce pojawiła się gazeta Rady Miasta, ostatnio
powróciliśmy do tygodnika miejskiego.
Numer rocznicowy ma nieco inną formę, ale mamy nadzieję,
że przypadnie Szanownym Czytelnikom do gustu. Redakcja

*

*
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ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA USTROŃ ZAWODZIE
Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebranie Ogólne (roczne), które odbędzie się 8 czerwca
o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
Na zebranie zaproszony jest burmistrz i przewodniczący Rady
Miasta. Zarząd Osiedla przedstawi sprawozdanie za pierwszy
rok swojej działalności oraz plan dalszych działań na rzecz
mieszkańców, a osoby zainteresowane będą miały okazję do bezpośredniego zadawania pytań w swoich sprawach burmistrzowi
i przewodniczącemu Rady Miasta.
Miejmy wpływ na to, co dzieje się wokół nas! Paweł Mitręga

GABINET KOSMETYCZNY
Duży wybór usług
oraz profesjonalne doradztwo.

tel. kosmetyczka 667-844-667
Polecamy zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dłoni, stóp
(dojazd do osób starszych
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47h na terenie Ustronia gratis)

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap II – termin składania ofert – do dnia
08.06.2015 do godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
WALNE KUŹNI
Walne zebranie Klubu Sportowego „Kuźnia Ustroń” odbędzie
się 2 czerwca o godz. 18.00 w MDK „Prażakówka”.

PIENIĄDZE
NA WYMIANĘ PIECÓW
Miasto Ustroń otrzymało pożyczkę na
udzielenie dofinansowania do zmiany systemów grzewczych. Osoby, które zdecydują się na likwidację starego źródła
ciepła węglowego i zastąpią je ekologicznym piecem z retortowym podajnikiem
na eko-groszek lub na piec gazowy mogą
liczyć na jednorazowe dofinansowanie
na zakup pieca w wysokości do kwoty
6.032,00 zł. Nabór wniosków rozpoczyna
się 1 czerwca i będzie trwał do 8 czerwca.
Decyduje kolejność wpływu wniosków.
Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
(pokój nr 25 II piętro), w Biurze Podawczym
(pokój nr 4 parter). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta w
pokoju nr 25 lub pod nr. telefonu 33 8579313.
i Niedowidzących w Seulu.
Niepełnosprawny sportowiec
ćwiczy z trenerem Zbigniewem
Gryżboniem i szykuje się, podobnie jak kulomiot Janusz
Rokicki, do startu w przyszłorocznych Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Trwa budowa parku handlowe* * *
go na terenie dawnej platformy Uchwalono studium uwarunodpraw granicznych w Cieszy- kowań i kierunków zagosponie Boguszowicach. Jednym darowania dla Frelichowa. Poz obiektów będzie Castorama.
zwoli to na zagospodarowanie
				
w przyszłości dawnych pól
* * *
Mirosław Madzia (KS MOSiR irygacyjnych na terenie wioski.
Cieszyn) zdobył srebrny medal
* * *
w rzucie dyskiem podczas ubie- Rok temu odbył się XV Wiślańgłotygodniowych Światowych ski Rodzinny Rajd Rowerowy.
Igrzysk Osób Niewidomych Niebieski peleton cyklistów
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pokonał trasę spod dawnego pałacyku Habsburgów do Jawornika. Tegoroczne rajdowanie
zaplanowano na 20 czerwca,
a trasa poprowadzi z centrum
Wisły do Malinki.
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*

*

*

*
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Od 25 maja w gminie Dębowiec
trwa inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest. Zajmują
się tym ankieterzy, którzy na
zlecenie urzędu gminy odwiedzą wszystkie sołectwa.
W sołectwach gminy Goleszów
rozpoczęła się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. „Gratowóz” wystartował
18 maja w Kozakowicach Gór-

nych i Kozakowicach Dolnych,
a na koniec akcji pojawi się 29
maja w Cisownicy.
				
* * *
W Skoczowie ruszyła budowa
kładki dla pieszych nad Wisłą
przy ulicy Sportowej. Starą,
uszkodzoną podczas powodzi
kładkę, zastąpi nowy jednoprzęsłowy żelbetowy mostek.
			
* * *
Trzy lata temu pod koniec
czerwca otwarto most sportowy, który łączy brzegi Olzy
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Różowa konstrukcja spodobała się mieszkańcom i turystom. Pełno tu spacerowiczów,
cyklistów i rolkarzy.
(nik)
				
28 maja 2015 r.

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA
30 maja (sobota) w godz. 11-18 na rynku odbędzie się: happening „Ziemia w naszych rękach” – uczestnicy wezmą w ręce
dwumetrowy dmuchany balon; EKO Memory, Ekspozycja Zielone Kino – projektor napędzany rowerami, który wyświetli…
niespodziankę, zabawa z architekturą – budowanie z kartonów
oraz surowców wtórnych. Na rynku stanie też Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej - centrum edukacji ekologicznej
wyposażone w pracownie komputerowe oraz minielektrownie
odnawialnych źródeł energii. Organizatorzy: Miasto Ustroń
i Fundacja Ekologiczna „Arka”.

*

*
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USTRONIACZEK NA DZIEŃ DZIECKA
31 maja (niedziela) o godz. 13.00 w Parku Kościuszki odbędą
się gry i zabawy „Bajkowy Przekładaniec - paszport obywatela
bajkowego”. O godz. 15.00 – spotkanie z Ustroniaczkiem,
malowanie buziek, balonowe cuda, salon fryzur, puszczanie
dużych baniek mydlanych. Przewidziano dużo nagród i wiele
atrakcji. Organizatorzy: Miasto Ustroń, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej”, Estrada Tyska – Andrzej
Wajs.

*

*

*

KOBIETY KOSSAKÓW
Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kossaków żyły
w cieniu artystów malarzy, chociaż to one były majętne i dobrze
urodzone i to za ich posag Kossakowie kupowali swoje siedziby.
Dostojne matrony i matki, które same siebie nazywały kurami domowymi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszelką cenę
wyjść z cienia, by pokazać swój własny talent. Do ich grona należały m.in.: Jadwiga Witkiewiczowa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena Samozwianiec i Zofia Kossak – wnuczki Juliusza
Kossaka. O kobietach Kossaków opowie autorka książki Joanna
Jurgała-Jureczka w kolorowej prezentacji. Po spotkaniu możliwość
zakupu książki w cenie promocyjnej. Spotkanie odbędzie się
w Muzeum Marii Skalickiej 30 maja w sobotę o godz. 15.00.

*

*
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CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Leopold Cudzik
lat 81		
ul. 3 Maja
Stanisław Herman
lat 53		
ul. Leśna
Anna Chujeba		
lat 94		
ul. Lipowska
Karol Wantulok
lat 97		
ul. Belwederska

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
18 V 2015 r.
Interweniowano przy ul. Kuźniczej w sprawie rozlanego oleju
na drodze. Na miejsce wezwano
strażaków z JRG PSP w Polanie,
którzy zneutralizowali zanieczyszczenie. Ustalono sprawcę,
postępowanie prowadzą policjanci
komisariatu w Ustroniu.
19 V 2015 r.
SM otrzymuje wiele zgłoszeń
o zaginięciu psów. Pupile albo sami
się znajdują, albo o błąkającym się
psie informują mieszkańcy. Czasem psy trafiają do schroniska,
a gdy właściciel chce odebrać
czworonoga musi uiścić odpowiednie opłaty. Tego dnia przyjęto
zgłoszenia o dwóch zaginionych
yorkach i jednym owczarku niemieckim.
20 V 2015 r.
SM w dalszym ciągu prowadzi
kontrole prywatnych posesji,
sprawdzając, jak właściciel pozbywa się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych. Spraw-

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO W LIPOWCU
We wtorek 2 czerwca o godz. 17.00 w OSP Ustroń Lipowiec
przy ul. Lipowskiej 116 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Lipowiec na którym przeprowadzony
zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Ustroń Lipowiec.
Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu
Osiedla Lipowiec jest obecność co najmniej 3% mieszkańców
osiedla posiadających prawo wybierania.
Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje ulice: Bernadka, Działkowa,
Górecka, Górna, Kamieniec od nr. 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna od
nr. 10, Lipowski Groń, Lipowska od nr. 22 po stronie prawej i od
nr. 23 po stronie lewej, Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska,
Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa.

*
Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, okazaną życzliwość,
złożone wieńce i kwiaty,
liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Karola

Wantuloka

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym,
delegacjom i wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają

żona, dzieci z rodzinami
REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

dzane są nieruchomości przy ul.
Katowickiej.
20 V 2015 r.
Nakazano usunięcie reklamy
postawionej bez zezwolenia przy
Alei Legionów.
21 V 2015 r.
Dalszy ciąg kontroli posesji przy
ul. Katowickiej. Właściciela jednej z nich ukarano mandatem
w wys. 100 zł za niewywożenie
nieczystości płynnych.
23 V 2015 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwencja w sklepie Lidl. Strażnicy
zatrzymali mężczyznę, który
chciał ukraść towar, i przekazali
go policji.
23 V 2015 r.
Interwencja przy ul. Źródlanej
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji
przez odpowiednie służby.
23 V 2015 r.
Interweniowano przy ul. Daszyńskiego w sprawie uszkodzonej
latarni. Na miejscu okazało się,
że może stwarzać zagrożenie. Wezwano pogotowie energetyczne,
a jego pracownicy zabezpieczyli
miejsce.
24 V 2015 r.
Pomoc w organizacji wyborów
prezydenckich.
24 V 2015 r.
Zabezpieczenie XIX Rodzinnego
Rajdu Rowerowego.
(mn)

*

*

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
W POLANIE
16 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Polańskiej 25 odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Polana, na którym
przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Polana.
Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu
Osiedla Polana jest obecność co najmniej 3% mieszkańców
osiedla posiadających prawo wybierania.
Osiedle Ustroń Polana obejmuje ulice: Baranowa, Beskidek,
Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa,
Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica,
Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa,
Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr. 118 po
stronie prawej i od nr. 77 po stronie lewej).
REKLAMA

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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A. Duda z mamą na Czantorii.

PREZYDENT DUDA
24 maja odbyła się druga tura wyborów
prezydenckich. Wygrał je Andrzej Duda
otrzymując 51,55% głosów. Na urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego głosowało 48,45% wyborców.
W Ustroniu, tak jak w pierwszej turze zwyciężył B. Komorowski otrzymując 5.733
głosy, co daje 63,03%, natomiast A. Duda
zdobył 3.241 głosów, co daje 35,63%. 121
osób pobrało kartę do głosowania, ale albo
oddało głos nieważny, albo nie wrzuciło
karty do urny.
W podsumowaniu pierwszej tury wyborów podając frekwencje w poszczególnych
obwodach do głosowania w Ustroniu,
pominąłem Lipowiec, za co przepraszam.
Wówczas frekwencja w Lipowcu wyniosła

50,16% i niższa była tylko na Poniwcu.
W drugiej turze frekwencja ogólnokrajowa
wyniosła 55,34%, w Ustroniu była wyższa
i wyniosła 60,68%. W poszczególnych
obwodach do głosowania kształtowała się
następująco:
Miejski Dom Spokojnej Starości 93,94%,
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji - 93,14%,
Szpital Reumatologiczny - 83,42%,
Uzdrowisko - 76,83%,
Ustroń Górny - 61,30%,
Centrum i os. Manhatan - 59,18%,
Zawodzie - 58,80%,
Polana - 58,57%,
Lipowiec - 57,87%,

Hermanice - 57,70%,
Ustroń Dolny - 57,10%,
Nierodzim - 56,40%,
Poniwiec - 55,53%..
W Ustroniu uprawnionych do głosowania było 14.989 osób, głosowało 9.095.
We wszystkich obwodach do głosowania
w Ustroniu zwyciężył B. Komorowski
otrzymując następujące procenty głosów:
Miejski Dom Spokojnej Starości 77,42%
Poniwiec - 74,58%,
Polana - 68,73%,
Centrum i os. Manhatan - 67,67%,
Ustroń Dolny - 66,36%,
Hermanice - 64,49%,
Ustroń Górny - 63,91%,
Nierodzim - 61,85%,
Zawodzie - 60,32%,
Śląskie Centrum Rehabilitacji - 57,67%,
Uzdrowisko - 55,15%,
Lipowiec - 52,51%,
Szpital Reumatologiczny - 51,28%.
Dotychczas w wyborach prezydenckich
w Ustroniu głosowano następująco:
W 1990 r. Lech Wałęsa wygrał ze
Stanem Tymińskim w drugiej turze
otrzymując w Ustroniu 65% głosów.
W 1995 r. w drugiej turze spotkali się
L. Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.
Prezydentem został A. Kwaśniewski zdobywając w naszym mieście 59,7% głosów.
Rekordowe były wybory w 2000 r., a wygrał je w pierwszej turze A. Kwaśniewski
zdobywając 65,36% głosów, a frekwencja
w Ustroniu wyniosła 72,21%. W 2005
r. prezydentem został Lech Kaczyński,
a w drugiej turze w Ustroniu przegrał
z Donaldem Tuskiem, który zdobył 64,95%
głosów. W 2010 r. prezydentem został B.
Komorowski pokonując Jarosława Kaczyńskiego. W Ustroniu B. Komorowski zebrał
70,55% głosów, czyli o 7% więcej niż w
obecnych wyborach.
Wojsław Suchta

WYBÓR
PRZEWODNICZĄCEGO
W HERMANICACH

W GU nr 4/2010 w artykule pt. „Zasłużony artysta” pisaliśmy: Karol Kubala został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt twórczości, wieloletnią
pracę na rzecz środowiska artystycznego i społeczności lokalnej. Z wnioskiem o przyznanie
odznaczenia wystąpił ustroński samorząd, który pomógł także organizacyjnie w wyjeździe
do Warszawy. Uroczystość odbyła się w Sali Obrazowej Belwederu, a ordery wręczał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Duda. Zamieściliśmy wówczas
powyższe zdjęcie. Jest na nim nieżyjący już artysta Karol Kubala z żoną Martą oraz obecny
prezydent elekt. To zdjęcie zostało zrobione końcem listopada 2009 roku, a niespełna 5 miesięcy później doszło do katastrofy w Smoleńsku, w której zginął prezydent Lech Kaczyński.
5 lipca 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, A. Duda
złożył dymisję z zajmowanego stanowiska, a dzień później został odwołany.
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18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00
w Przedszkolu nr 4 w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej 13 odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
Ustroń Hermanice, na którym przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Hermanicach. Warunkiem ważności zebrania, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu Osiedla Hermanice
jest obecność co najmniej 3% mieszkańców
osiedla posiadających prawo wybierania.
Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice: Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa,
Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska,
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr. 40
po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr.
100 do nr. 178 po stronie prawej i od nr.
101 do nr. 201 po stronie lewej), Kwiatowa,
Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą,
Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna,
Jana Sztwiertni, Skoczowska (do nr. 101
po stronie lewej i do nr. 100F po stronie
prawej), Pawła Stellera, Wodna, Wspólna,
Wiśniowa, Urocza.
28 maja 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O samorządności rozmowa z burmistrzem
Ireneuszem Szarcem.

*

*

*

Obchodzimy 25-lecie samorządności w Polsce. Jak można
porównać samorząd sprzed 25 lat z obecnym?
25 lat to już historia. Polska międzywojenna to dwudziestolecie, więc okres krótszy, a jak znaczący. Myślę, że porównując
pierwszy samorząd z 1990 r. z obecnym, jeżeli weźmiemy pod
uwagę przesłanie, niewiele się zmieniło. Natomiast diabeł tkwi
w szczegółach i okazuje się, że są diametralne różnice, jeżeli
chodzi o obszar kompetencji i wymiar samorządności postrzegany
w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, czyli jak z samorządu korzystamy, jak społeczność lokalna wykorzystuje prawo do
decydowania. Moim zdaniem pierwszy samorząd był najbardziej
entuzjastyczny, tworzący, kreujący, budujący coś od nowa. Było
niesamowicie dużo pozytywnej energii, woli i potrzeby zmian.
Do tego trzeba dodać, że nie był tak ograniczany różnego rodzaju
aktami prawnymi, coraz bardziej zawężającymi prawdziwą istotę
samorządności.
Czy władza lokalna okrzepła już w społeczności lokalnej, czy
też jest to nadal nieprzyjazny urząd?
W Polsce po latach ciemiężenia, zależności, utrwalił się podział
na „my” i „oni”. Ostatnie 25 lat to próba zmiany takiego sposobu
myślenia, przekonania wszystkich, że jesteśmy tylko „my” i sami
decydujemy o tym, jak i co będziemy realizować. W założeniach
istotą jest dobro ogółu, niestety dokonuje się ewolucja w kierunku
dobra jednostki, co jest bardzo niepokojące. Wykorzystuje się
sytuację i jednostka staje ponad ogółem, a to dla idei samorządności jest bardzo niebezpieczne. Jednak w takich niewielkich
miejscowościach jak Ustroń, władza gminna w świadomości była
utrwalona, czego dowodem fakt, że do dziś niektórzy mówią,
że idą coś załatwić „na gminę”. Nie do urzędu, ale „na gminę”.
To dowodzi, że w społeczności lokalnej idea przetrwała, choć
w latach rządów komunistycznych urzędnik nie był partnerem,
ale kimś, od kogo zależał przydział, zezwolenie, koncesja. To
znikło i dziś to już nie są przywileje, ale normalne funkcjonowanie. Z władzami lokalnymi nie trzeba już walczyć o jakieś dobra,
ale oczekuje się załatwiania pewnych spraw, co nie zawsze jest
możliwe, a na pewno nie zawsze w tak szerokim zakresie, jak
tego by sobie niektórzy życzyli. Tu może powstawać płaszczyzna
konfrontacji, próby sił, bo oczekiwania są spore, na pewno większe
od możliwości prawnych i finansowych samorządu.
Po 1989 r. liczyliśmy na to, że z jednej strony samorząd,
a z drugiej przedsiębiorcy, przyczynią się do rozwoju miasta.
Samorząd od początku nie został wyposażony w żadne instrumenty mogące bezpośrednio stymulować rynek. Podatki od
nieruchomości nie pełnią funkcji gospodarczych. Ich istotą jest
własność, posiadanie majątku nieruchomego i nie są w żadnym
stopniu związane uzyskiwaniem dochodów czy rozwojem. Natomiast bardzo ważne jest, by te dwie sfery współpracowały ze
sobą. Staramy się z przedsiębiorcami prowadzić dialog, choć
nie zawsze interesy są zbieżne. To, co dobre dla przedsiębiorcy,
nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami ogółu, a dodatkowym
utrudnieniem są sztywne, narzucone centralnie przepisy prawa.
Dotyczy to planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony
środowiska, czy innych uwarunkowań, co przez przedsiębiorców
odbierane jest jako ograniczenia czy utrudnienia, a samorząd musi
stać na straży prawa stanowionego przez Sejm. To jeden z większych problemów. Niemniej współpraca w naszym mieście jest
bardzo doba, a moim mottem jest, że jeśli nie możemy pomóc, to
przynajmniej nie przeszkadzajmy. Inicjatywa, przedsiębiorczość,
zrodzona po 1989 r., wybuchła w naszym kraju, także w Ustroniu,
a jesteśmy jednym z miast o sporej liczbie różnych działalności
gospodarczych, od firm jednoosobowych, poprzez rodzinne,
średnie, do tych największych. To zapewnia miastu stabilizację
i rozwój. Ludzie mają inicjatywę, robią coś dla ogółu, a przy
okazji zarabiają. Jeżeli nie przeszkadzamy, to inicjatywa prywatna
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całkiem dobrze sobie radzi. Najgorsze są sytuacje, gdy musimy
tłumaczyć, że czegoś nie wolno. Pierwotne hasło z początku lat
90.: „co nie jest zabronione, jest dozwolone” zrodziło przekonanie,
że dawne ograniczenia przestały obowiązywać, co do końca nie
było prawdą.
Z drugiej strony mamy organizacje pozarządowe, równie
istotne dla funkcjonowania społeczności lokalnej.
Jeśli mówimy o samorządzie, to nie tylko w wymiarze władzy
czy struktury administracyjnej gminy, powiatu, województwa,
ale także w wymiarze społecznym, gdzie ludzie mogą się sami
organizować, przejawiać inicjatywę w różnych dziedzinach, ale
i korzystać ze środków publicznych na realizację określonych
zadań. Ustroń był jednym z pionierów w takim podejściu do
funkcjonowania społeczności lokalnej. Na początku lat 90. powstało wiele stowarzyszeń, fundacji, ale także grup nieformalnych,
organizacji pomocowych, kulturalnych, sportowych, działano na
kanwie religijnej, nawiązując do tradycji. Jest to współrządzenie
gminą przez różne gremia, wypracowywanie najkorzystniejszego
modelu dla wszystkich.
W kampaniach wyborczych wszystkie partie mówią o społeczeństwie obywatelskim, jak to władza powinna spływać na
dół. Tymczasem z pana wypowiedzi można wysnuć odwrotny
wniosek. Czy faktycznie samorząd jest ograniczany?
Jeżeli postrzegamy społeczeństwo obywatelskie poprzez zakres spraw pozostawionych w gestii społeczności lokalnych, to
sprawy idą w złym kierunku. Próbą ratowania społeczeństwa
obywatelskiego było utworzenie dwóch dodatkowych szczebli
samorządu, czyli powiatowego i wojewódzkiego. Może wszystko
by zmierzało w dobrym kierunku, gdyby nie pozostały instytucje
administracji państwowej dysponujące majątkiem i pewnymi
kompetencjami. Odnoszę wrażenie, że kompletnie inaczej niż
samorządy podchodzą do wielu spraw. Mm tu na myśli takie
instytucje jak PKP, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, gestorów sieci energetycznej,
gazowej. Ostatnio z telewizją naziemną cyfrową toczyliśmy bój
o takie skonfigurowanie przekaźnika na Czantorii, by był dostępny
publiczny zakres programów telewizyjnych objętych abonamentem. Jako samorząd w takich sprawach często uderzamy o ścianę,
W jakim kierunku zmierza samorząd w takich miastach jak
Ustroń?
Pozycja samorządu jest na tyle ugruntowana, że nie wyobrażamy
sobie innego modelu funkcjonowania. Ideą jest jak najszerszy
udział społeczeństwa, by angażowało się i poczuło współodpowiedzialność. Niestety zaczynamy się polaryzować na tych,
którzy mają roszczenia i tych, którzy mają je wykonać. Sytuacja
się odwróciła. Kiedyś władza żądała, narzucała, zmuszała, obecnie
to mieszkańcy żądają. Moim zdaniem samorząd będzie zmierzał
do tego, by tak jak na początku lat 90. mieszkańcy brali współodpowiedzialność i decydowali, byśmy razem mogli zrobić jak
najwięcej dobra dla tego miasta.
Dziekuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Rok 2004. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Nierodzimiu.
Fot. W. Suchta
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Izba Gospodarcza w Ustroniu powstała 11 kwietnia 1990 roku, jako druga w Polsce zaraz po warszawskiej. Założycielami
było 61 przedsiębiorców z Ustronia i okolic. Jednym z głównych inicjatorów był Andrzej Georg, a w skład pierwszego zarządu
weszli: przewodniczący Adam Jurasz, zastępcy Otton Marosz i Kazimierz Kubik, sekretarz Roman Kubala, skarbnik Anna
Suchanek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Władysław Konderla, a prezesem Sądu Koleżeńskiego Józef Waszek.
27 maja 1990 roku z inicjatywy Izby Gospodarczej ukazał się pierwszy numer Gazety Ustrońskiej.

GAZETA ZOSTAŁA
Rozmowa z Adamem Juraszem

Jak do Izby Gospodarczej ustosunkowały się ówczesne władze?
Początki były trudne, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy, wpływów, a władze miasta były niechętne i izbie, i gazecie. Proszę
pamiętać, że zaczęliśmy działać przed pierwszymi wyborami samorządowymi. Nie chcieliśmy jednak czekać z założonymi rękami,
skoro przemiany w roku 1989 dawały możliwość podejmowania
inicjatyw oddolnych.
Gazeta zaczęła się ukazywać przed pierwszymi wyborami
samorządowymi, czy przedsiębiorcy chcieli wpłynąć na to, kto
zasiądzie w ratuszu, a przez to
decydować o mieście?
Gazeta miała być informacyjna,
a nie propagandowa, a my nie
zamierzaliśmy wchodzić do
władz, a jedynie współpracować, żeby coś zaczęło się dziać.
Między innymi postulowaliśmy
utworzenie tzw. informacji
turystycznej. Obok rynku i hotelu „Równica” stał budynek,
który chcieliśmy przekształcić.
W miejscowościach alpejskich
od Słowenii, przez Włochy,
Niemcy Austrię, Francję, gdy
wjeżdżało się do jakiegoś kurortu, turystów witał centralny
punkt informacyjny, w którym
można było uzyskać wszelkie
informacje na temat noclegów, wyżywienia, atrakcji, wyciągów.
Co więcej, wystarczyło podać liczbę osób, długość pobytu i od razu
rezerwowało się miejsca w konkretnym pensjonacie czy hotelu,
kupowało karnety na wyciągi. Chcieliśmy to przenieść do nas.
Niestety, władze nie podzielały naszego entuzjazmu.
Jako przedsiębiorca miał pan okazję bywać na Zachodzie
i chciał pan ten Zachód sprowadzić do Ustronia.
Chodziło o to, żeby wszędzie, gdzie to możliwe przenosić na nasz
grunt dobre zwyczaje, rozwiązania. Jednak rzeczywistość nas
przerosła, musieliśmy sprostać nowym wyzwaniom, zawirowaniom

NAGRODY ZA 14 MLN

W Zarządzie Izby Gospodarczej w Ustroniu był Jerzy Kosiński, wieloletni dyrektor hotelu „Muflon”, który reprezentował
branżę hotelarsko-turystyczną. Tak on pamięta działalność Izby:
– Zrzeszała około 70 podmiotów gospodarki nieuspołecznionej: przedsiębiorców prywatnych, rzemieślników, handlowców,
gestorów obiektów wczasowych, hotelarskich, gastronomicznych
i turystycznych. Historycznym wydarzeniem było pierwsze wydanie Gazety Ustrońskiej czasopisma kierowanego do mieszkańców
Ustronia. Gazetę redagował zespół: redaktor naczelny Jan Szyła,
zastępca red. nacz. Krzysztof Marciniuk i redaktor techniczny
Zbigniew Niemiec. Gazeta ukazywała się co dwa tygodnie w ówczesnej cenie 500 zł, tj. 5 gr dzisiejszej wartości. Pierwsze wydania
GU były roznoszone przez młodzież i sprzedawane mieszkańcom
w ich domach i mieszkaniach.
Działalność statutowa Izby Gospodarczej obejmowała również
organizację wypoczynku, turystyki, sportu, rekreacji i rozrywki. 25
maja 1990 roku z okazji wyborów samorządowych zorganizowano
przedwyborczy festyn w DW „Maciejka” połączony z kiermaszem
handlowym.
W imieniu Izby organizowałem wielki festyn LATO`90 dla
wczasowiczów i mieszkańców Ustronia, który odbywał się od 3
do 5 sierpnia 1990 roku na stadionie KS „Kuźnia”. W programie
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gospodarczym i nie mogliśmy się oddać działalności społecznej
tak, jak byśmy chcieli. Okazało się, że musi upłynąć sporo czasu,
żeby zachodnie standardy zaczęły obowiązywać i u nas. Nie było
współpracy z samorządem, Izba Gospodarcza się rozwiązała, ale
Gazeta Ustrońska została.
Jak pan wspomina początek lat 90. jako przedsiębiorca. Nastał dziki kapitalizm czy raczej nastąpiło pospolite ruszenie
do biznesu?
Uważam, że lepiej prowadziło się działalność gospodarczą za
komuny niż na początku transformacji. Wszystko działo się z rozpędu, urzędy wydawały decyzje trochę na oślep, dopiero wszyscy
się uczyli przepisów i zasad gospodarki rynkowej. Natomiast chęć
działania, rozwoju była wielka. Naszą Izbę Gospodarczą tworzyło
kilkudziesięciu właścicieli firm nie tylko z Ustronia i wielu z nich
prowadzi działalność do dzisiaj.
Niektórzy osiągnęli prawdziwy
sukces na rynku. Jednak system
podatkowy, gnębienie biznesmenów przez urzędników, władza
absolutna urzędów skarbowych,
które niejednego doprowadziły
do ruiny, to nie była łatwa rzeczywistość. Dopiero w tym roku
prezydent Komorowski podpisał
ustawę, zgodnie z którą, w razie
wątpliwości, sprawę należy rozstrzygać na korzyść podatnika.
Czy dzisiaj gazeta dobrze spełnia rolę informacyjną?
Mam trochę niedosyt, ale generalnie tak. Dzięki niej mieszkańcy mieli się dowiadywać, co się
dzieje w mieście, co powstaje,
jakie inwestycje się szykują, miała reagować na problemy mieszkańców, ewentualnie pośredniczyć w dialogu między mieszkańcami a samorządem. Brakuje mi w niej przedsiębiorczości i biznesu,
ale to w całym mieście. Brakuje otwartego podejścia do prowadzących firmy. Natychmiast opłaty, podatki, bez żadnych ulg, karencji. Wydaje mi się, że Ustroń powinien być bardziej przychylny,
a wtedy może pojawią się inwestorzy. Przecież taki człowiek angażuje własne pieniądze, żeby stworzyć coś trwałego, zatrudnić
ludzi, a na dzień dobry musi tylko płacić.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
było wiele imprez rozrywkowych, dyskoteki, imprezy sportowe dla
dzieci i dorosłych, turniej tenisa ziemnego z pulą nagród 500 tys. zł,
mecze piłkarskie, kiermasze handlowe, gastronomiczne, bezpłatne
usługi rzemieślnicze, losowanie nagrody 200 tys. zł za uczestnictwo
w festynie. Na potrzeby loterii fantowej zgromadzono 1250 nagród
o wartości ponad 14 mln zł. Przez trzy dni można było przekazywać
pisemne uwagi, propozycje adresowane do burmistrza miasta.
Działalność Izby Gospodarczej prowadzona była społecznie,
koszty działalności wydawniczej pokrywano ze składek członków
Izby oraz opłat za zamieszczanie w Gazecie Ustrońskiej ogłoszeń,
głównie członków Izby Gospodarczej.
Po Izbie Gospodarczej, 26 listopada 1991 roku założono Towarzystwo Rozwoju Turystyki. TRT było pierwszą organizacją,
która zajęła się turystyką w Ustroniu. Jej celem było zintegrowanie
wszystkich producentów, gestorów bazy turystycznej by wspólnie
działać dla dobra turystyki i promocji Ustronia. Z inicjatywy TRT
2 kwietnia 1993 roku powstała Centralna Informacja i Recepcja
w Ustroniu.
Organizowaliśmy promocję miasta na zewnątrz organizując
stoiska na targach w Poznaniu, Warszawie, Bielsku, Zamościu,
Krakowie i innych miejscowościach.
TRT organizowało imprezy klubowe, inicjowało wiele imprez
sportowych takich jak bieg romantyczny czy sztafetowy. Podejmowano inicjatywy turystyczne w celu stworzenia odpowiednich
struktur promujących Ustroń.
Spisała: Monika Niemiec
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MUZY W KRĘGACH SZTUKI
2 czerwca o godz. 19.00 w galerii „Muflon” odbędzie się kolejny
ciekawy wernisaż wystawy zorganizowanej w ramach 6. edycji
Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych Kręgi Sztuki. Swoje
plakaty zebrane w cykl „Muzy w kręgach sztuki” przedstawią:
prof. Tomasz Bogusławski, prof. Roman Kalarus, prof. Marian
Oslislo, dr hab. Sebastian Kubica, dr Monika Starowicz. Współorganizatorem wystawy jest Urząd Miasta Ustroń.

CZTERY PORY ROKU W USTRONIU

FILIGRANY NOCĄ

Kazimierz Wawrzyk, jubiler, filigranista, specjalista od biżuterii
ludowej został zaproszony na Noc Muzeum do Muzeum Śląskiego
jako jeden z wystawców. Od godz. 18 do północy prezentował
swoje wyroby i prowadził warsztaty, pokazując trudną sztukę
tworzenia hoczków, spinek, orpantów i pasów. Zainteresowanie
było bardzo duże, część oglądających albo przyjechała z naszego
regionu, albo znała ozdoby do stroju cieszyńskiego, bo potrafiła
odróżnić poszczególne elementy i znała nazwy gwarowe. Tydzień
później biżuterię podziwiać mogli cieszyniacy, bo w ramach Nocy
Muzeów Kazimierz Wawrzyk pokazywał ją w Izbie Rzemieślniczej na Starym Targu. Tam również nie brakowało zainteresowanych tą sztuką.
(mn)

W Muzeum Marii Skalickiej prezentowane są fotografie ustronianki Anety Niedoby, studentki ATH w Bielsku-Białej.
Wystawę można oglądać codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 11 – 16.
Artystka mówi o sobie: – Jestem studentką polonistyki i amatorką fotografii. Swoje fotograficznie pasje spełniam w wolnym
czasie oraz w Kole Fotograficznym Focus działającym na mojej
uczelni, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Największą inspiracją są dla mnie wschody i zachody
słońca. To właśnie wtedy, krajobraz z każdą sekundą wygląda
inaczej, zmieniają się barwy, kolory, natężenie światła. Każde
takie „powitanie” dnia i „pożegnanie” z nim jest wyjątkowe,
niepowtarzalne i bardzo ulotne - dlatego warte utrwalenia. Na
mojej pierwszej indywidualnej wystawie chciałabym podzielić
się z Państwem fotografiami Ustronia, które wykonałam podczas
moich ulubionych pór dnia.
Obóz piłkarski w Rajczy, czerwiec/lipiec roku 1965.
Stoją od lewej: Stanisław Puchała, Jan Jaszowski, Stanisław
Kaczmarek, Jurek Gluza, Bronisław Sieradzki, Rudolf Glajc,
trener Aleksander Palowicz, „Pedro” Bujok, Jerzy Dorda. Siedzą:
Walter Cieślar, Jan Penkała, Emil Zajdel, Edward Goryczka,
Jerzy Plinta.
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Kolumna rajdu w Hermanicach.

Fot. W. Suchta

DECYZJA ZAPADŁA RANO

Ochrona przed deszczem.

Fot. W. Suchta

Tuż po starcie.

Fot. W. Suchta
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24 maja odbył się 19. Rodzinny Rajd
Rowerowy. Prognozy pogody nie były
zachęcające, bo zapowiadano zachmurzenie i opady. Niedzielny ranek nie zachęcał
do jazdy na rowerze. Było chłodno i mżył
deszcz. Organizatorzy obawiali się o frekwencję. Do udziału w imprezie zgłosiły
się 693 osoby. Jeszcze kwadrans przez
startem na rynku zgromadziło się około
250 rowerzystów. Jednak w ostatnich minutach przed startem dojeżdżali kolejni,
a inni dołączali na trasie. Każdy uczestnik
miał kupony uprawniające do wzięcia
udziału w losowaniu nagród. Do specjalnego pojemnika wkładano je przed startem, a także podczas postoju w Gajówce
w Bładnicach. W sumie tych kuponów
było 441, więc tyle osób jechało w tegorocznym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Łato policzyć, że zrezygnowały
252 osoby.
– Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy,
czy pojedziemy, w końcu się zdecydowaliśmy. Trasa fajna, dość płaska, więc
nie było problemów. W zeszłym roku
trzeba było trochę pedałować pod górkę
i było ciężej. Dzieci jechały w przyczepce. Dobra trasa i obyło się bez niespodzianek – mówi Michał Greń, biorący udział
z całą rodziną.
Ruszono z rynku, a kolumnę rajdową
otwierał policyjny radiowóz. Trasa obstawiona, na skrzyżowaniach strażacy, strażnicy miejscy i policjanci. Z tyłu kolumny
rowerzystów ratownicy GOPR i ambulans. Trasa wiodła ulicami: Daszyńskiego,
Stawową, Tartaczną, Długą, Beskidzką,
Dominikańską, Sztwiertni, Graniczną,
następnie policja sprawnie umożliwiła
szybki przejazd przez dwupasmówkę
na wysokości ul. Chałupniczej, i dalej
ulicami Wiejską, Potokową i Bładnicką do gospodarstwa agroturystycznego
„Gajówka”. Tam pierwotnie miały się
odbyć gry i zabawy, ale ze względu na
pogodę skrócono je. Można było jednak
28 maja 2015 r.

sprawdzić zręczność, celność, szybkość
i wygrać cukierki. Posilano się natomiast grochówką, wyśmienicie smakującą
po kilkukilometrowej jeździe w zimnie
i mżawce. Dość szybko ruszono w trasę
powotną, tymi samymi ulicami, przy czym
zakończenie odbyło się w amfiteatrze.
– Jakby było za ciepło, też by było źle,
a tu dało się jechać. Przy takiej mżawce
można wytrzymać. Pięcioletni syn przejechał, więc jest OK. W zeszłym roku jechał
w foteliku, teraz pierwszy raz na rowerku
i dał radę – mówi Piotr Michalski.
– Dobrze było – dodaje syn Pawełek.
Ivana Skahova przyjechała zza granicy, co prawda bliskiej, ale zawsze. Tym
samym mamy już rajd międzynarodowy
i to od dwóch lat.
– Drugi raz jedziemy, i bardzo się nam podobało – mówi I. Skahova. - Małej Adelce
się podobało, a pogoda nie była dobra.
Mamy rodzinę w Ustroniu, namówili nas
i przyjechaliśmy. Niedobra pogoda, ale
nam się podobało. Rano trochę się obawialiśmy, ale jest dodrze.
Bywalcy Rodzinnego Rajdu Rowerowego wspominali ten sprzed kilku lat do Nierodzimia, gdy to jechano
w ulewnym deszczu, podczas innego
padał śnieg. Do tego było bardzo zimno.
W tym roku było wiele lepiej.
– Na początku jechało się ciężko, ale później się już przyzwyczaiłam, a jak przestało
padać, było fajnie – twierdzi Agata Wąsek
uczennica Szkoły Podstawowej w Nierodzimiu. - Wieczorem jeszcze nie byłam
pewna, ale rano wstałam i powiedziałam,
że muszę jechać.
Agata najpierw musiała przyjechać na
rynek z Nierodzimia, a po rajdzie ponownie dojechać do domu. Zapytana, czy to nie
za wiele jazdy dumnie odpowiada:
– Sił nie zabrakło, bo już jestem przyzwyczajona. To mój piąty rajd.
W amfiteatrze odbyło się losowanie
nagród. Wcześniej wszystkim uczestniczącym w rajdzie dzieciom w wieku
przedszkolnym wręczono maskotki Ustroniaczka. W ten sposób uhonorowano 78
dzieci. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń” S.A. ufundowało 7 waucherów
na zabiegi, każdy wartości 100 zł. Losowano też 60 akcesoriów rowerowych takich
jak pompki, lampki tylne, torebki, zapinki
i dzwonki. Losował przewodniczący Rady
Miasta Artur Kluz, wręczał burmistrz
Ireneusz Szarzec, a odczytywała numery
szczęśliwców Grażyna Winiarska. Punktem kulminacyjnym jest losowanie dwóch
rowerów. Pierwszy trafił w ręce Urszuli
Kamińskiej z Ustronia. Co ciekawe, by
uczestniczyć w rajdzie, przed tygodniem
kupiła rower.
– Wciągnęli nas w to znajomi i od pięciu
lat co roku jedziemy z rodziną w tym
rajdzie. Teraz wylosowany rower chyba
podaruję mężowi – mówi pani Usrszula.
Drugi rower trafi do Goleszowa. Wylosował go Marcin Tajner ze znanej portowej
rodziny.
– W tym rajdzie jadę dopiero drugi raz.
Rower chyba dam mojej dziewczynie.
Było dobrze mimo pogody. Jak już się
zebraliśmy, to się jechało.
Wojsław Suchta
28 maja 2015 r.			

Posiłek na półmetku.

Fot. W. Suchta

Ustroniaczki dla najmłodszych.

Fot. W. Suchta

Szczęśliwi posiadacze wylosowanych rowerów.

Fot. W. Suchta
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Niektóre budynki komunalne powstały w XIX w.

Fot. W. Suchta

USTROŃ 1990
W 1990 r. powstał dokument na konkurs „Gmina 2000”. Jest w nim zawarty
opis miasta, co z perspektywy 25 lat
może być bardzo ciekawe. Obrazuje,
z jakiego pułapu startował samorząd.
Ustroń liczył wówczas 15.698 osób,
w tym 8.341 kobiet, więc na 100 mężczyzn
przypadało 113 kobiet. Zawodowo pracowało 7.927 osób, w tym w państwowych
firmach 1.618 osób. Było 148 bezrobotnych. (Szczegółowo o zatrudnieniu
w tabelach.)
STRUKTURA WIEKU
Struktura wieku wyglądała następująco:

Rok 1996. Budowa obwodnicy.
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0-17 lat
- 27,6%
18-29 lat
- 16,3%
30-59 lat
- 41,3%
60 i więcej lat - 14,8%
BUDYNKI MIESZKALNE
Najwięcej było budynków komunalnych
powstałych w latach 1850-1900, bo aż
53%, w latach 1901-1950 powstało - 19%,
natomiast w latach 1951-1990 - 28%.
Ponadto w latach 1850-1900 powstało
30% budownictwa zakładowego i 9%
indywidualnego, w latach 1901-1950 26%
zakładowego i 35% indywidualnego oraz
w latach 1950-1990 - 44% zakładowego

Fot. W. Suchta

i 56% indywidualnego. Budynki spółdzielcze wielorodzinne powstały po 1950 r.
Pod koniec 1989 r. w Ustroniu było
4.638 mieszkań, z czego w dobrym stanie technicznym 70%, w średnim 20%,
poniżej średniego 10%. W budynkach
wielorodzinnych było 1.636 mieszkań,
w jednorodzinnej 3.002.
Połowa mieszkań posiadała wodociąg,
80% instalację gazową, natomiast 46%
miało łazienki.
BUDŻET MIASTA
Dochody miasta były równe wydatkom
i na 1991 r. planowano je w wysokości
23.233.822.000 zł i po denominacji wynosiłoby 2.3 mln zł, co przy tegorocznych
wydatkach planowanych na 70,3 mln zł
wygląda skromnie. Oczywiście trzeba
brać pod uwagę narastającą przez 25 lat
inflację, a także zwiększone kompetencje
gminy.
TERENY I DROGI
W centrum miasto miało do zaoferowania inwestorom około 2 ha terenu uzbrojonego z łatwym dojazdem. (W mieście
znajdowały się wówczas 22 przystanki
autobusowe.) Ceny gruntów kształtują się
w granicach 42.000-120.000 (dzisiaj by to
było 4,2-12 zł za m2.
Na terenie miasta było 149 km dróg,
z czego 19 km dróg zakładowych, 118
km dróg miejskich i administrowanych
przez miasto oraz 12 km drogi krajowej.
Asfaltem było pokrytych 105,7 km dróg,
tłuczonych - 20,1 km, kostką - 3 km,
smołowych 0,9 km, gruntowych 19,3 km.
Miasto posiadało centralę telefoniczną
na 1.358 łączy, co stanowiło 87 telefonów
na 1.000 mieszkańców. Automatycznie
można było połączyć się z Cieszynem,
Skoczowem, Wisłą, Bielskiem i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.
Z oczyszczalni ścieków korzystało około 6.000 mieszkańców.
PLANY
Poszukiwano inwestorów, przy czym
plany były bardzo ambitne. Przykładowo
wymieniano:
Budowę domu kuracyjnego z salą kongresową na 1.000 miejsc.
Budowę basenów krytych przy ówczesnej ul. Gwardii Ludowej (obecnie ul.
Nadrzeczna), przy DW „Ziemowit”, przy
DW „Zagłębie” w Jaszowcu oraz basen
przy Szkole Podstawowej nr 2.
Budowę schroniska na Czantorii przy
górnej stacji wyciągu.
Budowę hotelu i centrum kulturalno-gastronomicznego w śródmieściu.
W centrum miały znaleźć się:
- budynki biurowe - 1.800 m2,
- miejski ośrodek kultury - 2.500 m2,
- dom handlowy - 2.000 m2,
- apteka - 200 m2,
- hotel na 200-250 miejsc,
- pawilony handlowe o powierzchni
3.100 m2.
Część planów w kolejnych latach zostało zrealizowanych. Należą do nich:
- budowa obwodnicy, kortów przy ul.
Sportowej, zakładu przyrodoleczniczego
na Zawodziu, kanalizacji miejskiej.
Natomiast planowane wyposażenie centralki telefonicznej w 40.000 łączy okazało
się niepotrzebne.
Wojsław Suchta
28 maja 2015 r.

mężczyźni

2.423

1.515

Budownictwo

613

500

113

Rolnictwo

79

61

18

Leśnictwo

121

88

33

Transport

242

172

70

Łączność

70

21

49

Handel

606

143

463

Gospodarka komunalna

216

126

90

Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne

181

125

56

Oświata i wychowanie

473

105

368

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

801

186

615

Turystyka i wypoczynek

243

98

145

Dział gospodarki
Przemysł

Nazwa zakładu

908

FSM Zakłady Kuźnicze

(państwowe)

1.063

Meprozet

(państwowe)

151

Odlewnicza Spółdzielnia Pracy

Pozostałe branże usług
niematerialnych

61

23

38

Administracja państwowa i wymiar
sprawiedliwości

32

8

24

Finanse i ubezpieczenia

42

3

39

Organizacje polityczne i społeczne

82

20

Kultura i sztuka

22

4

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

kobiety

razem

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Własność

Zatrudnienie

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE

(spółdzielcze)

87

Wytwórnia Wód Gazowanych
„Ustronianka”

(prywatne)

50

Roman Kubala

(prywatne)

50

Zbigniew Brych

(prywatne)

30

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE
PSS „Społem”

(spółdzielcze)

375

Rotex

(spółka)

54

Uplex

(spółka)

35

Almag

(spółka)

16

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE
Uzdrowisko Ustroń - Jastrzębie

(państwowe)

300

Budopol

(państwowe)

225

Turystyczne „Czantoria”

(komunalne)

180

Hotel Marabu

(prywatne)

50

62

DW Juhas

(prywatne)

30

18

Foto-Art-Color

(prywatne)

8

REKLAMA
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WYPADKI
I WPADKI

20 maja o godz. 16.45 policja otrzymała
zgłoszenie o kolizji na ul. Katowickiej
w Hermanicach. Kierujący peugeotem
mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego najechał na tył prawidłowo jadącego opla
vectry, kierowanego przez mieszkankę
Ustronia. Kierowcy byli trzeźwi, sprawca
został ukarany mandatem w wys. 300 zł.
Druga kolizja miała miejsce dzień później około godz. 19 na ul. 3 Maja na
Brzegach. Kierująca vw transporterem
mieszkanka gminy Rusoły w powiecie
żywieckim jechała za szybko po śliskiej
nawierzchni, wypadła z zakrętu na wysokości stacji benzynowej i uderzyła
w drzewo. Została ukarana mandatem
w wys. 400 zł.
Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie Rafał Domagała
podał nam również informację o zatrzymaniu przez policjantów z Ustronia i funkcjonariuszy Służby Celnej mężczyzny, który
w swoim samochodzie przewoził narkotyki. W Lesznej Górnej skontrolowany został
jego chevrolet i funkcjonariusze znaleźli
w nim zapakowane w plastikowej torbie
pół kilograma marihuany, przemycone zza
południowej granicy. 58-letni mieszkaniec
Katowic ukrył je za siedzeniem. Kryminalni ustalili, że mężczyzna w okresie
od września 2014 roku do kwietnia 2015
roku przewiózł z Czech do Polski ponad
1 kg marihuany. Zatrzymanemu śledczy
przedstawili zarzuty przemytu znacznej
ilości narkotyków. Katowiczanin był już
wcześniej karany za podobne przestępstwa, został tymczasowo aresztowany
przez sąd na okres trzech miesięcy. (mn)
Fot. W. Herda

Informacja dla przedsiębiorców oferujących konsumentowi finalnemu
środki spożywcze sprzedawane „luzem”

Od dnia 13 grudnia 2014 roku dla podmiotów sektora spożywczego obowiązkowe jest przestrzeganie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy
200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str. 18).
Zgodnie z art. 44 ust. 1 w/w rozporządzenia nr 1169/2011
w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży
konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez
opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych
w pomieszczeniu sprzedaży obowiązkowe jest przekazywanie
informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje
nietolerancji i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli
ich forma uległa zmianie.
Od dnia 9 stycznia 2015 r. obowiązuje także Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
(Dz. U. z 2015 r, poz. 29), który między innymi wskazuje jakie
informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu
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w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania
lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie, lub
pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.
W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowań, poza informacją dotyczącą substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
podaje się również: – nazwę środka spożywczego; – nazwę albo
imię i nazwisko producenta; – wykaz składników, z uwzględnieniem informacji o alergenach; – klasę jakości handlowej albo
inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone
w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych
lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości
handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
– w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby
albo owoców morza w tych produktach; – w przypadku pieczywa – masę jednostkową; informacje „ pieczywo produkowane
z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy miał miejsce taki proces technologiczny.
Informacje, o których mowa powyżej podaje się w miejscu
sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego
lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.
28 maja 2015 r.

ZGŁĘBIĆ HISTORIĘ

– Postanowiłam wziąć udział w konkursie z historii, kiedy zastanawiałam się nad wyborem profilu w liceum – tłumaczy Anna
Stoły, uczennica klasy 3a Gimnazjum nr 1 im. prof. J. Szczepańskiego w Ustroniu, laureatka etapu wojewódzkiego (konkursy
przedmiotowe w gimnazjach nie mają etapu ogólnopolskiego).
– Nie wiedziałam, czy mogę wybrać profil z rozszerzoną historią,
czy podołam codziennie historią się zajmować, czytać, uczyć się.
Co innego, gdy przedmiot nas interesuje, lubimy go po prostu,
a co innego, gdy chcemy zajmować się daną tematyką poważniej.
Okazało się, że historia na tyle interesuje Annę, że jest
w stanie poświęcić jej sporo czasu, i jeszcze będzie go uważać
za mile spędzony. W przygotowaniach konkursowych uczennicy

towarzyszyła nauczycielka historii Olga Buczak.
– Otrzymywałam do opracowania konkretne zagadnienia
i musiałam trochę nad nimi posiedzieć. Czytałam nie tylko
podręcznik, ale także inne lektury związane z tematem, niektóre
pożyczałam mi pani – tłumaczy A. Stoły. Dodaje także, że ten
sposób uczenia się bardzo jej odpowiada, ale nie jest to metoda
stosowana na etapie gimnazjum.
Żeby otrzymać tytuł laureata konkursu, trzeba przejść trzy
etapy rywalizacji. Pierwszy dotyczy zakresu materiału dla klas
pierwszych, drugi dla klas drugich, a trzeci obejmuje okres historii „przerabiany” w ostatniej klasie gimnazjum. Jeśli chodzi
o ulubioną epokę, dla Anny jest to Polska Piastów i Jagiellonów,
jeśli zaś chodzi o to, dlaczego w ogóle bliższa jest jej historia,
a nie matematyka, nie umie dokładnie powiedzieć.
– Wielu młodych ludzi uważa, że historia nie jest ciekawa, bo to
są jakieś daty, nazwiska, które trzeba wkuć. Dla mnie to są bardzo
logiczne, wytłumaczalne procesy zachodzące na konkretnych
terytoriach, w społeczeństwach, mające swoje przyczyny, skutki,
wynikające jedne z drugich. Jednak widać to dopiero, gdy się
w to zagłębimy.
Anna interesowała się historia od dziecka, a polubiła ją jeszcze
bardziej, gdy zaczęła lekcje z nauczycielką Olgą Buczak.
– Bardzo lubię jej sposób przekazywania wiedzy – mówi uczennica. – Jest jasny, konkretny, ale i urozmaicony, bo pani Buczak
korzysta z różnych źródeł i stara się przygotować dla nas ciekawostki. Gdy przygotowywałam się na pierwszy etap, nie miałam
problemu z przypomnieniem sobie wiedzy sprzed dwóch lat.
Na teście gimnazjalnym Anna Stoły nie musiała pisać części
historycznej, otrzymała też celującą ocenę z historii na świadectwie. Te osiągnięcia umożliwią jej dostanie się na upatrzony
profil społeczno-prawny z rozszerzoną historią. Oprócz historii
Annę interesuje sport, rekreacyjnie uprawia tenis ziemny, stołowy
jeszcze gra na keyboardzie.
Monika Niemiec

CESARSKA INDUSTRIADA

– Dla nas jest to sprawa wyjątkowa. Choć
organizujemy ponad 30 imprez w roku, to
ich program obliczony jest na półtorej do
dwóch godzin. Podczas Industriady musimy zapewnić naszym odwiedzającym 11
godzin atrakcji – mówi Lidia Szkaradnik,
dyrektor Muzeum Ustrońskiego, które
współorganizuje Industriadę wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kuźni Ustroń.
Drugą szczególną cechą tej imprezy jest
frekwencja. W ubiegłym roku podczas
Industriady do Muzeum przyszło ponad
500 osób. To dużo, jednak sporo brakuje
jeszcze do rekordu wystaw dożynkowych.
Dotychczas Święto Szlaku Zabytków Techniki tym jeszcze się wyróżniało, że było
mniej mieszkańców, a więcej turystów.
– Chcielibyśmy, by w tym roku było inaczej. Przygotowaliśmy trzydziestominutowy film o historii Młynówki z myślą o
szerokim gronie odbiorców – mówi dyrektor Muzeum. – Młynówkę każdy jakoś
tam dostrzega w krajobrazie miasta, ale
myśli sobie, że to jeden z licznych potoków
i nie warto się nim zajmować. Tymczasem
nie jest to typowy ciek wodny, ale kanał
zbudowany przez człowieka dla celów
przemysłowych. Spełniał on wiele funkcji
na przestrzeni wieków, nie tylko w hutnictwie i kuźnictwie. Film będzie odtwarzany w dniu Industrialny przez cały dzień,
a o godz. 18. opowie nam o Młynówce
Jan Sztefek. Co więcej, na ukończeniu jest
film animowany o przemyśle skierowany
do dzieci, który również będzie można
u nas obejrzeć. Jak co roku w przymuzealnej kuźni wiejskiej prezentowany będzie
28 maja 2015 r.			

pokaz kucia ręcznego, który zawsze przyciąga szczególną uwagę mediów.
Muzeum współpracuje z położonymi po
drugiej stronie ulicy warsztatami Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych i w tym dniu
będzie można je zwiedzać. Do Industriady
włączyła się także Kolej Linowa Czantoria
przyspieszając otwarcie stawu kajakowego. Tam również na odwiedzających czekają atrakcje: darmowe pływanie na stawie
przez cały dzień i wiele innych niespodzianek. Zapewniamy regionalną gastronomię.
Warto też odwiedzić Muzeum Zabytkowych Motocykli Rdzawe Diamenty, bilety
będą w cenach promocyjnych.
To pewne, że 13 czerwca centrum miasta przeniesie się na ul. Hutniczą, przede
wszystkim ze względu na kolejny punkt
programu. W ramach tzw. Nocy Muzeum
o godz. 19 nastąpią odwiedziny cesarza

Franciszka Józefa. W jego postać wcieli
się Benedykt Siekierka, znawca historii, kolekcjoner dawnych mechanizmów
i urządzeń, sponsor. Zajedzie kolasą przed
Muzeum, a powita go tam burmistrz Ireneusz Szarzec, który wcieli się w rolę
ówczesnego burmistrza, Andrzeja Lipowczana. Prowadzącym tę rekonstrukcję
historyczną zorganizowaną z okazji 135
rocznicy pobytu cesarza w Ustroniu będzie
Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii
w cieszyńskich liceach, wielokrotny mistrz
Polski w biegach ekstremalnych, tzw. runmageddonach.
– Kiedy cesarz Franciszek Józef I odwiedził Ustroń, witały go tłumy. Mamy
nadzieję, że inscenizacja oraz inne atrakcje
Industriady 2015 przyciągną do Muzeum
Ustrońskiego setki ustroniaków i turystów.
Dokładny program Industriady w Ustroniu
dostępny będzie na oficjalnej stronie Muzeum Ustrońskiego www.muzeum.ustron.
pl – mówi L. szkaradnik.
(mn)

W zeszłym roku podziwialiśmy wschodnie sztuki walki.

Fot. M. Niemiec
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Najlepsze drużyny turnieju wiosennego, przyjaciele, trenerzy, organizatorzy i sędziowie.

Fot. W. Suchta

WIOSENNO-GOLONKOWY TURNIEJ

– Ograniczam ten turniej do sześciu zespołów, bo nie ma trzeciej sali, by turniej
rozbudować. Poza tym sprawy kondycyjne, czasowe, bo przy większej liczbie
drużyn, nie zmieścilibyśmy się czasowo,
a system pucharowy nie jest najlepszy,
bo chodzi o to, by każdy sobie pograł.
A turniej cieszy się dużą popularnością
i już od marca dzwonią do mnie z pytaniem, kiedy się odbędzie – mówi organizator Wiosennego Turnieju Siatkówki
Zbigniew Gruszczyk. Kolejny turniej
odbył się w sobotę 23 maja w sali Szkoły
Podstawowej nr 1 i w sali Szkoły Podstawowej nr 2. Sześć drużyn podzielono na
dwie grupy, w których grano każdy z każdym. Następnie półfinały i finały w SP-2.
W SP-1 sędziował Artur Kluz, w SP-2 Z.
Gruszczyk. Finały sędziowali w dwójkę.
– Ten turniej przyjemnie się sędziuje, choć
czasem zawodnicy mają coś do powiedzenia. Co ciekawe, nie dotyczy to młodych
zawodników, a raczej tych starszych.
Weterani walczą o każdy punkt – mówi
A. Kluz.
Dyskusje się zdarzają, ale też zawodnicy znają się doskonale. W spotkaniu
finałowym mogliśmy po obu stronach
siatki oglądać wielu zawodników nie tak
dawno grających w III lidze w barwach
TRS „Siła” Ustroń. Finał bardzo zacięty,
a minimalnie lepsza okazuje się drużyna
STS Skoczów wygrywając 2:1 z ATS
Ustroń. Kolejne miejsca zajęły zespoły:
3. Cisownica, 4. Start Cieszyn. 5. Kasa
Chorych Ustroń, 5. Logis Cieszyn.
– Organizacja idealna, nie ma żadnych
zastrzeżeń – mówi kapitan zwycięzców
Adam Mojeścik. - Zresztą jako wygrani
nie będziemy narzekać. A drużyna ATS
Ustroń zaskoczyła na szybką grą, poza
tym przyszliśmy z innej sali, a oni grali
jakby u siebie. Stąd przegrany pierwszy
set. Gdy się ogarnęliśmy, poszło dobrze.
Trzymamy formę i się udaje wygrywać.
Spotykamy się dwa razy w tygodniu, a na
turniej doszło jeszcze dwóch chłopaków
z innej skoczowskiej drużyny.
– Trochę naszych błędów, dużo straconych
zagrywek, a przeciwnicy się rozegrali.
Musimy te błędy wyeliminować, choć
w końcówce ich doszliśmy, a o zwycięstwie zaważyła jedna piłka. Kolega na bloku miał atakującego, ale ten miał dobrą pił-
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kę, zaryzykował i wygrali. Po pierwszym
secie myślałem, że będzie dobrze, ale
chyba nastąpiło rozluźnienie. Spotykamy
się w czwartki. W mistrzostwach Polski
amatorów zajęliśmy trzecie miejsce. Trzon
zespołu pozostaje, dochodzą nowi. Za
rok zrewanżujemy się i po dwóch latach
wejdziemy na najwyższy stopień podium.
– Grały dobre zespoły, a mecz o pierwsze
miejsce na wysokim poziomie – twierdzi
Z. Gruszczyk. - Spotkał się ubiegłoroczny zwycięzca drużyna STS Skoczów
z ATS Ustroń. Turniej przebiegał sprawnie. W drużynach pewna rotacja, dochodzą
młodzi, ale grają też weterani wybierający się na mistrzostwa Polski. Zespoły
różnorodne, do tego młodzież ze starszyzną. Nasi sponsorzy to: Zakłady Mięsne
Bielesz, Bethlehem, puchary ufundował
Urząd Miasta. Chciałbym podziękować
dyrekcjom szkół podstawowych nr 1 i 2
za udostępnienie sal, a także wszystkim,
którzy pomogli mi w organizacji, czyli
Przemkowi Cieślarowi i mojej żonie,

Pełne zaangażowanie w meczu finałowym.

a wspaniałe golonka to zasługa naszych
świetnych kucharek. Dochodzi do mnie,
że turniej zwany jest golonkowym.
Bo faktycznie uczestnicy turnieju częstowani od lat są wyśmienicie przyrządzoną golonką. Atmosfera sportowa, wielu
dobrych zawodników, a z drugiej strony
nie ma w powiecie cieszyńskim ligowej
siatkówki seniorskiej. Tak jakby ta dyscyplina sportu zamierała. Nie zgadza się
z tym A. Kluz mówiąc:
– Nie można twierdzić, że nie ma w powiecie siatkówki. W tym tygodniu odbyły
się mistrzostwa powiatu w siatkówce
plażowej i zaprezentowano wysoki poziom. Więcej jest drużyn żeńskich, m.in.
prowadzonych w TRS „Siła” przez Zbigniewa Gruszczyka i Andrzeja Husarka
w Cieszynie. Jest siatkówka w Skoczowie.
Puchary i nagrody wręczali: przewodniczący Rady Miasta A. Kluz i organizator
Z. Gruszczyk. Na zakończenie zrobiono
sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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WALCZĄ
O PUNKTY

Ł. Kozielski.

Z sukcesami na kortach występują młodzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Beskidy” z Ustronia. Najpierw w Zabrzu ogólnopolski turniej juniorów wygrał Łukasz Kozielski pokonując
w finale Mikołaja Wrzoła z Bielska-Białej
(6:3, 6:2). W półfinale Ł. Kozielski wygrał
z klubowym kolegą Jakubem Grzegorczykiem (6:4, 6:2).
W grze podwójnej Ł. Kozielski wygrał
w parze z Wiktorem Radwanem z KOS
Górnika Bytom.
– To pierwszy ogólnopolski turniej wygrany
przez Łukasza - mówi trener UKS „Beskidy”
Aleksander Panfil.

O podobnej randze turniej odbył się
w Bielsku-Białej i tu wygrał Jakub Grzegorczyk pokonując w finale Wiktora Radwana
2:1 (1:6, 6:3, 6:1). Z UKS „Beskidy” startował też Antoni Kołłątaj, niestety w pierwszej
rundzie jego przeciwnikiem był M. Wrzoł,
który pewnie wygrał (6:2, 6:0).
– Antoni dołączył do nas w tym roku - mówi
A. Panfil. - Oba turnieje zaliczane są do
cyklu ogólnopolskiego, co przekłada się na
zdobyte punkty. Wyższą rangę mają jedynie
mistrzostwa Polski. Jakub ma dopiero 16 lat,
a wygrał turniej do lat 18. To duży sukces.
Nie był rozstawiony, a w finale wygrał
z numerem jeden. To na pewno przełoży
się na ranking obu zawodników. Szczególnie Jakub mocno podskoczy, bo do tej
pory nie był klasyfikowany, a grał głównie
w kategorii kadetów, także w turniejach międzynarodowych. Teraz wszyscy się rozjechali. Jakub jest na Słowenii, Beata Światłoń
i Łukasz w Czarnogórze grają turnieje ITF
do lat 18. Łukasz dotarł tam do finału gry
podwójnej z Mieszkiem Kwaśniewskim,
niestety przegrali, ale w międzynarodowych
startach to duży sukces. Chciałbym tu po-

ZACZĘLI WYGRYWAĆ
KS Czarni Jaworze - KS Kuźnia Ustroń 1:3 (0:2)

Na mecz ligi okręgowej do Jaworza Kuźnia jechała po pewne zwycięstwo, bo przecież trudno drużynie z czołówki przegrywać
z prawie pewnym już spadkowiczem, choć
cztery ostatnie mecze przegrała. Wszystko
jednak przebiegało zgodnie z planem i już
na początku w 6 min. strzałem z dystansu
pod poprzeczkę prowadzenie dla Kuźni
zdobywa Adrian Sikora. Następnie naszej drużynie pomógł defensor Czarnych
faulując w 26 min. na czerwoną kartkę
i osłabiając swą drużynę. Kuźnia grająca

w przewadze panowała na boisku i już
po kilku minutach drugą bramkę strzela
A. Sikora, po dośrodkowaniu Ariela Moskały. Drugą połowę Kuźnia zaczyna od
strzelenia gola. W zamieszaniu podbramkowym najlepiej ustawił się Grzegorz Dziadek
i strzelił dla Kuźni trzecią bramkę. Gospodarze gola honorowego zdobyli w 83 min.
spotkania.
Przed Kuźnią mecz derbowy z Piastem Cieszyn, który odbędzie się w najbliższą sobotę
o godz. 17 w Cieszynie. Wojsław Suchta

J .Grzegorczyk.

dziękować Grupie Zarmen, która wspiera
wyjazdy naszych zawodników.
W rankingach juniorów nie ma podziału
na singla i debla, wszystkie wyniki liczą się
do rankingu singlowego. Dopiero w rankingach seniorskich rozróżnia się grę deblową
i singlową.
Wojsław Suchta
REKLAMA

Sponsor UK Beskidy Ustroń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Landek
Wisła
Dankowice
Skoczów
Kuźnia
Bestwina
Cięcina
Żabnica
Czechowice
Koszarawa
Pruchna
Cisiec
Porąbka
Chybie
Cieszyn
Jaworze

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

62			 74:21
57			 85:27
51			 70:38
47			 53:36
46			47:29
40			 39:34
36			 40:43
32			 51:50
30			 32:42
29			 43:43
29			 28:36
26			 39:51
23			 26:59
22			 33:68
20			 34:63
13			 26:79

PECHOWY 13. OS

Załoga GK Forge Rally Team szczęśliwie zakończyła pierwszy dzień Rajdu Czeski Krumlow meldując się na 2.
miejscu w grupie. W drugim dniu, bracia
Szejowie jadą bardzo dobrze. Po 11 odcinku wychodzą na prowadzenie w grupie
i na 10 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Pechowy jest przedostatni 13 odcinek,
na którym tracą kilka minut i ostatecznie
zajmują w klasie 7 miejsce w grupie. Rajd
wygrał Jan Kopecky na skodzie fabii R5.
GK Forge Rally Team bezustannie pamięta komu zawdzięcza swoją obecność
w Mistrzostwach Czech, a są to sponsorzy
i partnerzy: GK Forge Obróbka Plastyczna
Metali, SATJAM – producent blachodachówki, Eurogold, hurtownia budowlana
Minimax oraz czeska stajnia ROTO.
28 maja 2015 r.			
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ŚWIATOWO ŻYCZLIWIE TOLERANCYJNIE
Od 22 do 29 kwietnia 2015r w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 obchodziliśmy „Tydzień Ziemi”.
Przewodnim celem tegorocznych obchodów było hasło „Tolerancja łączy
wszystkich ludzi”. W cyklu zajęć poświęconych temu tematowi odbyły się lekcje
wychowawcze, rozmowy z uczniami,
konkursy, zabawy, które miały na celu
przybliżenie tematu tolerancji zarówno
tej szeroko pojętej, jak i tej na co dzień.
Uświadomienie uczniom istnienia podobieństw i różnic między ludźmi oraz
kształtowanie postaw tolerancji, życzliwości, odpowiedzialności i szacunku wobec
drugiego człowieka, każdej istoty żywej
oraz naszej planety.
W ramach tygodnia każdy dzień dotyczył innego zagadnienia i miał swoje
odrębne hasło, a uczniowie swoją solidarność z nim podkreślali kolorem koszulki.
„Ziemia planetą wszystkich ludzi” to
hasło środy, a kolorem dnia był niebieski.
Czwartek - „Tolerancja – elegancja”.
W tym dniu w szkole królował kolor biały.
Na znak, że każdy uczeń wie czym jest
tolerancja i chce być tolerancyjny przypiął
sobie do koszulki fioletowe serce. Piątek
to „Dzień życzliwości”, a kolor zielony.
W poniedziałek królował kolor żółty,
a dzień przebiegał pod hasłem „Szanuj
każdą istotę żywą, jak siebie samego".
Wtorek zaczerwienił korytarze szkoły
i podkreślał temat dnia „Tacy różni
a tacy podobni”. W środę odbyło się zakończenie „Tygodnia Ziemi” pod hasłem
„Nie szata zdobi człowieka”, a uczniowie
przebrali się za przedstawicieli różnych
kontynentów. Było bardzo światowo. Na
korytarzu mijaliśmy mieszkańców Azji,
Afryki, Australii, obu Ameryk. Uczniowie
wykazali wielką pomysłowość w swoich
strojach. Obchody rozpoczęliśmy apelem,
na którym uczennica klasy 6a Patrycja
Lewalska przedstawiła nam znaczenie
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słowa tolerancja i historię obchodów Dni
Tolerancji. Następnie przedstawiciele klas
wzięli udział w happeningu. Przygotowali
prace plastyczne związane z hasłem dnia,
które udekorowały nasz szkolny korytarz.
Każda klasa przygotowała również plakat
z hasłami tolerancji i umieściła na drzwiach
swojej sali. Zainteresowanie zwierzętami,
ich życiem i przyzwyczajeniami zawsze
było duże, dlatego na coroczne spotkanie
z panem Andrzejem Pająkiem przybyli
wszyscy uczniowie szkoły. Tym razem
hodowca przedstawił gady i bardzo interesująco o nich opowiadał. Była również okazja zobaczyć je na żywo, a nawet dotknąć.
Społeczność szkoły gościła również pana
Piotra Ryszkę, zwanego przez dzieci „Panem Stópką”. Pan Piotr ma 51 lat. 10 lat
temu zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Był prezesem Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego. Wielki orędownik integracji osób niepełnosprawnych
ze społeczeństwem przekazał bibliotece
szkolnej książki mówiące o tolerancji.
Na spotkaniu z uczniami bardzo ciekawie
opowiadał o życiu ludzi z różnymi problemami związanymi z uzależnieniem czy
niepełnosprawnością. Przez cały tydzień
działała, ciesząca się wielką popularnością
„poczta życzliwości”, za pośrednictwem
której, można było przesłać kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla koleżanki,
kolegi oraz pracowników szkoły. Autorzy
najciekawszych kartek zostali nagrodzeni punktami dodatnimi z zachowania.
Zostały również zorganizowane wybory
najbardziej życzliwych i tolerancyjnych
uczniów. Najbardziej życzliwi uczniowie
poszczególnych klas wybrani przez kolegów i koleżanki to: Zuzanna Kiecoń 1a,
Zuzanna Tomala 1b, Wanda Źlik 1c, Anna
Śliwka 1d, Bartosz Cieślar 2a, Dawid Pilch
2b, Rozalia Cieślar2c, Ewelina Molek 3a,
Wiktoria Wiercigroch 3b, Julia Kocur 4a,

Aron Duchniak 4b, Maria Marianek 4c,
Aleksander Wojciech 5a, Szymon Śliwka
5b, Bartosz Dusza 5c, Jakub Matyszczak
6a, Estera Tomaszko 6b,Daniel Troszok 6c.
Odbył się również konkurs literacki na
temat „Tolerancja w naszej szkole". Najciekawsze prace napisały: Anna Szurman 5c, Amelia Labak 6a, Martyna Tesarczyk 6a, Hanna Steciuk 6a, Martyna Niedoba 6b, Wiktoria Pszczółka 6b.
W Tygodniu Ziemi nie mogło również
zabraknąć konkursu przyrodniczego. Miał
on formę testu i był przeznaczony dla
klas w dwóch kategoriach wiekowych.
Zwycięzcami w klasach I zostali: Natalia
Lewicka 1d, Piotr Kaczmarzyk 1c, Julia
Wantulok 1c, Wanda Źlik 1c, Anna Śliwka
1d, w klasach II: Jan Nowak 2a, Weronika
Gaffke 2c, Kacper Hanzlik 2b i w klasach
III: Julia Fuczyło 3a, Ewelina Molek 3a,
Jakub Kajzar 3a,Wiktoria Wiercigroch 3b.
Wśród klas IV: Aron Duchniak 4b, klas
V: Bartosz Dusza 5c, klas VI: Małgorzata
Nowak 6a.
Na zakończenie całotygodniowej akcji
odbył się apel podsumowujący nasze
działania. Wręczone zostały nagrody
za konkursy oraz medale dla najżyczliwszych. Cała brać uczniowska pod
kierunkiem pani Aleksandry Pruszydło
odśpiewała kilka razy piosenkę Stanisława Sojki „Tolerancja”. Pani Dyrektor Grażyna Tekielak podziękowała za
wspaniałą zabawę wszystkim uczniom
oraz nauczycielom, którzy przygotowali i
nadzorowali przebieg akcji. Uważamy, że
obchodzony Tydzień Ziemi uświadomił
uczniom ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji,
przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi. Program przygotowały
i nadzorowały jego przebieg: Krystyna
Foltyn, Joanna Słowicka, Anna Depta,
Grażyna Niemiec.
Krystyna Foltyn
28 maja 2015 r.

FELIETON
Jubileusze

Wkraczamy w okres jubileuszowy: 25-lecia samorządu lokalnego, a także, o czym
pisałem w poprzednim felietonie, jubileuszu
naszej Gazety Ustrońskiej.
Gdy zastanawiam się, dzięki czemu nasz
tygodnik przetrwał w dobrej kondycji te
ćwierć wieku, to nasuwa się tylko jeden
wniosek, że zawdzięczamy ten stan samodzielności kolejnych redaktorów naczelnych
gazety wraz z współpracującymi z nimi
redaktorami, wynikającej z niezwykłego
rozsądku kolejnych rad miasta. Chodzi
o to, że jedynie w Ustroniu, rady programowe
gazety, zawsze dawały swobodę redaktorom
w redagowaniu kolejnych numerów gazety.
U nas nie było przez cały okres 25 lat istnienia gazety żadnych nacisków na jej zespół
redakcyjny. Dlatego też nie mieliśmy tu do
czynienia z tymi różnymi bolesnymi problemami jakie powstają, gdy lokalna gazeta staje się tubą samorządu lokalnego lub biuletynem informacyjnym o pracach rady miasta,
gminy czy wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Tak działo się już u naszych sąsiadów i w wielu gminach i miastach w kraju.
W małych, średnich i wielkich. Pamiętamy,
co stało się w Skoczowie, gdy rada za bardzo
wtrącała się w redagowanie gazety. Gdy
gazeta stała się przez te interwencje bardzo niewiarygodna, natychmiast powstała,
z inicjatywy społecznej, druga gazeta lokalna, w tym niewielkim przecież mieście.
A co się potem działo, to przeszło wszelkie
granice przyzwoitości. Obie gazety tylko
i wyłącznie wzajemnie się zwalczały, ciągle
oskarżając się i pomawiając o niewłaściwe
postępowanie. Doprowadziło to, w krótkim czasie, do tego, że mieszkańcy miasta
i wchodzących w skład gminy miejscowości mieli tego dość i zaprzestali kupowania
swoich gazet. Na odrodzenie się nowej
gazety w tym mieście trzeba było długo
czekać. Zmieniały się losy lokalnych gazet
w Goleszowie, Brennej i Wiśle. Jedne stawały się biuletynami rad inne były lub są
pod ich silnym wpływem. Miasto Cieszyn
nie dorobiło się lokalnej niezależnej gazety.
Nie wyszło w tych staraniach poza biuletyn
samorządu. Świadczy o tym dobitnie tytuł
tamtejszego miesięcznika: Wiadomości Ratuszowe. Wygląda na to, że w tym mieście,
jakże zasłużonym dla naszej ziemi cieszyń-

skiej, nic się nie dzieje i wystarczy wydać
jeden biuletyn rady miejskiej na miesiąc.
U nas w Ustroniu, na przykład, to zdarza
się, że z powodu braku miejsca w bieżącym
numerze gazety, redakcja zmuszona jest
podać jakąś informację, czy sprawozdanie
z imprezy lub wydarzenia w następnym numerze. Zawsze wywołuje to niezadowolenie
zainteresowanych. Dzięki gazecie przyzwyczailiśmy się do bieżącej informacji o tym,
co dzieje się w mieście. I dobrze! Dlatego,
gdy jesteśmy, czy to na meczu piłkarskim,
piłki ręcznej, czy siatkowej, czy innej imprezie sportowej w naszym mieście zawsze
towarzyszy nam sylwetka pana redaktora
z aparatem fotograficznym w ręku, polującym na to jedno najciekawsze zdjęcie.
Podobnie jest na imprezach kulturalnych,
wystarczy kilka sekund od rozpoczęcia
występów w amfiteatrze, domu kultury
„Prażakówka”, czy muzeum, a już widzimy
pojawiających się dyskretnie wysłanników
naszej gazety. Widzimy ich wszędzie, zjawiają się tam gdzie się coś ważnego dzieje,
albo jest to pan redaktor Wojsław Suchta,
albo pani redaktor Monika Niemiec. Inaczej
być nie może.
W mojej opinii, fakt, że gazeta w każdym
numerze zawiera reporterskie teksty z najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia,
które miały miejsce w Ustroniu, powoduje
to, że niezmienna ilość mieszkańców naszego miasta, kupuje gazetę, Kupują ci co
nie mają czasu lub ochoty na chodzenie na
imprezy kulturalne, ale jest też i taka część
P.T. Czytelników, która chodzi na mecze
i imprezy kulturalne i potem w gazecie
sprawdza, czy rzetelnie opisano te wydarzenia. Ci ostatni Czytelnicy są najsurowszymi
recenzentami redaktorów. Widzimy to nie
raz w ich listach do redakcji.
Ale to, czy daną gazetę kochamy, lubimy
i ją kupujemy, zawsze zależy od jej zawartości, to jasne. Co nas pociąga w naszej
gazecie? - to jest dobre pytanie. Może warto
zrobić sondaż wśród Czytelników, rozpisać
jakąś ankietę lub zlecić poważne badania.
Mogę tylko wypowiedzieć się za siebie.
Z perspektywy dwudziestu pięciu lat obcowania, tak właśnie obcowania, a nie tylko
czytania gazety, mogę powiedzieć, że ja, być
może stając się z wiekiem coraz to większym
konserwatystą (sic!), najbardziej w naszej
gazecie cenię sobie tradycyjny od lat jej układ.
Od zagadkowych zajawek, wywiadu i sprawozdania z prac rady, z pierwszej i drugiej
strony, przez to i owo z okolicy z drugiej,

Rok 2008. Powstaje reprezentacyjny salon miasta.
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zdaniem burmistrza,w środku, przez gwarę,
bliżej natury Aleksandra Dordy, ustrońską
dziesięć lat temu, informacje Co nas czeka,
po informacje sportowe z ostatnich stron.
Niestety krzyżówki nie rozwiązuję, Żałuję,
ale pomimo, że jestem na emeryturze, jeszcze
z powodu różnych zajęć, nie mam na to czasu.
Nie, nie, nie zapomniałem o felietonach.
Czytam je namiętnie, te mojego sąsiada
felietonowego Jerzego Bora, i dra hab.
Marka Rembierza, mojego zmiennika. Piszę
„mojego”, bo historycznie rzecz biorąc, to
właśnie on zaczął pisać w co drugi tydzień
w miejsce mojego felietonu. Pewnie jakaś
część Czytelników, niestety moich „nie-sympatyków”, uradowała się z tego faktu.
W tym miejscu zapytuję „mojego zmiennika” o zdrowie, bo 16 maja na sesji „Prawda
w kulturze współczesnej”, w Kurii Biskupiej
Diecezji Bielsko-Żywieckiej, gdzie miał
wystąpić z wykładem „Prawda jako wartość
w poznaniu i działaniu” usprawiedliwiano
jego nieobecność niedyspozycją. Mam nadzieję, że to tylko katar sienny, z pylenia
traw i roślin, nic poważnego.
Pozostaje pytanie: czy czytam swoje
felietony? Oczywiście, że tak i to przed
wydrukowaniem, aż czterokrotnie: pierwszy
raz gdy piszę felieton w domu, potem z żoną
Lusią (właściwie to ona mi czyta świeżo
napisany felieton), następnie, ja czytam
mojej suczce Loli w ogrodzie i wreszcie
czytam go po wklejeniu w redakcji GU.
W tym miejscu muszę zdradzić tajniki naszej
pracy redakcyjnej. Mój „sąsiad felietonowy” Jerzy Bór pisze swoje felietony nieraz
z dużym wyprzedzeniem i przesyła je pocztą
elektroniczną do redakcji. Gdy ja zjawiam
się tam ze swoim felietonem, to felieton
Jerzego Bóra jest już wklejony na naszej
stronie. Zasadą jest, że nie wyznaczamy
sobie równej ilości znaków, którą każdy
z felietonów ma zawierać. W tej sytuacji, to
ja muszę, co sobie cenię, dostosować swój
felieton, że tak powiem: „rozmiarem”, by
wypełnić drugą część tej naszej strony. Wtedy, gdy to już zrobię czytam mój ostateczny
tekst ostatni raz, przed redakcyjną korektą.
Czytając felieton, cały czas nic tylko się
śmieję, co irytuje redaktora naczelnego, bo
podejrzewa, że śmieję się z tego, co sam
wcześniej napisałem, a ja śmieję się z tego,
że ani moja żona Lusia, ani moja suczka
Lola nie wiedzą jaki jest ostateczny tekst
mojego felietonu.
I to jest moja słodka tajemnica.
Andrzej Georg

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

Esencja dziennikarstwa...

Fot. K. Marciniuk
Mieszkanie 62m2 wynajmę. 502527-924.

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

Deweloper sprzeda mieszkanie.
502-527-924.

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

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką). (33)
854-33-34.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.
Klejenie, spawanie plastików.
Ustroń, ul. Obrzeżna 9. 501-444534.
Iglaki ozdobne - szkółka. 691845-124.

Malowanie dachów, pokrywanie
papą termozgrzewalną. 505-168217.
Umeblowana kawalerka do wynajęcia. 505-201-564.
Oddam 2,5ha łąki do wykoszenia
w Ustroniu. 692-261-163.
Usługi pralni chemicznej, pranie
dywanów, magiel. Sklep "Wszystko
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło
PKO). 660-546-764.
Skup samochodów wszystkich
marek, całe lub uszkodzone. 515409-571.

28.5					 Dr. Zdrowitt				ul. Daszyńskiego 73		 tel. 853-63-22
29-30.5		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
31.5-1.6		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
2-3.6					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
4-5.6					 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

...śledczego.
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30-31 V					 Dzień Dziecka na Czantorii – zabawy i animacje
								 dla dzieci - góra Czantoria
30 V		 8.00		 Pchli Targ - plac targowy
30 V 11.00		 Dzień Dziecka z ekologią - rynek
30 V 15.00		 O kobietach Kossaków opowie autorka książki
								 Joanna Jurgała-Jureczka w kolorowej prezentacji 								 Muzeum Marii Skalickiej
31 V 13.00		 Lato w Parku Kościuszki - gry i zabawy dla dzieci
								 z okazji Dnia Dziecka - Park Kościuszki
1 VI 		 9.15		 „O kocie Psocie” – bajka dla dzieci z okazji Dnia
		 10.30			Dziecka - MDK „Prażakówka”
1 VI 10.00		 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń - Muzeum
								 Ustrońskie
2 VI 10.30		 „O kocie Psocie” – bajka dla dzieci z okazji Dnia
								 Dziecka - MDK „Prażakówka”
2 VI 17.00 		 Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Lipowiec
								 - OSP Ustroń Lipowiec
2 VI 18.00		 Walne „Kuźni Ustroń”- MDK „Prażakówka”
6 VI 14.00		 „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom” - amfiteatr
8 VI 17.00		 Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Zawodzie
								 - sala sesyjna Urzędu Miasta

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
16 maja kolejny raz strażnicy miejscy musieli zajmować się
bezpańskim psem. Tym razem sporej wielkości pies przybłąkał
się do przedszkola w Hermanicach. Pracownicy odizolowali psa
od dzieci, które bawiły się w ogródku. Następnie wezwano straż
miejską, a ta z kolei pracowników schroniska dla zwierząt w Cieszynie. Razem udano się do Hermanic, (...) gdzie komendant SM
Jacek Tarnawiecki wraz z pracownikiem schroniska musiał założyć
psu smycz. Nie jest to zbyt bezpieczne, a bywało już, że przy takim
zabiegu pies pogryzł strażnika, a to skutkowało serią bolesnych
zastrzyków. Niestety nie ma w naszym mieście wyspecjalizowanych
służb zajmujących się bezpańskimi psami, więc siłą rzeczy obowiązek ten spadł na strażników miejskich.

*

*

*

*

*

*

Prawie 400 osób jechało w 9. Rodzinnym Rajdzie Rowerowym,
który w tym roku zorganizowano 22 maja. Organizatorzy przewidzieli możliwość zapisów przed startem, ale wszystkie koszulki,
a tym samym udział w rajdzie, zostały wysprzedane w czwartek
i piątek. – Co to za pielgrzymka jedzie? – pytają mnie wczasowicze ze Śląska, wypoczywający nad rzeką w Górkach, kiedy widzą
ciągnący się kilkaset metrów sznur rowerzystów. Wyjaśniam, że
rajd rowerowy. – Rajd? Rowerowy? Rodzinny? – dziwią się. Widać
o ustrońskim rajdzie jeszcze nie słyszeli, ale byli bardzo zainteresowani i kiedy dowiedzieli się, że też mogą się zapisać, stwierdzili, że
w przyszłym roku pojadą. W czasie jazdy jeszcze kilka razy odpowiadałam na pytanie: „Co to za ludzie?”, „Dokąd jadą?”, „Co
można wygrać?”, „Czy to jest na wyścigi?”. Zainteresowanie było
ogromne, ale cóż się dziwić. Prawie 400 osób na rowerach, przedszkolaki razem z dziadkami, najmłodsi na siodełkach, zamykająca
kolumnę karetka pogotowia. Jeśli chodzi o propagowanie jazdy na
rowerze, rodzinnego spędzania wolnego czasu, sprawności fizycznej, rola organizowanego od 9 lat Rajdu, jest nie do przecenienia.
Kuźnia Ustroń – Soła Kobiernice 0:0. Był to dość szybki mecz
z lekką przewagą gości. Kilka groźnych strzałów efektownymi paradami wybronił bramkarz Kuźni Grzegorz Piotrowicz.
W drugiej połowie skutecznie interweniował w sytuacji sam na
sam z napastnikiem. Kuźnia też próbowała atakować, ale czyniła
to bardzo anemicznie. W pierwszej połowie Kuźnia traci po kontuzjach dwóch podstawowych graczy Roberta Haratyka i Grzegorza
Wisełkę. Dodatkowo w drugiej połowie po upadku odnowiła się
kontuzja barku Jacka Juroszka.
Wybrała: (mn)
28 maja 2015 r.

BIBLIOTEKA

POLECA:

Bożena Fabiani – „W kręgu Wazów. Ludzie
i obyczaje” (audiobook)

W pasjonującym stylu Bożena Fabiani opisuje dwór Wazów
w Warszawie, na pierwszym planie przedstawiając kolejnych królów z polskiej odnogi tej dynastii (Zygmunta III, Władysława IV
i Jana Kazimierza), królowe, dzieci królewskie i innych członków
rodziny. Przybliża także różne aspekty życia codziennego na dworze, m.in.: obyczaje, kuchnię, modę, święta, choroby. Czyta autorka.

Robert Galbraith – „Jedwabnik” (audiobook)

Powieść kryminalna. Pisarz Owen Quine zaginął. Jego żona
zleca sprawę prywatnemu detektywowi Cormoranowi Strike’owi.
Detektyw ma go odnaleźć i sprowadzić do domu. W trakcie śledztwa okazuje się, że powód zniknięcia Quine’a może być znacznie
poważniejszy niż podejrzewa żona. Pisarz właśnie ukończył
rękopis będący jadowitym portretem niemal wszystkich jego
znajomych. Gdyby książka została opublikowana, zrujnowałaby
niejedno życie, więc wielu osobom mogło zależeć na uciszeniu
autora. Czyta Maciej Stuhr.

U WAGA!
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych

Rok 2007. Powstaje Lidl.

Fot. W. Suchta

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca
o godz. 10.00 w Muzeum Ustrońskim. Tematem przewodnim
będzie przygotowanie do Industriady.

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności drugiej raty upływa 31 maja 2015 r. 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
REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość w Ustroniu składa uszanowanie wszystkim mieszkańcom miasta, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach prezydenckich. Szczególne podziękowania kierujemy
do tych, którzy oddali głos na Andrzeja Dudę. Jesteśmy
przekonani, że nie tylko nie zawiedzie on pokładanych
w nim nadziei, ale przez pięć lat swojej prezydentury przekona
do siebie wielu z tych, którzy dzisiaj podchodzą do niego
z rezerwą.
My w każdym razie będziemy go w tym wspierać.

POZIOMO: 1) na urodziny Gazety Ustrońskiej, 4) gdy
zapada zmierzch, 6) oprawca z toporem, 8) imię żeńskie,
9) oszustwo, 10) leśny grób, 11) malował panoramę, 12) jej
gałąź symbolizuje pokój, 13) śmierdziel, 14) piła tartaczna,
15) Stary Kontynent, 16) mniej niż …., 17) filmowa nie
jadła kolacji, 18) bolesny skurcz, 19) rozdział Koranu, 20)
przyjęcie bez tańców.
PIONOWO: 1) licznik w taksówce, 2) żyje ze zgromadzonych oszczędności, 3) włoskie „dość”, 4) bal przebierańców, 5) budka z gazetami, 6) sklepowi bywalcy,
7) przewóz ludzi lub towaru, 11) dla narciarza, 13) na dole
mapy, 17) jednostka powierzchni.

Wakacje 2015 Last minute!
samolotem, autobusem, samochodem
Nowe kierunki i programy zwiedzania

Przyjdź do biura po ofertę i katalog, zadzwoń lub wyślij nam maila.
Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 5 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki 19

WSIADAMY NA ROWERY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Janina Hazuka
z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do redakcji.

28 maja 2015 r.			
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FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (201)

1. Jubileusz 25-lecia „Gazety Ustrońskiej” jest też stosowną okazją do refleksji
nad mijającym ćwierćwieczem polskich
dziejów, których jesteśmy uczestnikami.
2. Po debacie telewizyjnej Wałęsa –
Miodowicz, która odbyła się 30 listopada
1988 r., gdy coraz intensywniej zbliżał się –
w sensie wydarzeń społecznych – rok
1989, nadchodzące zmiany wydawały się
z jednej strony nieuniknione, a z drugiej
strony czuło się, że siły dotychczasowej
władzy usiłują, w sposób częstokroć niejawny, tymi zmianami tak kierować, aby
nie stracić strategicznych dla nich obszarów życia społecznego, gospodarczego
i ekonomicznego. Z jednej strony mieliśmy
ludzi pełnych zapału, idei, chcących dokonać rzetelnej i dogłębnej reformy kraju,
wyjść ze zniewalającego systemu. Z drugiej
natomiast strony była dotychczasowa władza, głęboko usadowiona w różnorakich
i silnych strukturach, posiadająca technokratów, umiejących sprawnie zarządzać.
Sprawnie, to znaczy też po cichu, w sposób
nieeksponowany przeprowadzać działania
dla nich korzystne. To były zmagania lat
1988, 1989 i 1990.
3. Nasuwa się porównanie dwóch okresów odzyskiwania niepodległości – rok
1918 i rok 1989. Gdy obchodziliśmy 20-lecie przemian roku 1989, to toczyły się też
dyskusje, w których zestawiano i porównywano dwa polskie dwudziestolecia:
1918-1939 i 1989-2009. W tej debacie
głos zabrał również prof. Norman Davies.
Przedstawił on opinię, że Polska po 1918 r.,
w okres tworzenia niepodległego państwa,
wchodziła z elitami otwartymi na Europę,
z doświadczeniem europejskim. Mimo tylu
lat niewoli i nieobecności na politycznej
mapie Europy, potrafiliśmy wówczas budować mocną Rzeczypospolitą. W latach
1918-1939 ukształtowaliśmy znaczące
ośrodki życia naukowego i działalności
gospodarczej; stworzyliśmy m.in. polską
naukową szkołę matematyczną, naukową szkołę logiczną. Po odparciu nawały
bolszewickiej w 1920 r., po wojnie celnej
z Niemcami, po wielkim kryzysie końca
lat dwudziestych, Polska potrafiła tworzyć
nowoczesne ośrodki działalności przemysłowej (m.in. Gdynię). A pomyślmy jak
wielki był to obszar, jak bardzo zróżnicowany cywilizacyjnie przez rozbiory.
Oczywiście wybuch II wojny światowej
w 1939 r. położył kres rozwojowi Rzeczypospolitej, ale był to przede wszystkim wynik radykalnie niesprzyjającej geopolityki
i umacniających się systemów totalitarnych, które zawładnęły zbrojnie z obu stron
przestrzenią państwa polskiego. Nastąpił
okres bezwzględnej eliminacji polskich
elit – terrorem, zsyłkami, masowymi morderstwami, ludobójstwem. W rok 1989
wkroczyliśmy nie mając już własnych
europejskich elit. W 1989 r. wychodziliśmy bowiem z jakby „zamrażalnika”,
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w którym znajdowaliśmy się od 1939 r.,
poprzez okupację hitlerowską, stalinizm,
później system ucisku, narzucania rozwiązań administracyjnych, ideologicznych.
Wchodzimy w sferę nowych wyzwań nie
mając w sobie tej siły intelektu, siły ludzkiego ducha, co w roku 1918. To wejście w
nową rzeczywistość nie odbyło się z taką
mocą, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak
znaliśmy to z historii. Tylko dość połowicznie sprostaliśmy temu zadaniu, które sami
sobie postawiliśmy; niestety, nie sprostaliśmy w takim stopniu, w jakim powinniśmy
to uczynić. Gdy porównujemy osiągnięcia tych, którzy tworzyli byt niepodległy
w 1918 r., to my wypadamy bardzo słabo,
w sposób dalece nieprzystający do wybitnych osiągnięć naszych poprzedników. Sami
nie byliśmy na miarę naszych oczekiwań.
4. Świętując ćwierćwiecze „Gazety
Ustrońskiej” zarazem wspominamy czas
odzyskiwania wolności. Jednak – trzeba
wyraźnie postawić pytanie – czy odzyskaliśmy również własność. Chodzi tu
o odzyskanie własności w tym znaczeniu, które nadaje jej prof. Richard Pipes.
Znany profesor politologii pochodzący
z Cieszyna, doradca prezydenta Regana,
słusznie podkreśla, że to własność warunkuje wolność. Nie ma wolności, jeśli nie
ma własności jako jej fundamentu. Jak
prosto, po góralsku, mówił ks. prof. Józef
Tischner, że być sobą to o wiele za mało.
Trzeba być sobą u siebie, być na swoim, za
które jest się odpowiedzialnym, na którym
się gospodarzy, którego dobra się pomnaża.
Czy po 1989 r. wytworzyliśmy własność
gwarantującą wolność, pozwalającą ją tworzyć? Wolność nie jest darem, a jeżeli tak
się ją traktuje, to staje się ona nieszczęsnym
darem, wręcz sprowadza stan zniewolenia.
Wolność trzeba wypracowywać, ale trzeba
to czynić w oparciu o własność, którą się
wytwarza i pomnaża. W 1989 r. podejmujemy reformy nigdy wcześniej w historii nie
przeprowadzane, wychodzimy z państwowego socjalizmu i z upaństwowionego społeczeństwa, upaństwowionego to znaczy
także pozbawionego własności i w jakiejś
mierze ubezwłasnowolnionego, gdyż zarządzanego przez organa socjalistycznego
państwa. W tej sytuacji tylko wyzwolenie
energii jednostek stworzyłoby takie relacje
międzyludzkie i nowe życie społeczne, aby
wyrastały z nich nowe instytucje gospodarcze, polityczne, ekonomiczne.
5. Czy jako jednostki byliśmy na tyle
silni, czy potrafiliśmy wytworzyć po 1989
r. relacje fundujące nowe instytucje ekonomiczne, gospodarcze, polityczne? Czy
też jako jednostki jesteśmy wciąż za słabi
i pozostajemy w starych, zniewalających
strukturach upaństwowionego społeczeństwa i chcemy, aby coś centralnie za nas decydowało? Czy wciąż jest tak, że to nie my
mamy moc sprawczą, to nie my jesteśmy
podmiotami, ale to za nas ktoś musi podejmować decyzje? Czy wysokie podatki, które pozbawiają nas wypracowanych przez
nas dochodów, nie są na masową skalę
marnotrawione przez nietrafną i kosztowną
ich redystrybucję? Czy umiemy się samoorganizować? Czy każdy z nas jako obywatel
odzyskał niezbędną władzę nad samym
sobą? Czy jesteśmy na swoim, u siebie, za

co bierzemy odpowiedzialność? To są pytania, które rodzą się, gdy snujemy refleksję
o mijających 25. latach nowej Polski. Na
ile jest to nowa Polska, kształtowana według szlachetnych idei i trafnych strategii
ekonomiczno-gospodarczych, a na ile jest
to kraj urzeczywistniający jakieś niejawne,
wcześniejsze plany tzw. transformacji?
Czy ta transformacja jest przechodzeniem
w jakiś nieokreślony twór, w którym są
konfitury, ale dostępne przede wszystkim
dla sprawujących władzę jawnie i z ukrycia? W jakim kraju faktycznie żyjemy,
na ile odzyskaliśmy swoją sprawczość,
podmiotowość, władzę nad sobą w życiu
społecznym, ekonomicznym, gospodarczym? Na ile zostaliśmy odpowiednio
i rozsądnie wprowadzeni w procesy światowej globalizacji i dynamicznych przemian
rynków? Może nie byliśmy przygotowani
na zderzenie z takimi procesami? Może
mieliśmy zbyt mało wiedzy i zbyt mało
wyobraźni?
6. Mijające ćwierćwiecze to także 25
lat nowej fali polskiej emigracji. Młodych
ludzi częściej niż w sąsiedztwie spotyka
się na internetowych łączach, gdy za pośrednictwem skype’a rozmawiają m.in.
z Londynu. Zrodził się fatalny fenomen
eurosieroctwa. Dzieci zostają w kraju,
a rodzice pracują za granicami kraju. Wyzbywamy się najbardziej energicznych,
rzutkich sił ludzkich, które powinny tworzyć dobrobyt społeczeństwa. Wyjałowieni
przez wojnę, okupację, czas socjalizmu,
nie mamy w sobie dość mocy sprawczej,
a teraz jesteśmy wyjaławiani przez emigrację kolejnych roczników młodych ludzi.
Rodzi to kolejne dramatyczne pytanie: Na
ile to 25-lecie naszej niepodległości stało
się zarazem 25-leciem emigracji zarobkowej, żeby mieć jakąś własność, żeby być
na swoim, bo tu – w kraju – na swoim być
nie można? To jest drastyczne pytanie,
niestety nie brzmiące wyraźnie mocno
w dyskursie społecznym. Mamy już
ćwierćwiecze nowej fali polskiej emigracji, której nie przewidywaliśmy, bo
po 1989 r. miał to być czas powrotu
z emigracji. Tak to widziano poprzez powrót prezydenta Kaczorowskiego z insygniami władzy, powrót polskiej emigracji
niepodległościowej. Liczyliśmy, że londyńska emigracja wróci do wolnego kraju,
a nie spodziewaliśmy się, że m.in. Londyn
stanie się na nowo miejscem osiedlania się
kolejny pokoleń młodych Polaków. O tym
również musimy pamiętać, bo to nas wyjaławia. Swoim nierozsądnym działaniem
politycznym, nierozsądnymi wyborami
politycznymi, przyczyniamy się do ogołacania własnej ziemi, zarazem wyzbywając
się wolności. Może mamy tylko iluzję
wolności? Jednak życie na haju iluzji nie
może trwać długo.
7. Jubileusz 25-lecia „Gazety Ustrońskiej” niesie z sobą wszakże mocną nutę
optymizmu, że można lokalnie tworzyć
ważne inicjatywy, które trwają i jednoczą
z sobą ludzi, stanowiąc też forum spotkania
i wymiany myśli. Teraz pora oczekiwać
na 50-lecie „Gazety Ustrońskiej” i niechaj
kolejne 25 lat będzie czasem lepiej (owocniej) wspólnie zagospodarowanej przez nas
wolności.
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