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Ogłaszacie przetargi i odbieracie roboty. Kieruje wiCc pan 
wydziałem maj>cym doWć prost> pracC?
Pan raczy cartować. Ten wydział obejmuje bardzo szerokie spek-
trum spraw. Fakt, zajmujemy siC wydawaniem pieniCdzy, ale by 
wydać w skali roku na rócne roboty kilkanaWcie milionów zgodnie 
z prawem, to naprawdC jest nad czym pracować. Poczynaj>c od 
tego, ce zajmujemy siC przetargami całego UrzCdu i wszystkich 
jednostek budcetowych gminy, czuwamy nad realizacj> i od-
bieramy. To s> remonty, nowe inwestycje, a nawet organizacja 
przetargu na druk Gazety UstroMskiej.
Macie tylu specjalistów, by tym wszystkim siC zajmować, czy 
tec korzystacie z usług fachowców z zewn>trz?

Rozmowa z Andrzejem SiemiMskim, naczelnikiem 
Wydziału Techniczno Inwestycyjnego UM

Ostatnie prace kosmetyczne na ul. Ks. Kojzara.                                                                                         Fot. W. Suchta

Rynek  ofeRenta Vwiatło  nadziei
W pierwsz> niedzielC Adwentu Caritas, Diakonia i Eleos 

rozpoczCły w Polsce Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom pod 
hasłem „Edukacja szans> dzieci ubogich”. WłaWnie w pierwsz> 
niedzielC Adwentu w koWciele ewangelicko-augsburskim Ap. 
Jakuba odbyło siC naboceMstwo z udziałem ks. bp. Pawła An-
weilera, ks. Ignacego Czadera - dyrektora Caritasu diecezji 
bielsko-cywieckiej,  ks. Marka Londzina - koordynatora Diako-
nii diecezji cieszyMskiej, proboszcza z JastrzCbia, koordynatora 
Diakonii diecezji katowickiej ks. Jana Raszyka, ks. proboszcza 
Piotra Wowrego.

Na wstCpie wystapił ks. I. Czader, mówi>c:
- Edukacja jest prawem kacdego dziecka, ale ubóstwo stanowi 
praktyczn> przeszkodC w jego realizacji. Jak wynika z raportu 
Komisji Europejskiej ac 29% dzieci w Polsce cyje w biedzie. 
Oznacza to, ce ponad 650.000 dzieci potrzebuje materialnego 
wsparcia przy zakupie podrCczników szkolnych, odziecy i obu-

(dok. na str. 4)



Gazeta UstroMska   � 13 grudnia 2007 r. 

 

Powiat cieszyMski ma najwiCk-
sz> infrastrukturC turystycz-
n> w województwie Wl>skim.  
W regionie naszym jest ponad 
12 tysiCcy miejsc noclego-
wych. Przykładowo Wisła ma 
170 oWrodków, domów wcza-
sowych i hoteli.
   
Gimnazjum Polskie w Cze-
skim Cieszynie zostało utwo-
rzone w 1949 r. Placówka ta 
za dwa lata obchodzić bCdzie 
60-lecie. Kształci siC w niej po-

nad 400 dziewcz>t i chłopców 
z Zaolzia. 
   
Przed wiekami cieszyMski region 
słyn>ł z ducej liczby cisów. Do-
wodem nazwa wsi Cisownica, 
przysiółków Cisowa w Brennej 
i Cisowe w Koniakowie.  
   
Górki nalec> do najstarszych 
wiosek na Vl>sku CieszyMskim. 
NazwC Górki Wielkie odnoto-
wano po raz pierwszy w 1305 
r., a Górki Małe w 1506 r.

Vcieki odprowadzane w Cie-
szynie do oczyszczalni na tere-
nie Boguszowic, zamieniaj> siC 
w niej na czyst> wodC i traiaj> 
z powrotem do rzeki Olzy.

Cieszynowi nie grozi niedo-
statek wody. 24 studnie głC-
binowe pracuj>ce w Pogórzu 
zapewniaj> maksymalnie 
750 m3. wody na godzinC.  
W ci>gu doby wydajnoWć ta 
wynosi 18 tys. m3. Od lat 90. 
zucycie wody spada, podobnie 
zreszt> jak w całym regionie.

Od 25 lat wystCpuje Chór Para-
ii Ewangelickiej w WiWle GłCb-
cach. Pierwsza dekada została 
uWwietniona wydaniem kasety, 
zawieraj>cej 21 pieWni, a zatytu-
łowanej „Vpiewajcie Panu”.

15 lat temu cieszyMska słodka 
„Olza” kupiona została (80 
proc. pakietu akcji) przez ir-

mC Jacobs Suchard. Zakład 
nadal produkuje słynne wa-
felki Prince Polo, ale doszło 
w miCdzyczasie do redukcji 
załogi i usuniCcia z logo irmy 
sympatycznego niedawiadka. 
Dawna nazwa tec zniknCła.

Profesor Włodzimierz Szturc 
pochodzi z Wisły i jest ab-
solwentem tamtejszego LO-
juc ponad 25 lat wykłada na 
Uniwersytecie JagielloMskim 
w Krakowie. UkoMczył polo-
nistykC, teatrologiC i ilozoiC. 
Napisał kilka sztuk z krCgu 
dramatu, wydał parC ksi>cek. 
Jako wykładowca ceniony jest 
tec na zagranicznych uczel-
niach.                          (nik)  

(dok. ze str. 1)

Rynek  ofeRenta

*    *    *

*    *    *

Pracownicy posiadaj> stosowne uprawnienia, s> to fachowcy, choć 
korzystamy z inspektorów nadzoru, bo pracownicy wydziału s> 
przede wszystkim urzCdnikami.
Przy kacdej inwestycji prowadzonej przez miasto wWród 
mieszkaMców pojawia siC wiele koncepcji, jak to najlepiej 
zrobić. Czy czCsto traiaj> do was?
Polacy najlepiej znaj> siC na medycynie, odWniecaniu i budowni-
ctwie. Natomiast za zakres, technologiC i jakoWć wykonywanych 
prac odpowiadaj> fachowcy maj>cy odpowiednie kwaliikacje  
i potrai>cy doprowadzić do odbioru niejednokrotnie skompliko-
wane budowy. Trudno natomiast, a wielokrotnie ma to miejsce, 
oceniać pracC przed jej zakoMczeniem. Wiadomo, ce budowy od-
bywaj> siC z przejWciowymi niedogodnoWciami dla mieszkaMców, 
ale kiedyW ten remont trzeba wykonać.
A duco macie interwencji mieszkaMców?
Raczej nie. Zdarzaj> siC i najczCWciej dotycz> utrudnieM w ruchu, 
ograniczonego dostCpu do obiektów ucytecznoWci publicznej, 
obiektów usługowych w trakcie budowy chodnika czy drogi, ale 
staramy siC te utrudnienia minimalizować. 
Jeszcze w latach 90. nadzór budowlany znajdował siC w 
Ustroniu. Potem była długa dyskusja i teraz jest w Cieszynie. 
Co pan o tym s>dzi?
W tej chwili ze wzglCdów kompetencyjnych i ustawowych nad-
zór jest w Starostwie Powiatowym. Natomiast pierwszy element 
wydawania pozwolenia, stwierdzaj>cy czy dana budowla moce 
powstać w okreWlonym miejscu, odbywa siC u nas. W naszej ko-
mórce architektury stwierdzamy zgodnoWć danego zamierzenia 
z planem. 
To jest jedyny wasz formalny kontakt z mieszkaMcami?
W tym wydziale załatwia siC wiele spraw, poczynaj>c od wy-

*    *    *

dawania zgód na uzbrojenie podziemne w pasie drogowym 
pod wszelkiego rodzaju reklamy, wszelkiego rodzaju wnioski  
o sprzedac gruntu, zamianC, dziercawC, po sprawy zwi>zane  
z przekształceniem wieczystego ucytkowania na własnoWć. Ko-
lejnym tematem s> sprawy geodezyjne, bo to z tego wydziału 
wychodz> decyzje o podziale nieruchomoWci, prowadzone s> 
rozgraniczenia nieruchomoWci, nadawana jest numeracja nie-
ruchomoWci. Co dla mieszkaMców wacne, wydział przyjmuje 
wszystkie zgłoszenia w zakresie wadliwego działania oWwietlenia 
ulicznego, odWniecania, uszkodzeM na drogach, itp.
Powstaje nowy rynek. Czy to pana wydział nadzoruje pro-
wadzone tam roboty?
S> inspektorzy nadzoru wyłonieni w drodze przetargu. OczywiWcie 
sprawujemy nad wszystkim kontrolC. JeWli chodzi o tempo prac  
i zaangacowanie, z pewnoWci> nie jestem zadowolony. Wyraz tego 
dajemy na naradach koordynacyjnych prowadzonych z udziałem 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. Wskazujemy, ce 
s> opóanienia. Przyczyny lec> po stronie wykonawców, ale ci maj> 
kłopoty z utrzymaniem stanu osobowego brygad. Tak jest w całym 
kraju. Pracownicy wykwaliikowani wyjecdcaj> na Zachód.
A jeWli chodzi o jakoWć?
Na razie wszelkie konieczne poprawki wykonawca robi na własny 
koszt. Dzieje siC to w trakcie budowy, gdy zwraca siC uwagC na 
nieprawidłowe wykonawstwo.
Mówił pan, ce budowlaMcy wyjecdcaj> na Zachód. Wiem, ce 
nie wszystkie przetargi zostaj> rozstrzygniCte, gdyc nikt siC 
nie zgłosił. Moce to efekt zbyt niskich cen?
Zamawiaj>cy nie narzuca ceny, ale istniej> procedury zwi>zane 
z zamówieniami publicznymi, gdzie wyboru dokonuje siC na za-
sadzie konkurencyjnoWci. Czyli w ogóle ktoW musi złocyć ofertC 
i to on wylicza cenC za jak> jest w stanie wykonać okreWlone 
zadanie. Jeceli ta cena przekracza wartoWć jak> zamawiaj>cy za-
mierza przeznaczyć, to nie jest równoznaczne z uniewacnieniem 
przetargu, bo mocna to rozwacyć i mimo wszystko podpisać 
umowC. Najgorsze jest jednak to, ce w wielu przetargach nie ma 
w ogóle oferenta.
Czy nie jest tak, ce wszyscy przyzwyczailiWmy siC do sytuacji 
sprzed kilku lat, gdy to w gminach irmy pracowały praktycz-
nie bez zysku, byle mieć pracC. 
OczywiWcie to co siC dzieje obecnie nie jest dla nas komfortowe. 
beby jednak z kimW podpisać umowC to musi być oferta. DziW juc 
w wielu brancach mamy do czynienia z rynkiem wykonawcy.
Jakie najwiCksze roboty czekaj> nas w Ustroniu w przyszłym 
roku?
Jest sporo zadaM przygotowanych dokumentacyjne. Które  
z nich bCd> realizowane zalecy czCsto od tego, czy uda siC 
pozyskać Wrodki na doinansowanie, a mamy wiele złoconych 
wniosków. Na pewno trzeba dokoMczyć rynek, s> duce szanse 
na przebudowC amiteatru i terenów Parku Kuracyjnego, bCdzie 
wykonywana dalej kanalizacja sanitarna, ma powstać droga pod 
skarp> od ul Partyzantów do ul. GałczyMskiego. Trudno zreszt> 
mówić o konkretach, bo nie został jeszcze uchwalony budcet 
miasta na 2008 rok.
DziCkujC za rozmowC.              Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    *
*    *    *

a. SiemiMski.             fot. w. Suchta

*    *    *
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drzwi w kiosku warzywnym przy 
ul. GracyMskiego oraz w kiosku 
Ruchu przy ul. CieszyMskiej.
7.��.�007 r.
Ujawniono włamanie do baru 
Utropek, z którego skradziono 
dwie kuchenki mikrofalowe.
9.��.�007 r.
W nocy około godziny 22 usi-
łowano dokonać kradziecy 
samochodu audi z parkingu 
przy Sanatorium „Róca”..  
                                     (ar) 

*    *    *

20.30 

co piątek muzyka na Mywo

Zuzanna Molin lat 67   ul. Lipowa 2
CI, KTóRZy OD nAS ODeSZlI:

4.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ul. Brody z  ul. 
Kojzara kierowca volvo niepra-
widłowo skrCcił i uderzył w vw 
golfa.
06.��.�007 r.
Około godziny 2.00 skradziona 
została naczepa z ci>gnika siodło-
wego wraz z ładunkiem.
7/8.��.�007 r.
Nieznani sprawcy uszkodzili 

0�.��.�007 r.
Interweniowano w sprawie za-
nieczyszczenia ul. Szpitalnej. Na 
jezdniC z jad>cego samochodu 
ciCcarowego  wysypała siC ziemia 
wraz z kamieniami. Niestety nie 
udało siC ustalić  sprawcy tego 
zdarzenia. Odpowiedzialne słuc-
by natychmiast uporz>dkowały 
drogC.
04.��.�007 r.
Stracnicy miejscy zgłosili teleko-
munikacji koniecznoWć naprawy 
lini telefonicznej na ul. Partyzan-
tów, która zwisała bezpoWrednio 
nad jezdni>. 
6.��.�007 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe-

14.12.  -  Kid Brown 
              + Marcin  Lupański

Kobiece trio wokalno-instrumentalne 
z goAcinnym udziałem Awietnego 

saksofonisty.
- Jadzia Kłapa-saksofon,wokal
- Kasia Kupiec-gitara, wokal
- Ania Fraczek- wokal

21.12 - Zbig Band 
Nadzieja polskiego bluesa w ANGEL’S!

SYLWESTER W ANGEL’S!
Edi Sanchez, Karolina Kidoń Band. 

WyAmienite menu, open bar, pokaz sztucznych 
ogni, francuski szampan, konkurs z nagrodą.

*    *    *

*    *    *

niowano w sprawie  zanieczysz-
czenia ul. Szkolnej w Lipowcu. 
Ustalono sprawcC i ukarano go 
mandatem w wysokoWci 50 zł. Na-
kazano mu takce natychmiastowe 
uprz>tniCcie ulicy, co bezzwłocz-
nie wykonał.
08.��.�007 r.
Stracnicy miejscy interwenio-
wali w sprawie potr>conego psa 
na ul. DominikaMskiej. ZwierzC 
oddano do schroniska w Cie-
szynie. Po jakimW czasie odna-
lazł siC właWciciel, który ode-
brał psa ze schroniska.     (ar) 

*    *    *

JASełKA I KIeRMASZ 
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Urszul> Vliwk> 

pt. „Vwi>teczny prezent”, które odbCdzie siC w pi>tek 14 grud-
nia o godz. 16.00.  W programie: jasełka w wykonaniu dzieci  
z Przedszkola Nr 1 i tradycyjny kiermasz. 

Urz>d Miasta UstroM 
informuje, 

ce 4 grudnia 2007 r. na 
tablicy ogłoszeM został wy-
wieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomoWci:

- przeznaczonych do 
dziercawy, najmu na okres 
do trzech lat niezabudo-
wanych i zabudowanych 
obiektami nie zwi>zanymi 
trwale z gruntem, a stano-
wi>cych własnoWć osób 
prawnych, fizycznych  
i jednostek nie posiadaj>-
cych osobowoWci prawnej. 

Serdeczne podziCkowania 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

Wp. Władysława Richerta 
składa Rodzina 

Wszystkim, którzy byli uprzejmi 
wzi>ć udział w uroczystoWci pogrzebowej 

naszej Matki 
Małgorzaty Piwko 

najserdeczniej dziCkuje
 Syn z rodzin>. 

OlIMPIADA SZAChOWA
Po oWmiu konkurencjach Olimpiady Samorz>dowej UstroM 

zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 58 pkt. Pierwszy jest Goleszów 
– 98 pkt. Ostatnio rozegrano zawody w szachach i drucyna  
z Ustronia spisała siC bardzo dobrze wystCpuj>c w składzie: 
Izabela Tatar, Grzegorz Błaszczok, Grzegorz Gogółka, Józef 
Gogółka, Ireneusz Staniek, zajCła trzecie miejsce. 

WyGRAlI W hAlI
W Brennej rozegrano Halowy Andrzejkowy Turniej Piłki 

Nocnej baków. WWród uczestników znalazła siC drucyna naj-
młodszych piłkarzy z KS Nierodzim. Grano systemem kacdy  
z kacdym. Drucyna Nierodzimia nie miała sobie równych i wy-
grała wszystkie mecze: z Beskidem Brenna 2:1, z Wyzwoleniem 
Simoradz 7:2, z BłCkitnymi PierWciec 5:2. ZwyciCzcy wystCpo-
wali w składzie: Mateusz Matuszek, Mateusz Puchała, Zbigniew 
Krysta, Grzegorz Misiniec, Szymon Pindór, Łukasz Misiniec, 
Arkadiusz Jaworski, Dominik Labzik. Najlepszym piłkarzem 
turnieju został zawodnik Nierodzimia M. Matuszek.

w ekspresowym tempie połocono now> nawierzchniC na ul. daszyM-
skiego miCdzy rondami. Jest to droga powiatowa, ale jak wiadomo 
na remonty dróg powiat ma bardzo ograniczone Wrodki. dlatego 
w podobnych inwestycjach uczestniczy miasto. W tym przypadku 
płacono równo po 500.000 zł z budcetu miasta i budcetu powiatu. 
na podobnych zasadach remontowano w ubiegłym roku ul. 3 Maja  
w centrum.                                                                     Fot. W. Suchta
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Vwiatło  nadziei
wia oraz aby otrzymać ciepły posiłek w 
szkole. S> to dzieci których rodziców nie 
stać na korepetycje i dodatkowe zajCcia z 
jCzyków obcych. Powacnym problemem 
staje siC odległoWć dziel>ca dom od szkoły. 
Brak Wrodków na opłacenie internatu lub 
biletu miesiCcznego sprawia, ce duca 
grupa młodych ludzi koMczy edukacjC 
na poziomie szkoły podstawowej lub 
gimnazjum. Istnienie bariery edukacyjnej 
sprawia, ce bieda staje siC dziedziczna i 
dzieci podobnie, jak ich rodzice, s> ska-
zane na wykluczenie społeczne. Celem 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
w tym roku jest uWwiadomienie naszemu 
społeczeMstwu koniecznoWci wyrówny-
wania szans edukacyjnych, wspierania 
dzieci i młodziecy z rodzin ubogich, 
zaniedbanych lub borykaj>cych siC 
z uzalecnieniami od alkoholu i innych 
ucywek. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieci-
om ma charakter ekumeniczny. Po raz 
ósmy przeprowadzone jest wraz z Diakoni> 
KoWcioła ewangelicko-augsburskiego oraz 
Eleos KoWcioła prawosławnego. Wigilijne 
Wwiece zostan> rozprowadzone nie tylko w 
kraju, ale takce wWród Polaków zagranic>, 
w tym w Stanach Zjednoczonych. Oiara 
z tegorocznej akcji zostanie w centralach 
diecezjalnych, czCWć zasili paraie, zos-
tanie takce przeznaczona dla dzieci poza 
granicami kraju. Tradycyjnie juc z kacdej 
Wwiecy 10 gr. zostaje przeznaczone na 
pomoc ubogim dzieciom poza granicami 
karju. Do tej pory wspomagano głoduj>ce 
dzieci w Rwandzie, Kongu, Sudanie, takce 
na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Czecze-
nii. Płon>ce Wwiatło Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom jest znakiem nadziei 
dla dzieci pozbawionych perspektyw 
cyciowych i zaspokojenia elementarnych 
potrzeb. Jest wyrazem gotowoWci dziele-
nia siC z innymi tym, co posiadamy, aby 

radoWć z narodzin Chrystusa mogła stać siC 
równiec ich udziałem.

Ks. I. Czader wrCczył Wwiece ks. bp. P. 
Anweilerowi oraz ks. M. Londzinowi.

Ks. M. Londzin przekazał pozdrowie-
nia od ks. bp. Ryszarda Bogusza, prezesa 
Diakonii KoWcioła ewangelicko-augsbur-
skiego i od dyrektor generalnej Diakonii 
Wandy Falk, a nastCpnie mówił:
- Akcja Dzieła Wigilijnej Pomocy Dzieciom 
jest ekumeniczna i szeroko rozpoWciera siC 
na obszarze naszego kraju. DziW mocemy 
zainaugurować to dzieło na terenie Vl>ska 
CieszyMskiego i jednoczeWnie diecezji 
bielsko-cywieckiej KoWcioła rzyms-
kokatolickiego. SłyszeliWmy hasło prze-

wodnie, które bCdzie nam towarzyszyło, 
gdy bCdziemy wspierali dzieci kupuj>c 
mał> lub duc> WwiecC wigilijn> i stawiaj>c 
j> póaniej na stole wigilijnym. W dniu 
pami>tki narodzenia Jezusa Chrystusa, 
kiedy bCdziemy myWleli o Tym, który 
stał siC dla nas VwiatłoWci> Wwiata, który 
potraił rozWwietlić wszelkie ciemnoWci 
zła, przede wszystkim w nas osobiWcie 
poprzez swoj> ofiarC na krzycu, chce 
byWmy byli tymi, którzy nios> to Wwiatło 
miłoWci chrystusowej sobie nawzajem, ale 
myWleli tec o tych, którzy najciszej prosz>, 
a s> to nasze dzieci. Edukacja jest szans> 
dzieci ubogich. Edukacja niesie ze sob> 
coW jeszcze innego, a mianowice kiedy 
ostatnio słuchałem o tłumaczeniu Biblii w 
luteraMskim KoWciele w Etiopii, usłyszałem, 
ce tłumacz>c Słowo Boce musi iWć za tym 
edukacja. Cóc z tego, ce bCdziemy mieli 
przetłumaczone Pismo VwiCte, gdy ktoW 
nie bCdzie zdolny go przeczytać. Wiecie, 
jaki my mamy przywilej przyniesiony  
z Reformacj>? OtrzymaliWmy w naszych 
jCzykach narodowych Pismo VwiCte, ale 
za tym szła edukacja.  Ks. M. Londzin 
przekazał Wwiece ks. bp. P. Anweilerowi  
i ks. I. Czaderowi.

Kazanie podczas naboceMstwa wygłosił 
ks. J. Raszyk.

Na zakoMczenie ks. bp. P. Anweiler 
powiedział m.in.:
- Z wielk> radoWci> stojC dziW wWród was, 
abyWcie wziCli st>d, jakby na nowo ogieM 
wiary, który rozWwietla ludzkie serca po 
to, by słucyć drugiemu. Ku temu ma nam 
pomóc owa Wwieca wigilijna w jej całej 
wielkiej i jakce głCbokiej symbolice, sym-
bolice miłoWci Boga do człowieka, sym-
bolice ognia wiary, który rozpala ludzkie 
serca i który chce ludzkie serca ogrzać, 
aby miały jasn> perspektywC widzenia  
i myWlenia. 

Ks. bp P. Anweiler złocył takce 
podziCkowania i cyczenia chórowi pod 
dyrekcj> Krystyny Gibiec, który swym 
Wpiewem uWwietnił naboceMstwo.

                                   Wojsław Suchta

xxx                                  Fot. W. Suchta

pocz>tek naboceMstwa.                                     fot. w. Suchta

ksiCca i biskup podczas naboceMstwa.                   fot. w. Suchta

(dok. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

*    *    *

O zimie, która jud dwukrotnie zaatakowała, 
mówi  burmistrz Ireneusz Szarzec.

Mocna powiedzieć z przek>sem, ce 
zima dzieli mieszkaMców Ustronia na 
zwolenników zarabiaj>cych zim> lub 
uprawiaj>cych sporty oraz na tych, którym 
zima przysparza kłopotów. JeWli chodzi  
o tych pierwszych to po dwóch pierwszych 
atakach zimy nie mog> powiedzieć, ce był 
to czas pomyWlny, poniewac kilkudniowe 
opady Wniegu niewiele przyniosły korzyWci. 
Natomiast jeWli chodzi o tych, dla których 
zima jest kłopotliwa, to opady zostały za-
pomniane i cycie toczy siC normalnie.

Nietypowe listopadowe opady, gdyc był 
to drobny, ciCcki, mokry Wnieg, sprawiły, 
ce Wnieg przymarzał i stanowił zagrocenie 
dla przechodniów oraz w komunikacji. To 
zmusiło słucby zajmuj>ce siC odWnieca-
niem do maksymalnego zaangacowania, 
co z kolei poci>gnCło za sob> bardzo duce 
koszty. 

PostanowiliWmy, ce bCdziemy siC starać 
utrzymywać główne drogi na czarno, 
czyli stosowana bCdzie solanka skutecz-
nie rozpuszczaj>ca Wnieg. Nikt jednak nie 
zakładał, ce w listopadzie przez kilka dni 
bCdzie tak intensywnie padał Wnieg. Wyda-
je siC, ce po tych pierwszych atakach zimy 
wszystko wróciło do normy, a to pozwala 
kontynuować w mieWcie inwestycje dro-
gowe, ce wspomnC o rynku, ul. DaszyM-
skiego, ul. Ks. Kojzara czy moWcie na ul. 
Partyzantów. Jeceli taka pogoda utrzyma 
siC do Wwi>t, jesteWmy w stanie zakoMczyć 
te inwestycje, przy czym rynek w kształcie 
zaplanowanym na obecny rok. 

Z drugiej strony taka pogoda to straty 
dla korzystaj>cych z zimy, głównie dla 
wyci>gów narciarskich i oferuj>cych inne 
atrakcje zimowe. Jedynie przez krótki okres 
czasu czynny był stok na Faturce na Czan-
torii przy górnej stacji wyci>gu i zjawiło siC 
tam kilkudziesiCciu narciarzy. 

Mocna powiedzieć, ce do trzech razy 
sztuka i wszyscy byliby bardzo zado-
woleni, gdyby zima zawitała tuc przed 
WwiCtami Bocego Narodzenia i w sposób 
klasyczny wzbogaciła sw> urod> okoliczne 
stoki, dostarczyła atrakcji i pozwoliła tym 
samym wielu przedsiCbiorcom funkcjono-
wać normalnie.

Trzeba tu tec zauwacyć, ce pogl>dy na 
zimC wWród goWci i kuracjuszy tec nie s> 
jednolite. Dla osób chorych i starszych stan 
permanentnej zimy ze stałymi zamieciami 
i gołoledzi> nie jest stanem idealnym. 
Tu miasto ze swej strony chce uzyskać 
kompromis, czyli zadowolić wszystkich 
poprzez właWciwe utrzymanie dróg i chod-
ników, a z drugiej strony wie o tym, 
ce Wniecna zima podnosi atrakcyjnoWć 
miejscowoWci. Dlatego czekamy na zimC 
i mam nadzieje, ce bCdzie pozytywnie 
przyjmowana, a ustroniakom przyniesie 
spodziewane korzyWci.  Notował: (ws)

M. byromski i M. kawulok.      fot. a. Rokosz

SpRawna  RBka
Klub Propozycji działaj>cy w Oddziale 

Muzeum UstroMskiego, 22 listopada zor-
ganizował dla wszystkich zainteresowa-
nych ilustrowany wykład historyka sztuki 
Michała Kawuloka z udziałem Mariana 
byromskiego. Wykład zatytułowany był 
„Paweł Steller - polski Dürer”.

Michał Kawulok bardzo cywo i cieka-
wie opowiadał o cyciu i twórczoWci tego 
artysty, który urodził siC w Hermanicach 
w 1895 r. 

ArtyWcie nie dane było skoMczyć szko-
ły podstawowej w swoim rodzinnym 
mieWcie, gdyc ojciec przestał pracować  
w Kuani „Krystyna” i cał> rodzin> prze-
nieWli siC do Olszanika. Z tego okresu za-
chowały siC szkolne prace artysty, miCdzy 
innymi akwarela przedstawiaj>ca motyla, 
któr> mogliWmy zobaczyć na prezentacji 
multimedialnej. M. Kawulok wspominał, 
ce nauczyciele bardzo szybko dostrzegli 
talent młodego P. Stellera i otrzymał on 
stypendium do szkoły plastycznej we 
Lwowie. Tam szkolił swój warsztat i kiedy 
przyjechał do tej szkoły profesor Wycszej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Pradze od 
razu zaproponował mu dalsz> edukacjC  
u siebie. P. Steller dostał siC tam bez 
problemu, jednak pojawiły siC trudnoWci, 
inansowe. Szybko je przezwyciCcył i był 
jednym z najlepszych studentów na tej 
uczelni. Lata wojny spCdził w Olszani-
ku, został wcielony do armii, ale dziCki 
swoim zdolnoWciom plastycznym, został 
przesuniCty do sporz>dzania map topogra-
icznych terenu. Prawdopodobnie dziCki 
temu ocalił cycie. Z tego okresu zachowały 
siC portrety towarzyszy broni oraz bardzo 
ciekawe, stonowane i nastrojowe noktur-
nowe kompozycje malowane zawsze po 
zmierzchu. Po zakoMczeniu wojny wrócił 
do Olszanika, ale tylko na chwilC, zaraz 
potem wyjechał do Warszawy. Tam pra-
cował w zakładzie wykonuj>cym mapy 
topograiczne terenu i ocenił siC z córk> 
właWciciela zakładu Elcbiet> Sosnkow-
sk>. Studiował drzeworyt u Władysława 

Skoczylasa. NastCpnie przeniósł siC do 
Katowic, gdzie uczył w szkole technicznej 
rysunku, a popołudniami tworzył piCkne 
kompozycje drzeworytnicze, które zdo-
bywały czołowe miejsca w konkursach. 
To wtedy, jak wspominał M. Kawulok, 
powstał cykl portretów oicjalnych urzCd-
ników oraz portrety ludzi pracy, rybaków, 
hutników. Przenosiny do Katowic mia-
ły jedn> zaletC, z Katowic było blisko 
do Ustronia. Tak wiCc, kiedy tylko czas 
pozwalał, artysta wyjecdcał w góry. Nie 
musiał siC martwić o zakwaterowanie, 
gdyc w Ustroniu mieszkali jego bracia, 
którzy bardzo chCtnie go goWcili. DziCki 
temu miał okazjC sporz>dzić bardzo wiele 
portretów góralek i górali. Drzeworyty  
o tej tematyce s> chyba najbardziej znane 
szczególnie tutaj w górach. Portretowanie 
tych gazdów i gaadzinek wcale nie było 
łatwe, poniewac trudno było ich namówić 
do pozowania. Kobiety zawsze twierdziły, 
ce nie wygl>daj> zbyt dobrze, s> za stare 
i za brzydkie, ceby być muz> dla artysty, 
mCcczyani wymawiali siC prac>. Jednak 
Steller zawsze potrafił ich przekonać. 
Wyjazdy w góry to takce czas poWwiCcony 
wspólnej rodzinnej pasji czyli narciarstwu. 
Razem z con> i jedynym synem oddawali 
siC jej z ogromn> przyjemnoWci>. 

Artysta starał siC pracować do koMca 
swojego cycia mimo, ce drzeworyt jest 
technik>, która wymaga ducej siły, nie-
zwykle sprawnej rCki. Wiele z ostatnich 
prac odbijała na papierze jego druga cona. 
Znawcy i krytycy twierdz>, ce nie s> to od-
bitki doskonałe. Jednak to dziCki niej mo-
cemy podziwiać tak wiele prac artysty.

Druga czCWć wieczoru w Klubie Pro-
pozycji poWwiCcona była wspomnieniom 
o Pawle Stellerze, zawartym w ksi>cce 
napisanej przez jego syna Stefana. Ob-
szerne fragmenty tej ksi>cki niezwykle 
przejmuj>co przeczytał Marian byromski, 
znawca cycia i twórczoWci artysty. Spot-
kanie zakoMczyła dyskusja, a nastCpnie 
tradycyjny poczCstunek.    Anna Rokosz
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Uchwała nr XVI/�66/�007 Rady Miasta UstroM
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie okreWlenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właWcicieli nieruchomoWci za odbieranie odpadów 
komunalnych, oprócnianie zbiorników bezodpływowych  
i  transport nieczystoWci ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z póan.zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeWnia 1996 r.  
o utrzymaniu czystoWci i porz>dku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005r. 
Nr 236, poz. 2008 z póan.zm).

Rada Miasta UstroM uchwala:
§ �

WysokoWć górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komu-
nalnych z terenu miasta UstroM dla:

1. właWcicieli nieruchomoWci w wysokoWci 7,30 zł od kacdej 
osoby zamieszkałej na terenie nieruchomoWci za miesi>c + obo-
wi>zuj>cy podatek VAT,

2. właWcicieli nieruchomoWci zamieszkiwanych okresowo (se-
zonowo) w wysokoWci 193 zł rocznie od jednej nieruchomoWci + 
obowi>zuj>cy podatek VAT,

3. osób izycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nie posiadaj>cych osobowoWci prawnej prowadz>cych działal-
noWć gospodarcz> za 1 m3 – w wysokoWci 135 zł + obowi>zuj>cy                  
podatek VAT,

4. osób prawnych, jednostek  organizacyjnych  nie  posiadaj>cych  
osobowoWci  prawnej nie prowadz>cych działalnoWci gospodarczej-
za 1 m3 – w wysokoWci 97 zł + obowi>zuj>cy  podatekVAT.

§ �
WysokoWć górnych stawek opłat za odpady komunalne zbierane 

i odbierane w sposób selektywny z terenu miasta UstroM dla:
1. właWcicieli nieruchomoWci w wysokoWci 5,80 zł od kacdej 

osoby zamieszkałej na terenie nieruchomoWci za miesi>c + obo-
wi>zuj>cy podatek VAT,

2. właWcicieli nieruchomoWci zamieszkiwanych okresowo (se-
zonowo) w wysokoWci 163 zł rocznie od jednej nieruchomoWci+ 
obowi>zuj>cy podatek VAT,

3. osób izycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nie posiadaj>cych osobowoWci prawnej prowadz>cych działal-
noWć gospodarcz> za 1 m3 – w wysokoWci 108 zł + obowi>zuj>cy                
podatek VAT,

4. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj>cych 
osobowoWci prawnej nie prowadz>cych działalnoWci gospodarczej 
za 1 m3 – w wysokoWci 84 zł + obowi>zuj>cy podatek VAT.

§ �
WysokoWć górnych stawek opłat za oprócnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystoWci ciekłych z terenu miasta 
UstroM dla właWcicieli wszystkich nieruchomoWci w wysokoWci 20 
zł za 1m3 nieczystoWci ciekłych + obowi>zuj>cy podatek VAT.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ �
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/338/2005 Rady Miasta UstroM 

z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie okreWlenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właWcicieli nieruchomoWci za odbieranie 
odpadów komunalnych, oprócnianie zbiorników bezodpływo-
wych i transport nieczystoWci ciekłych. /Dziennik UrzCdowy 
Województwa Vl>skiego z 2006 r. Nr.4 poz.213/.

§ 6
1. Uchwała wchodzi w cycie w terminie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Vl>skiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeM na terenie 

Uchwała nr XVI/�70/�007 Rady Miasta UstroM
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od Wrodków 
transportowych na rok �008.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póan.zm.) oraz art.10 ust.1 
i 2 ustawy    z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 884  z póan.zm), ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w 2008r. (M.P.Nr 47 poz.557) i obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 10 paadziernika 2007 r. w sprawie stawek podatku od 
Wrodków transportowych obowi>zuj>cych w 2008r. (M.P.Nr 76 
poz.813).

Rada Miasta UstroM uchwala:
§ �

WysokoWć rocznych stawek podatku od Wrodków transporto-
wych:

1.Od samochodu ciCcarowego: 
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powycej 3,5t i ponicej 12t:

   

          
Od 3,5t do 5,5t wł>cznie     400,00 zł              600,00 zł 
Powycej 5,5t do 9t wł>cznie    800,00 zł              1.000,00 zł 
Powycej 9t i ponicej 12t   1.000,00 zł              1.200,00 zł 
b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wycszej nic   
 12t:

      
      
 12t   15t   1.600,00 zł  1.800,00 zł 
 15t      1.800,00 zł  2.000,00 zł 

 12t   21t   1.700,00 zł  1.900,00 zł 
 21t   25t   1.800,00 zł  2.000,00 zł 
 25t      1.900,00 zł  2.100,00 zł 

     
 12t   27t   1.800,00 zł  2.000,00 zł 
 27t   29t   1.900,00 zł  2.100,00 zł 
 29t      2.000,00 zł  2.460,00 zł 

2. Od ci>gnika siodłowego lub balastowego przystosowanego  
       do ucywania ł>cznie z naczep> lub przyczep> o dopuszczal 
        nej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i ponicej 12t:

Od 3,5t do 7t wł>cznie  1.000,00 zł    1.200,00 zł 
Powycej 7t i ponicej 12t   1.200,00 zł    1.400,00 zł 
b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wycszej nic 12t:

12t   25t   1.400,00 zł    1.600,00 zł 
25t   31t    1.500,00 zł    1.800,00 zł 
31t   36t     1.600,00 zł     1.900,00 zł 
36t   37t    1.800,00 zł     1.940,00 zł 
37t      1.900,00 zł    2.100,00 zł 

12t   40t   1.500,00 zł     1.730,00 zł 
40t      2.000,00 zł    2.510,00 zł 

3. Od przyczepy lub naczepy, z wyj>tkiem zwi>zanych wył>cz-
nie z działalnoWci> rolnicz> prowadzon> przez podatnika podatku 
rolnego, posiadaj>cych ł>cznie z pojazdem silnikowym:

a) dopuszczaln> masC całkowit> od 7t i ponicej 12t:
  

7t        8t     600,00 zł 
8t       10t   800,00 zł 
10t       12t   1.000,00 zł 

Wyprodukowany 
       po 1995r.   

Wyprodukowany w 1995 r.   
               i wczeWniej  

Samochód ciCcarowy  Dopuszczalna   
 masa całkowita  

Wyprodukowany 
       po 1995r.   

Wyprodukowany w 1995 r.   
               i wczeWniej  

Ci>gnik siodłowy lub balastowy Dopuszczalna   
 masa całkowita  

Samochód ciCcarowy  Dopuszczalna masa całkowita  

Nie mniej nic   Mniej nic 
O zawieszeniu osi pneu-
matycznym lub uznanym 

          za równowacne 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

               jezdnych 

      2 osie 

      3 osie 

     4 osie i wiCcej 

      2 osie 

      3 osie 

Ci>gnik siodłowy lub balastowy Dopuszczalna masa całkowita  

Nie mniej nic     Mniej nic 
O zawieszeniu osi pneu-
matycznym lub uznanym 

        za równowacne 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

             jezdnych 

Przyczepa lub naczepa Dopuszczalna masa całkowita  
 Nie mniej nic            Mniej nic 
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§ �
Podatek od Wrodków transportowych płatny jest w kasie UrzCdu 

Miasta lub na rachunek bankowy UrzCdu Miasta.
§ �

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 
§ 4

1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Vl>skiego  
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie UstroMskiej.

a) dopuszczaln> masC całkowit> od 7t i ponicej 12t:
  

7t        8t     600,00 zł 
8t       10t   800,00 zł 
10t       12t   1.000,00 zł 
b) dopuszczaln> masC całkowit> równ> lub wycsz> nic 12t:

12t  25t      1.000,00 zł          1.300,00 zł 
25t        1.200,00 zł          1.400,00 zł 

12t  28t      1.100,00 zł          1.300,00 zł 
28t  36t      1.200,00 zł          1.400,00 zł 
36t  38t      1.300,00 zł          1.500,00 zł 
38t        1.500,00 zł          1.700,00 zł 
 

12t  36t      1.200,00 zł         1.400,00 zł 
36t  38t      1.300,00 zł         1.500,00 zł 
38t        1.600,00 zł         1.800,00 zł 

4. Od autobusu:

 
Mniej nic 30 miejsc 1.200,00 zł 1.400,00 zł 
30 miejsc lub wiCcej 1.500,00 zł 1.700,00 zł 

Przyczepa lub naczepa Dopuszczalna masa całkowita  
 Nie mniej nic            Mniej nic 

Przyczepa lub naczepa Dopuszczalna masa całkowita  

Nie mniej nic   Mniej nic 
O zawieszeniu osi pneu-
matycznym lub uznanym 

        za równowacne 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

              jezdnych 

      1 oW 

      2 osie 

      3 osie 

Wyprodukowany 
       po 1995r.   

Wyprodukowany w 1995 r.   
               i wczeWniej  

Autobus  Liczba miejsc 
s i e d z > c y c h  ( ł > c z n i e  
z miejscem dla kierowcy)  

Uchwała nr XVI/�7�/�007 Rady Miasta UstroM
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j .Dz.U. z 
2006 r., Nr 121, poz.844 z póan. zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 
r. Nr 142,  poz.1591 z póan. zm)

Rada Miasta UstroM uchwala:
§ �

Ustala roczn> opłatC od posiadania przez osobC izyczn> psa 
w wysokoWci 28 zł.

§ �
Zwalnia siC z opłaty od posiadania psów :
1.osoby posiadaj>ce szczeniCta w wieku do 12 tygodni
2.na wniosek emerytów i rencistów spełniaj>cych kryteria do 

otrzymania Wwiadczenia z pomocy społecznej.
§ �

1.Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania organu :
1) w ci>gu dwóch tygodni od nabycia psa
2) jednorazowo w terminie do 15 maja kacdego roku kalen-

darzowego lub
3) w dwóch ratach w terminach do 15 maja i 30 wrzeWnia kac-

dego roku kalendarzowego.
2.OpłatC pobiera siC w połowie stawek okreWlonych w § 1 

niniejszej uchwały, jeceli osoba posiadaj>ca psa weszła w jego 
posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.

3. Zarz>dza siC pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
Inkasentów oraz wysokoWć wynagrodzenia za inkaso okreWla 

odrCbna uchwała.
4.Opłata moce być równiec wpłacana w kasie UrzCdu Miasta 

lub na rachunek bankowy UrzCdu Miasta.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ �

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym Woje-
wództwa Vl>skiego i wchodzi w cycie z dniem 1stycznia 2008 r.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie UstroMskiej.

Jako odskoczniC od deszczowej aury proponujemy wakacyjne 
klimaty, przypominaj>c grupC rozWpiewanej młodziecy sprzed 
szeWćdziesiCciu lat. Od lewej: Józef Podcorski (skrzypce), za nim 
Tadeusz Wantulok, Gustaw Szarzec (akordeon), Danuta CieWlar, 
Stanisław Sztwiertnia (tr>bka), za nim Edward MojeWcik, Lidia 
Gluza z gitar>, Irena Wantuła, Anna Raszka. FotograiC udostCp-
niła i opisała Lidia Troszok, której za wielorak> pomoc stale 
udzielan> Muzeum UstroMskiemu, serdecznie dziCkujC. 

                                                                    lidia Szkaradnik
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Mogiła zbiorowa poległych podczas 
II wojny Wwiatowej usytuowana jest na 
cmentarzu katolickim przy ul. DaszyM-
skiego. Na jej płytach widniej> nastCpuj>ce 
treWci: Za PolskC WiarC WolnoWć i Lud 
– napis umieszczony wraz z godłem na 5 
krzycach oraz dane poległych:

Jan Cichy    30.03.1902 r.  
    –  29.09.1944 r.

zbioRowa  Mogiła
Rudolf Szubert   16.12.1920 r.  

    –  27.09.1944 r.
Anna Korzeniowska  25.07.1913 r.  

    –  27.09.1944 r.
Jan Pawletko   21.07.1894 r.  

    –  27.09.1944 r.
Józef Halama   25.03.1920 r.  

    –  05.02.1944 r.
Fundatorem mogiły powstałej po 1946 

r. było społeczeMstwo Ustronia. Wspo-
mniana mogiła została zaewidencjono-
wana w Vl>skim UrzCdzie Wojewódzkim  
w Katowicach pod numerem WKOPWiM 
163/09. 

Z biegiem lat mogiła wymagała reno-
wacji i w tym celu miasto UstroM w 2002 
r. wyst>piło do Vl>skiego UrzCdu Woje-
wódzkiego w Katowicach z wnioskiem 
o Wrodki inansowe na gruntowny remont 
mogiły. Otrzymana dotacja w 2003 r.  
w wysokoWci 4.000 zł. oraz Wrodki włas-
ne w wysokoWci 4.750 zł. pokryły tylko 
wyszlifowanie płyt. Był to jednak zabieg 
doraany, zeszlifowanie warstwy płyt spo-
wodowało, ic ich gruboWć oscylowała  
w granicach 150 mm do 250 mm. Po trzech 
kolejnych zimach, pod wpływem mrozu, 
ciCcaru Wniegu, płyty popCkały. Ciasne 
usytuowanie grobów powodowało czCste 
przechodzenie przez mogiłC co dodatkowo 
pogarszało jej stan.

W 2006 r. Miasto UstroM ponownie 
wyst>piło o Wrodki na gruntown> mo-
dernizacjC mogiły. Przedstawiciel VUW 
z Katowic po oglCdzinach stwierdził za-
sadnoWć wniosku i w biec>cym roku za 
otrzyman> dotacjC ze Vl>skiego UrzCdu 
Wojewódzkiego w Katowicach w wyso-
koWci 25.000 zł. zdemontowano stare płyty 
i cokół, w miejsce których zamontowano 
now> podstawC mogiły i płyty granitowe 
ze stosownymi napisami.

                          Zdzisław Brachaczek  

odnowiona mogiła na cmentarzu katolickim.                                 fot. w. Suchta
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6 grudnia w Izbie Regionalno-Przyrod-
niczej miał miejsce wykład Zygmunta 
Białasa, pt: „Czy w Ustroniu wystCpu-
j> wody termalne”. Wykład odbył siC  
w ramach spotkaM Koła Ekologów.

 Z. Białas rozpocz>ł swoj> prelekcjC 
od wyjaWnienia pojCcia woda termalna. 
Powiedział, ce za wodC termaln> uwaca 
siC wodC podziemn>, która ma na wy-
pływie ponad 200C. Prelegent wyjaWnił 
tec, ce geolodzy nie ucywaj> pojCcia 
wody geotermalne, mówi> raczej o ener-
gii geotermalnej, czyli energii cieplnej 
płynów nagromadzonych w skałach. ̀ ród-
łem nagromadzonego ciepła jest magma, 
która wystCpuje głCboko pod skorup>  
i płaszczem ziemi. Najlepsze warunki 
na Wwiecie, jeWli chodzi o uzyskanie tego 
ciepła s> tam, gdzie wystCpuj> wulkany 
i trzCsienia ziemi. NajwiCcej ciepła gro-
madzi siC na krawCdziach płyt skalnych 
powstałych po trzCsieniu ziemi. Energia 
geotermalna jest wykorzystywana w bar-
dzo wielu krajach. Takim przykładem 
jest Islandia, gdzie 100% tej energii jest 
wykorzystywane do ogrzewania. 

Dobre warunki maj> tec WCgrzy, Sło-
wacy i Włosi. 

W Polsce najwacniejsze oWrodki wyko-
rzystuj>ce energiC geotermaln> to: Pyrzy-
ce, Mszczonów, Uniejów. W Zakopanem 
na Antałówce uruchomiono zakład rehabi-
litacyjny wykorzystuj>cy wody termalne 
do zabiegów. Oprócz tego mamy jeszcze 
takie oWrodki, jak: Cieplice, Duszniki, 
L>dek Zdrój, Ciechocinek, Konstancin  
i Iwonicz. Wody termalne wykorzystuje siC 
tam do zabiegów balneologicznych. 

  W naszym regionie w latach 90 – tych 
pojawiła siC koncepcja pozyskiwania 
wód termalnych w szerszym zakresie.  
W zwi>zku z tym na zlecenie prywatnych 
inwestorów sporz>dzono opracowanie mó-
wi>ce o zasobach tych wód w naszym 
rejonie. Stwierdzono, ce znajduj> siC one 
w Skoczowie, WiWle, Rybarzowicach, 

Istebnej i Górkach Wielkich. W opraco-
waniu tym nie uwzglCdniono Ustronia.  
W 2001r. wykonano na zlecenie miasta oce-
nC zasobów energii geotermalnej znajduj>cej 
siC pod gmin> UstroM i wskazano mocliwoWci 
jej wykorzystania. Według tego opracowania 
UstroM miał nieograniczone zasoby wód. 
Wody te zawsze pozyskiwne s> ze szczelin 
skalnych, itp. PorowatoWć skał znajduj>cych 
siC pod  nasz> gmin> w tym opracowaniu 
oceniona została na 15 – 20%. Jako geolog 
uzdrowiska Z. Białas zaznaczył, ce dane te 
miały niewiele wspólnego z rzeczywistoWci>.  
W jego ocenie porowatoWć wynosiła od 
1 do 3 procent. Po tym opracowaniu po-
jawiła siC koncepcja ogrzewania budyn-
ków przy wykorzystaniu energii geoter-
malnej. Był to czas, kiedy powstawały 
zakłady geotermalne w innych krajach 
czy miejscowoWciach i wydawało siC, ce 
UstroM równiec moce taki zakład mieć. 
Niestety prelegent rozwiał nadzieje słu-
chaczy stwierdzaj>c, ce jest to niemocliwe.  
W Ustroniu wydobywane s> wody ter-
malne, które zasilaj> baseny solankowe, 
jednak iloWć tych wód i ich temperatura 
nie jest wystarczaj>ca do wykorzystania 
w szerszym zakresie. Oprócz tego UstroM 
musi posiadać dodatkowy otwór, w który 
zatłacza siC wykorzystan> solankC. Gdyby 
była to woda słodka, mocnaby schłodzo-
n> i zucyt> wpuWcić do kanalizacji miej-
skiej. Wtedy wystarczyłby tylko otwór 
wypływowy. W Ustroniu mamy wodC słon>, 
dlatego musimy zatłaczać j> z powrotem 
do ziemi. Gdyby wykorzystywać wodC  
w wiCkszych iloWciach, skały nie przyjCłyby 
jej z powrotem. Koszt wykorzystywania 
takiej wody do basenów jest ogromny. Nie 
zniechCca to jednak inwestorów, którzy 
w Brennej chc> budować baseny geoter-
malne. 

Swoj> prelekcjC Z. Białas zakoMczył 
stwierdzeniem, ce nam ustroniakom po-
winno wystarczyć to, co mamy.

                                       Anna Rokosz

podzieMne  zaSoby

W Wwi>tecznym numerze Gazety UstroM-
skiej ukace siC płyta zespołu Ustronsky 
„Ikar”. W poprzednich dwóch wydaniach 
GU na Boce Narodzenie do gazety doł>-
czaliWmy płyty z kolCdami. Teraz prze-
kacemy czytelnikom płytC z nieco inn> 
muzyk>. Ustronsky to zespól opieraj>cy 
siC o miejscowych muzyków, a my pertrak-
towaliWmy z dwoma członkami zespołu 
– gitarzyst> Zbigniewem Bałdysem i wo-
kalist> Janem Zacharem. Muzyka, słowa 
i arancacja to dzieło Tomasza Wolskiego. 
Dodatkowy bonus to „Kołysanka dla Julki” 
Z. Bałdysa. Na płycie zagraj> takce: Artur 
Kudłacik – bas, Tomasz Pala – instrumenty 
klwiszowe, Łukasz Piechota – instrumenty 
klawiszowe, Bartosz Herman – perkusja, 
Tomasz Adamczyk – tr>bka, Wojciech 
ZiCba – saksofon, Jacek Owsianka – sak-
sofon, Mariusz Płonka – puzon, Andrzej 
Danek – puzon. 
- Wszyscy jakoW s> zwi>zani z Ustro-
niem. Tu gramy koncerty w pubie An-
gels. Generalnie wszyscy s> stela – mówi  
Z. Bałdys.
- Praktycznie na płycie bCdzie wszystko, po 
prostu ambitna muzyka dla ludzi chc>cych 
czegoW wiCcej nic tupanie nog> – mówi  
o płycie J. Zachar. – Moim zdaniem utwory 
s> Wwietnie zaarancowane. Rzadko spoty-
ka siC takie arancacje, jakie pisze Tomek 
Wolski. Pracowałem z profesjonalistami  
i była to dla mnie nauka. 
- Bardzo fajnie jest rozpisana sekcja dCta. 
Jest to muzyka od pocz>tku do koMca prze-
myWlana – dodaje Z. Bałdys. – Najlepiej 
bCdzie oceniać płytC po jej wysłuchaniu.
                   (ws)

17 listopada w OWrodku Szkolenio-
wo-Wypoczynkowym „D=B”, odbył 
siC  drugi Bal Andrzejkowy, który został 
zorganizowany przez RadC Rodziców 
SP-3. W zabawie wziCło udział ponad 
osiemdziesi>t osób. Dochód zasilił konto 
Rady Rodziców. Organizatorzy dziCkuj> 
sponsorom: kierownikowi DW „D>b” 
Krzysztofowi Rupce oraz personelowi 
kuchennemu, przewodnicz>cej Karinie 
Pilch, Bernadetcie Mizera, Biuro Podrócy 
„Damptour”-p.M. Danielec, Hurtownia 
„Artchem”, P.B.I.H. „IncBud”, Firma 
Handlowa DiA –Bolik, NadleWnictwo 
„UstroM”, Firma „Mokate”, Hurtownia 
Rybna „Amur”, Hurtownia „Smakosz”, 
Pizzeria „Verona”, Sklep „Bodzio”, Re-
stauracja „Zocha” UstroM-Polana, p. Jerzy 
Vliwka, „Drew-Lech” Wisła Jawornik, 
Cukiernia „Delicje” UstroM, „DobczaM-
scy Furmanie”-Paweł Gomola i Paweł 
Sztwiertnia, Salon Fryzjerski „Ewa”, 
Salon Fryzjerski „Anna”, Pracownia  
B i A Malec, Firma „Ustronianka”, Sklep 
„Spar”UstroM- Polana, Kwiaciarnia „Kon-
walia” oraz wszystkim Rodzicom. 

Angelika Matuszek

płyta w gu

andRzeJki 
w dBbie

z. białas.                                      fot. a. Rokosz
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CZYTELNiA oGóLNA oRAZ WYpoLYCZALNiA dLA dZiECi i MłodZiELY
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

BiBLioTEKA SZKoLNo-œRodoWiSKoWA W uSTRoNiu - poLANiE
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

MuZEuM uSTRońSKiE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddZiAł MuZEuM „ZBioRY MARii SKALiCKiEJ”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe (grudzień-styczeń):
- Stolica Melancholii -detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii  

Piotra Borowicza 
 KLuB pRopoZYCJi: -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 

oddZiA£ CZYNNY:  codziennie w godz. 11-16.

GALERiA SZTuKi WSpółCZESNEJ „NA GoJACH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GALERiA SZTuKi WSpółCZESNEJ „ZAWodZiE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiuRo pRoMoCJi i WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRZEœCiJAñSKA FuNdACJA „¯YCiE i MiSJA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WYSTAWA MoToCYKLi ZABYTKoWYCH - RdZAWE diAMENTY

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  

dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MiEJSKi doM KuLTuRY „pRALAKóWKA” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

ToWARZYSTWo KSZTAłCENiA ARTYSTYCZNEGo - ognisko Muzyczne   MdK „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

uSTRoñSKiE SToWARZYSZENiE TRZEJWoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FuNdACJA œW. ANToNiEGo
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

MiEJSKi oœRodEK poMoCY Spo£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

SToWARZYSZENiA i ZWiĄZKi:
Zw. Kombatantów Rp i By³ych WiêŸniów politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich Si³ Zbrojnych na  Zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
Zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
Zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

SToWARZYSZENiE poMoCY dZiECioM i RodZiNiE”MoLNA iNACZEJ”W uSTRoNiu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, Aroda 9.00- 13.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  Sp 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
Sp 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
Sp 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) Ar. - godz. 13.30-16.30
Sp 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, Sp 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
GiM 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, GiM 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 12.30-15.30.
MiEJSKA iNFoRMACJA TuRYSTYCZNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAL MiEJSKA uSTRoñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Uchwała 
nr XVI/�77/�007 Rady Miasta UstroM

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie okreWlenia liczby przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego tak-
sówk> na rok �008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z póan.zm.) oraz art.6 ust.6 ustawy        
z dnia 6 wrzeWnia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.  
z 2007r., Nr 125 poz. 874 z póan. zm.).

Rada Miasta UstroM uchwala:
§ �

LiczbC przeznaczonych do wydania nowych licencji na wyko-
nywanie transportu drogowego taksówk> na rok 2008 w iloWci 
„15”.

§ �
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ �
1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Vl>skiego  
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2008 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie 
UstroMskiej. 
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POZIOMO: �) bajkowe samobije, 4) w rCku miotacza,  
6) kucharz okrCtowy, 8) w plecaku turysty, 9) ł>czy brzegi, 
�0) francuski powiat, ��) ukochany Julii, ��) miasto camorry, 
��) podkasany taniec, �4) chora rzeka, ��) chroniona roWlina 
górska, �6) z ula, �7) wiatr od morza, �8) herbata Anglika, 
�9) zawijane danie miCsne, �0) struW australijski.

PIOnOWO: �) szef komisariatu, �) kurort na Mierzei 
WiWlanej, �) imiC mCskie, 4) rok na Wcianie, �) imiC ceMskie,  
6) cywioł nad cywioły, 7) strzelanie z dział, ��) proWba  
w wojsku, ��) manna lub gryczana, �7) pocz>tek alfabetu 
na opak.
   
Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 21 grudnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 48
lAnIe  WOSKU

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Beata Puczek, UstroM, 
ul. Rócana 15.  Zapraszamy do redakcji. 

kRzybówka   kRzybówka   kRzybówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jako sie tec mocie 
w tym przedWwióntecznym czasie?
Czy juc rozmyWlocie ło Wwiyntach? Na toć, isto sie gupie 

pytóm. Jo nierada teraz wybiyróm sie do sklepu, bo je tam 
za moc norodu, jak na mój gust. Juc pod kóniec listopada 
nasilił sie tyn ruch handlowy i doprowdy nie wiym czymu? 
Dyć idzie kupić wszelijaki towar aji w łostatnij chwili. Pro-
wda, ce niejedna gaadzinka chce mieć juc wszystko zawczasu 
na podoryndziu, ale coby trzi tydnie przed Wwiyntami robić 
juc zapasy, to sie mi zdo doprowdy przesada. Choć trzeba 
prziznać, ce je to tako ugruntowano tradycja, bo przeca co 
roku je taki sóm przedWwiónteczny szał zakupowy. Tóc aspóM 
jo chodzym rano zrobić codziynne sprawunki, jak jeszcze 
ponikierzi spióm, a potym juc sie w tym tłumie po nic nie 
cisnym. Ale prziznóm sie Wóm, ce jak stojym w kolejce do 
kasy, to rada sie dziwóm sómsiadóm do koszy, co tec tam na-
kupili. Teraz zauwacóm jeszcze wiyncyj nic w inszym czasie 
sztucznoWci, na kiere je cech strasznucnie przewracliwióno. 
Łoto baji ty babki w prószku, polywy, łozdoby, wszelijaki 
masy do ciast. Nó, niby wszystko coby kobiecie ulcyć. Po-
wóniosz takóm paczke z ciastym w prószku, to ac miło. Ale 
czy rozmyWlosz, ce to sama chymia i jaki to pieróMstwo je 
niezdrowe? Czy nie lepij kupić wajec na torgu i samodzielnie 
według przepisu upiyc Wwiónteczne wypieki? Prowda, ce je 
to ło wiele wiyncyj roboty, nale dyć to robiymy dlo swojich 
najblicszych, to przeca warto sie poWwiyncić. 

Chocioc muszym prziznać, ce ni ma cech sama, co tak 
myWli. Coroz czynWcij widzym, ce nie jyno na torgu majóm 
wziynci gaadzinki ze wsi ze swojskim towarym, ale aji do 
bloków przijycdcajóm dostawcy z mlykym, dómowymi waj-
cami, co majom juc umówióne stałe klijyntki. A łostatnio 
spotkałach kamratke, co dyrdała ac na Manhatan, bo tam 
przijycdco jakosi gorolka z dómowym nabiałym. Tóc dzierc-
cie sie gaadzinki, bo moc roboty przed nami. byczym nade 
wszystko zdrowych Wwiónt.                                       Jewka

Ostatnie roboty przed otwarciem marketu.                Fot. W. Suchta
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Równie czCsto jak bogatki – o których 
pisałem przed dwoma tygodniami – mocna 
przy karmnikach zaobserwować sikorki 
modre, czyli modraszki. Ptaki tego ga-
tunku swym wygl>dem takce spełniaj> 
podstawow> i ogóln> „definicjC” siko-
rek, jak> poprzednio przytoczyłem, gdyc  
w barwie ich piórek przewagC ma kolor 
cółty (brzuszek), a głowC zdobi czapeczka. 
Tyle ce w odrócnieniu od bogatek, cza-
peczka modraszek jest niebieska, z białym 
obrzeceniem, a na brzuszku brak tak cha-
rakterystycznego krawacika. Sikorki mo-
dre s> mniejsze od bogatek, maj> jasnonie-
bieskie skrzydła i ogon, a co najciekawsze  
w promieniach ultraioletowych (niewi-
dzialnych dla ludzkiego oka, ale dostrze-
ganych przez ptaki) wszystkie te modre 
piórka WwiCc> ni-
czym latarnie. Mo-
draszki z bogat-
kami maj> sporo 
wspólnych cech, 
zwłaszcza jeWli 
chodzi o zacho-
wanie czy ulubio-
ny pokarm. Kiedy 
jednak obserwujC 
całe stadko si-
korek przy kar-
mniku, to jednak 
widać wyraanie, 
ce te dwa gatunki 
sikorek wybrały 
rócn> strategiC w 
braniu od cycia 
tego, co im siC 
nalecy. Bogatki 
wykorzystuj> sw> 
wielkoWć, s> za-
dziorne i bojowe, 
strasz> i przepC-
dzaj> konkuren-
tów od pokarmu. 
Mniejsze od nich 
modraszki wydaj> 
siC być sprytniej-
sze – wykorzy-
stuj> chwilC nie-
uwagi bogatek, by 
szybko chwycić w 
dziób coW do zje-
dzenia i odlecieć 
w zaciszne miej-
sce. Kiedy docho-
dzi do konfrontacji bogatki z modraszk> 
twarz> w twarz, czyli dziobem w dziób, 
to w 9 przypadkach na 10 modraszka jest 
przepCdzana np. od zawieszonej na gał>zce 
słoninki. Kiedy zamiast tego wysypiemy 
sikorkom garWć ziaren słonecznika, to jak-
by robi siC trochC spokojniej i wszystkie 
ptaki maj> szansC na zaspokojenie głodu, 
bo kacdy spCdza przy pokarmie tylko tyle 
czasu, ile trzeba by pochwycić wybrane 
ziarenko w dziób, po czym odlatuje.

Z modraszkami wi>ce siC kilka bardzo 
interesuj>cych obserwacji, dotycz>cych ich 
cycia społeczno-rodzinnego. Pocz>tkiem 
ubiegłego wieku zauwacono w Anglii, ce 
te małe sprytne ptaszki nauczyły siC spi-
jać… WmietankC z mleka w butelkach, jakie 
kacdego ranka mleczarze ustawiali przed 
drzwiami domów statecznych mieszczan. 
Było to w czasach, kiedy butelki albo nie 

były zamykane, albo szyjkC butelki owija-
no kawałkiem papieru, co nie było zbytni> 
przeszkod> dla ptaków. Mleczarze – bodaj 
czy juc nie w latach 30. minionego stulecia 
– zaczCli w koMcu zamykać butelki kapsla-
mi z aluminium. Jednak i to nie przeszko-
dziło modraszkom w posiłkach. Ich krótki, 
ale ostry dziób, w zupełnoWci wystarczał 
do przebicia aluminiowej zasłonki lub jej 
podwacenia i juc droga do pysznej Wmie-
tanki stała otworem. Ale to nie wszystko. 
Dokładnie tak samo robiły równie małe 
rudziki. Z jedn> wszakce rócnic> – wWród 
modraszek umiejCtnoWć spijania Wmietanki 
spod aluminiowych kapsli szerzyła siC 
bardzo szybko, jeden ptaszek uczył siC 
od drugiego, bowiem sikorki lubi> swoje 
własne towarzystwo i czCsto trzymaj> siC 

w sporych gromadkach. Rudziki s> samot-
nikami i na pomysł by przebić dziobem 
kapsel zamykaj>cy butelkC z mlekiem 
kacdy ptaszek musiał wpaWć sam. Łatwo 
chyba przewidzieć, któremu gatunkowi 
przypadła w udziale znacznie wiCksza 
czCWć angielskiej Wmietanki. 

Inn> ciekawostk> jest zachowanie 
modraszek w gniazdach. Otóc ptaki te 
buduj>c gniazdo czasami wykorzystuj> 
kawałki aromatycznie pachn>cych roWlin, 
na przykład miCty. OczywiWcie nie mamy 
w tym przypadku do czynienia z konese-
rami miłych zapachów w mieszkaniu, ale 
to po prostu umiejCtnoWć wykorzystania 
„broni biologicznej” przeciw rócnym 
szkodnikom i pasocytom, których zawsze 
sporo znajduje siC w gniazdach sikorek. 
Olejki eteryczne skutecznie ograniczaj> 
ich liczbC, co ma oczywiste przełocenie 

SIKORKI (�)

na liczbC i kondycjC zdrowotn> potom-
stwa modraszek. Skoro juc jesteWmy 
przy dzieciach modraszek… Parka mo-
draszek na pozór wydaje siC być wiern>  
i szczCWliw> rodzink>, wspólnie buduj>c> 
gniazdko, a potem wychowuj>c> młode, 
sprawiedliwie dziel>c> siC wszelkim tru-
dami rodzicielskiego cycia. Tymczasem 
po szczegółowych badaniach okazało 
siC, ce w kacdym gniazdku parka sikorek 
wychowuje potomstwo pochodz>ce prze-
ciCtnie od trzech lub czterech samców! 
Oburzaj>ca niewiernoWć modraszkowej 
małconki, nieprawdac? Równie ciekawe 
jest to, ce do aktów niewiernoWci znacz-
nie czCWciej dochodzi wWród modraszek 
gniazduj>cych w miastach, nic w leW-
nej głuszy. ProszC jednak nie wyci>gać 

zbyt pochopnych 
wniosków na temat 
wpływu miejskiej 
kultury na niemo-
ralne prowadzenie 
siC małconków, 
nawet tak na pozór 
niewinnych stwo-
rzeM, jakimi s> 
sikorki. Po prostu 
to okazja czyni… 
hm, „złodzieja”.  
W miastach mo-
d r a s z k i  c y j >  
w wiCkszym za-
gCszczeniu i o mał-
ceMsk> zdradC jest 
po prostu łatwiej 
nic w leWnych od-
stCpach.

Kolejnym gatun-
kiem sikorek, jaki 
ostatnio goWci na 
moim balkonie jest 
czarnogłówka. Ła-
two siC domyWleć, 
ce cech> rzucaj>-
c> siC w oczy jest 
czarna czapeczka 
na głowie, ale poza 
tym czarnogłówki 
na tle swoich cółto-
modrych kuzynek 
prezentuj> siC mało 
okazale ,  wrCcz 
smutno i szaro. 
Nie maj> cółtych 

brzuszków, a ich piórka s> w rócnych 
odcieniach szaroWci i br>zu. Co ciekawe, 
choć czarnogłówki s> moimi rzadkimi 
goWćmi, to mocna zauwacyć, ce bogatki 
i modraszki maj>c do wyboru słoninC 
lub ziarna słonecznika, zawsze najpierw 
wybior> to pierwsze. Czarnogłówki na-
tomiast praktycznie zawsze wybieraj> 
słonecznik. Inna sprawa, ce w tym roku 
juc dwukrotnie zawieszałem kawałek 
surowej słoniny, która juc po kilku dniach 
znikała w tajemniczy sposób, a na miej-
scu pozostawały tylko kawałki uciCtego 
niby ostrym nocem sznurka. Zdaje siC, ce  
z mojej „sikorkowej” stołówki korzysta 
znacznie wiCkszy i sprytniejszy „ktoW”,  
i to z pewnoWci> pozbawiony skrzydeł, ale 
zbrojny w ostre zCby. Ale o tym „ktosiu” 
opowiem innym razem.

      Tekst i zdjCcie: Aleksander Dorda
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Nastaje czas dymienia.                                                 Fot. W. Suchta

W ramach Europejskiego Programu Młodziec w Działa-
niu - Inicjatywy Młodziecowe, ustroMska młodziec realizuje 
projekt „Rezonans”. Jedn> z jego czCWci były warsztaty ma-
larskie w okolicach Ustronia. Młodziec malowała w plenerze 
przez 9 dni.  Byli w WiWle Malince,  Cieszynie, na  Równicy  
i w Istebnej. W warsztatach wziCło udział 34 młodych malarzy, 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Powstało po-
nad 70 prac malarskich wykonanych farbami  akrylowymi oraz 
zdjCcia i prace ołówkiem. Warsztaty prowadzili plastycy Tomasz 
Targowski i Dariusz Gierdal. Malowano w rócnych warunkach. 
Był i upał i deszcz i przejmuj>ce zimno, ale uczestnikom to nie 
przeszkadzało  i pracowali całymi dniami.  Codziennie wieczorem 
odbywały siC korekty i długie dyskusje o sztuce. Plenery cieszyły 
siC ducym powodzeniem i chCtnych było bardzo wielu.  Juc s> 
planowane nastCpne plenery, a okazuje siC, ce coraz wiCcej mło-
dych ludzi chce spCdzać czas wolny w sposób twórczy i coraz 
wiCcej odkrywa w sobie talent. Efektem warsztatów jest wystawa 
poplenerowa w Muzeum UstroMskim, na której prezentujemy 
najciekawsze prace.             (G�)

po  pleneRze
wernisac w Muzeum ustroMskim.                           fot. t. targowski
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 KUlTURA
13.12 godz. 17.00 Zamek Prezydencki w WiWle dawniej 
   i dziW - spotkanie z historykiem sztuki 
   Dominikiem Konarzewskim, Zbiory 
   Marii Skalickiej.
14.12 godz. 16.00 Spotkanie z Urszul> Vliwk>, pt. Vwi>- 
   teczny prezent, Muzeum UstroMskie. 
18.12 godz. 8.30, 11.00 „Król narnii”, spektakl teatralny dla  
   I klas SP, MDK „Pracakówka”.
18.12  godz. 11.00 RozstrzygniCcie konkursu na „najpiCk- 
   niejsza ozdobC choinkow>”, MDK „Pra 
   cakówka”.
       KInO 
7-13.12  godz. 18.45  Wszystko bCdzie dobrze, obyczajowy, 
   15 lat, Polska.
14-20.12  godz.18.10  Pachnidło, historyczno-sensacyjny, 
   18 lat,  Francja/Anglia/Hiszpania.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Pokój do wynajCcia. 033-854-
71-37.

www.fotolegwan.pl 

PrzyjmC do pracy instalatora. Tel. 
0-509-940-503.

Angielski dla pocz>tkuj>cych.  
0-609-663-093.

UstroM M-3 sprzedam, wynajmC. 
0-601-491-124.

Do wynajCcia lokal – 23 m2, 
ul.M.Konopnickiej. Tel. 0-607-
869-346.

WynajmC kawalerkC – 38 m2 
od zaraz w Centrum Ustronia.  
33-854-42-23.

Sprzedac choinek – sosna, Wwierk, 
jodła. UstroM, ul. PolaMska 32. Tel. 
033-854-33-02.

PrzyjmC młod> osobC do pracy  
w barze typu „kebab” w Ustroniu. 
0-515-286-511.

Obsługa kadrowa irm. Tel. 033-
858-77-13, 033-854-32-60, 0-668-
049-577.

Do wynajCcia na ul.Sikorskiego 
duca kawalerka. 0-605-635-161.

Sprzedam skodC felicjC, 1999, 
80 000 km. tel. 033 854-26-93.

Malowanie, tapetowanie, głada. 
0-501-831-310.

Wyprzedac spodni i kurtek zimo-
wych – rabat do 20%. Zaprasza-
my! Sport – UstroM, Otto Marosz, 
ul. 3 Maja 8a.

Sprzedac choinek, Krystyna Vliw-
ka, ul.Sucha 3, 033-854-21-27.

Do wynajCcia 3-pokojowe miesz-
kanie po remoncie, w centrum 
Ustronia. 033-854-23-04.

Sprzedam audi 50, 1977, poj. 
1,08, sprawny, cena do uzgod-
nienia.0-514-920-314, 0-506-
835-433.

Sprzedam komplet wypoczynko-
wy - wersalka, 2 fotele, 2 pufy. 
Tanio. 0-693-301-376.
 

  
14-16.12 -  na zawodziu  ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
17-19.12 -  Elba  ul. cieszyMska 2 tel. 854-21-02
20-22.12 -  „111”  ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89

 wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

Szkoła Podstawowa Nr 2 po raz drugi wziCła udział w konkursie 
„Zdrowie i Szkoła” organizowanym przez Sejmik Samorz>dowy 
Województwa Bielskiego. W ubiegłym roku zajCła 5 miejsce,  
w 1997 roku jej osi>gniCcia oceniono jeszcze wycej, na 73 uczest-
ników była trzecia. Nad zajCciem tak wysokiego miejsca pracował 
zespół: Barbara Brenner – koordynator, Liana Broda – zastCpca 
dyrektora SP2, Iwona Werpachowska, Ewa Gruszczyk, Edyta 
Knopek, Ewa Sztwiertnia, Iwona Brudna, Roman Langhammer 
– uczeM, Małgorzata Waszek - skarbnik Rady Rodziców oraz 
Estera Wieja, Sylwia CieWlar i Dominika Gluza z Samorz>du 
Uczniowskiego.

Od 5 do 7 grudnia przebywała w Ustroniu delegacja z XI Dziel-
nicy Budapesztu, któr> reprezentowali: burmistrz Ferenc Szegedi, 
prezes Samorz>du Polskiej MniejszoWci Narodowej Csecsertis. 
Juc w kilka godzin po przyjeadzie w UrzCdzie Miejskim odbyło siC 
spotkanie, w czasie którego F. Szegedi oraz reprezentuj>cy UstroM 
przewodnicz>cy Rady Miejskiej Franciszek Korcz i burmistrz Ka-
zimierz Hanus podpisali porozumienie o partnerstwie pomiCdzy XI 
Dzielnic> Budapesztu i Ustroniem. Póaniej odbyło siC spotkanie, 
w którym uczestniczyli radni i członkowie działaj>cego w naszym 
mieWcie Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych.

Ostatnie w tym roku spotkanie w Klubie Propozycji przebiega-
ło w wyj>tkowo sympatycznej atmosferze. Jego bohaterk> była 
Jadwiga Oszeldowa, która przyjechała z mCcem Władysławem,  
a takce specjalnym goWciem, dziennikarzem telewizyjnym Krystia-
nem Przysieckim, twórc> i prowadz>cym program „Zawsze po 
21”. Spotkanie miało zwi>zek z wydaniem kolejnej ksi>cki pani 
Jadwigi zatytułowanej „Zdrowie pod rCk>”. W tym poradniku, 
podobnie jak na ostatnich stronach Głosu Ziemi  CieszyMskiej, 
J. Oszeldowa zwraca uwagC na zdrowe odcywianie, ale tec na 
pozytywne nastawienie i pogodC ducha.

Ukazał siC ostatni w tym roku numer Informatora CieszyM-
skiego Interklubu Społecznego – „CIS”. Biuletyn wydawany jest 
dziCki społecznemu zaangacowaniu wielu ludzi, a jego redakcj> 
zajmuje siC Władysław Oszelda. W kacdym numerze „CIS-u” 
znaleać mocna informacje o imprezach kulturalnych, nowych wy-
dawnictwach, wacnych spotkaniach odbywaj>cych siC po jednej  
i drugiej stronie Olzy.                                                             (ar)

*    *    *

*    *    *

dziesiCć  lat  temu

*    *    *

czekamy na Wnieg, a potem ...                                     fot. w. Suchta



13 grudnia 2007 r.   Gazeta UstroMska   ��

FELIETON

Tak sobie myWlC

FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (4)

Zblicaj> siC WwiCta Bocego Narodzenia. 
W centrach handlowych juc rozpoczCło siC 
szaleMstwo Wwi>tecznych zakupów. Wysta-
wione zostały sztuczne choinki i ozdoby 
choinkowe, długimi rzCdami stoj> igurki 
WwiCtych Mikołajów, kusz> Wwi>teczne 
przysmaki i niezliczone iloWci rzeczy, które 
maj> czy tylko mog> stać siC Wwi>tecznymi 
prezentami. Jest tak, jakby te WwiCta miały 
przyjWć juc, za dzieM, za dwa… PatrzC na 
kalendarz; jest dopiero 19. listopada. Do 
Wwi>t jeszcze daleko; piCć tygodni, trzy-
dzieWci piCć dni… 

Od lat zauwacamy stałe wydłucanie siC 
okresu przedWwi>tecznego. KiedyW to był 
czas 1-2 tygodni, a potem tych tygodni 
przybywało. Praktycznie juc w pierwszych 
dniach listopada zaczyna zmieniać siC 
wystrój sklepów i centrów handlowych. 
To handlowcom najbardziej zapewne 

zalecy na wydłucaniu tego okresu. To dla 
nich szansa, aby odrobić straty z poprzed-
nich miesiCcy i zarobić na czas chudych 
miesiCcy, które przyjd> po WwiCtach. Trze-
ba tylko wyprzedzić konkurencjC, traić 
w gusta kupuj>cych i sprzedać jak najwiC-
cej Wwi>tecznych towarów.

W mrokach niepamiCci pogr>caj> siC 
czasy pustych sklepów, wystawania w 
kolejkach i zdobywania tego wszystkiego, 
co było potrzebne do cycia i przecycia… 
Dzisiaj mamy problem z wyborem spoWród 
ogromu rócnych propozycji albo tec z tym 
sk>d wzi>ć pieni>dze na to wszystko, co 
chcielibyWmy mieć i co chcielibyWmy kupić 
na prezenty dla naszych najblicszych.

A przeciec oczekiwania tych, których 
mamy obdarzyć w Wwi>tecznym cza-
sie bywaj> duce i nie zawsze jesteWmy 
w stanie je spełnić. Dzieci pisz> długie 
listy do Aniołka czy VwiCtego Mikołaja. 
Bywa, ce na wypełnienie tych cyczeM nie 
starczy niejednej pensji… Rócnie wiCc 
bywa z szans> na spełnienie tych Wwi>-
tecznych oczekiwaM i nadziei…

Człowiekowi w moim wieku przy kac-
dej okazji nasuwaj> siC wspomnienie 
o tym jak to było dawniej. Wypytywałem 
ostatnio znajomych jak to było z prezenta-
mi Wwi>tecznymi w czasie ich dzieciMstwa. 

Okazało siC, ce niemal nie było pisania 
listów do Aniołka czy VwiCtego Mikołaja. 
A pod choink>, jeWli w ogóle były jakieW 
prezenty, to były to rzeczy potrzebne 
i praktyczne; para ciepłych skarpet czy 
rCkawiczek, sweterek zrobiony na dru-
tach przez mamC czy babciC, słodycze 
czy owoce… Prawie nie dostawaliWmy 
zabawek. Czasem znajdowaliWmy pod 
choink> jak>W ksi>ckC. A sprzCt sportowy 
był zazwyczaj poza zasiCgiem naszych 
marzeM… Choć nieraz chcieliWmy dostać 
w prezencie Wwi>tecznym coW innego, coW 
mniej praktycznego, cos do zabawy, to 
jednak cieszyliWmy siC z tych prezentów. 
WiedzieliWmy, ce naszych rodziców na nic 
wiCcej nie stać…

Zapewne w wiCkszoWci rodzin skoMczył 
siC czas takich praktycznych prezentów 
Wwi>tecznych, nieraz własnorCcznie wyko-
nywanych przez oiarodawców. Przeciec 
tak wiele otrzymujemy zewsz>d propozy-
cji rzeczy, które mog> stać siC Wwi>teczny-
mi prezentami. Reklama rozbudza coraz 
wiCksze oczekiwania naszych bliskich. 
Bywa, ce przekraczaj> one mocliwoWci 
potencjalnych oiarodawców. PamiCtajmy 
jednak o tym, ce nie cena prezentów sta-
nowi najwiCksz> wartoWć, ale miłoWć tych, 
którzy te prezenty daj>.           Jerzy Bór

Vwi>teczne prezenty

1. W kolejnych odcinkach prezentowa-
nej tu ilozoicznej releksji skupiliWmy 
uwagC na miejscu istotnym dla ludzkiej 
egzystencji, którym jest dom. Rozpatru-
jemy dalej kwestiC: czym cechuje siC dom 
rodzinny?

2. Filozoiczny sposób rozwacania prob-
lemów skłania do – uprzedniego wobec 
dociekaM – wyznania: „wiem, ce nic nie 
wiem”. Tak sformułowane sokratejskie 
wyznanie bliskie jest releksyjnej poe-
zji Seferisa: „Niewiele wiem o domach. 
Domy, które miałem, zabrali mi. Były 
to lata przestCpne: wojny, zniszczenia, 
ucieczki. Niewiele wiem o domach, wiem, 
ce siC rodz> i cyj> – i cóc wiCcej? Z pocz>t-
kiem nowe jak dzieci, haftuj> rócnobarwne 
okiennice i błyszcz> drzwi. Niewiele wiem 
o domach, ale czasem nawiedza mnie myWl 
– jeceli siC głCbiej zastanowiC – o jakieW  
ich radoWci, albo o smutku ich. – Przeciec 
to o domach wiesz: kiedy tylko je odsło-
nisz, zaraz s> pełne niepokoju”. Poetycka 
wizja Seferisa bliska okazuje siC doWwiad-
czeniom XX wieku, gdy ludobójcze wojny, 
systemy totalitarne i wzmocone przemiany 
cywilizacyjne niszcz> kruchy obszar domu 
rodzinnego i jego autonomiczny sens. 

3. W celu uzyskania lepszego unaocznie-
nia istoty domu nalecy rozwacyć pytania: 
Które z obiektów i instytucji spotykanych 
w naszym Wwiecie s> w jakimW stopniu 
zblicone swymi funkcjami do tych funkcji, 

które pełni dom? Które obiekty i instytucje 
przywołuje siC w zastCpstwie domu? 

3.1. Oto s> miejsca daj>ce „dach nad 
głow>”: hotel, schronisko, noclegownia, 
koszary i przytułki, a takce szpital. Zy-
skuj> one czasami miano „domu”, jako 
dom zastCpczy dla tych, którzy domu 
rodzinnego nie mog> juc w pełni zaznać: 
„domu dziecka”, „domu spokojnej staro-
Wci” „domu opieki społecznej”. OkreWla siC 
je (w jCzyku administracji) jako miejsce 
tymczasowego pobytu. 

3.2. W wymienionych powycej obiek-
tach i instytucjach wydarzaj> siC równiec 
takie sytuacje, które s> – czasem nawet 
w ducej mierze – podobne do sytuacji 
właWciwych dla przestrzeni domu. Jednak-
ce zarazem zawsze czegoW im istotnego 
brakuje. Patrz>c bowiem na prawdziwy 
dom widzi siC „coW wiCcej”. 

3.3. Nie jest łatwo trafnie opisać to 
„coW wiCcej”, co uwidacznia siC jedynie 
w domu. Choć zachodzi pewne zblicenie 
funkcji miCdzy wymienionymi „miejscami 
zastCpczymi” a domem, to jednak zakres 
funkcji pełnionych przez te miejsca jest 
niewystarczaj>cy. Tym bardziej wiCc, 
uwidacznia siC znacz>ca (b>da nawet 
radykalna) rócnica miCdzy tym, co tylko 
w zredukowanej postaci zblica siC do wa-
runków domowych a domem samym. 

4. Mocna – ze wzglCdu na przekonania 
ideologiczne i Wwiatopogl>dowe – przyj>ć 
opcjC zacierania granic miCdzy domem 
rodzinnym a instytucjami społecznymi, 
zastCpuj>cymi dom rodzinny. Mocna ar-
gumentować, ce w tym, co społeczne 
i w tym, co publiczne lepiej siC człowie-
kowi „dogodzi”, gdyc w domu rodzinnym 
nie ma na „dogadzanie” miejsca. 

4.1. JeWli w niektórych ideologiach spo-
łecznych stwierdza siC, ce nie ma w domu 
rodzinnym miejsca na jakieW – wedle 

tych ideologii – wacne czynnoWci, to re-
prezentanci tych ideologii działaniami 
politycznymi i socjotechnicznymi usiłuj> 
wtargn>ć do wnCtrza domu i wymusić na 
domownikach okreWlone postawy .

4.2. Niepoc>dane zmiany celnie iden-
tyfikuje Hannah Arendt: „Im bardziej 
społeczeMstwo nowocytne odrzuca rócnicC 
miCdzy tym co prywatne i tym co publicz-
ne, miCdzy tym co moce rozwijać siC tylko 
w ukryciu, a tym co potrzebuje ukazania 
siC wszystkim w pełnym Wwietle Wwiata 
publicznego, im bardziej wprowadza ono 
miCdzy to co prywatne i to co publiczne 
sferC socjaln>, gdzie prywatne staje siC 
publicznym i na odwrót, tym trudniejsza 
staje siC sytuacja dzieci, które z natury 
swojej, aby móc dorastać w spokoju, po-
trzebuj> bezpiecznego zacisza”. Rozbudo-
wana sfera socjalna i ostre Wwiatło Wwiata 
publicznego (politycznego), wraz z agre-
sywnym medialnym Wwiatem „szklanego 
ekranu”, w destrukcyjny sposób oddziałuj> 
na wewnCtrzn> strukturC domu rodzinnego 
i na jego wychowawcze funkcje.

4.3. Realizuj>c ideologiczne przesłanie 
– co niestety zna historia XX wieku – moc-
na w zbrodniczej formie skoncentrować 
masy ludzkie w pseudo-domach: w bara-
kach obozów koncentracyjnych i łagrów, 
neguj>c równoczeWnie autonomiczny sens 
domu rodzinnego. Systemy totalitarne 
(narodowy socjalizm oraz paMstwowy 
socjalizm) usiłuj> wpisać dom rodzinny 
w swój totalny schemat. Systemy totali-
tarne charakteryzuj> siC d>ceniem do tego, 
aby uczynić z zacisza domu rodzinnego 
WciWle nadzorowane (inwigilowane) miej-
sce wpajania ideologicznych prawd, a nie-
pokornych zsyła siC do nowo utworzonych 
„domów-obozów”, gdzie osoby nieuspo-
łecznione podlegaj> eksterminacji.

                       (cdn.) Marek Rembierz 
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SzeVć  SekcJi
członkowie zarz>du składali sobie gratulacje, bili brawo.                               fot. w. Suchta                                        

5 grudnia odbyło siC zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Towarzystwa Re-
kreacyjno-Sportowego „Siła”. Zebranie 
prowadził Korneliusz Kapołka. 

Sprawozdanie z działalnoWci Zarza-
du przedstawił prezes Andrzej Georg. 
Poprzednie zebranie wyborcze odbyło 
siC 4 grudnia 2003 r. Obecnie skupia-
j> siC na rekreacji, a funkcjonuje szeWć 
sekcji. W ostatnim okresie czasu czCWć 
zawodników Siły, szczególnie młodziecy, 
przeszlo do nowych klubów w Ustroniu 
- MiCdzyszkolnego Klubu Sportowego  
i Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowe-
go „Czantoria”. 

NastCpnie o poszczególnych sekcjach 
mówili ich przedstawiciele:

Tenis stołowy - Kazimierz heczko: 
sekcja skupia dorosłych, młodziec i dzie-
ci. Jest duce zainteresowanie treningami 
odbywaj>cymi siC w auli Gimnazjum nr 
1. Sekcja organizuje Turniej Mikołajkowy 
oraz Turniej Powiatowy. Startowano tec  
w lidze TKKF, niestety przestała istnieć.

Siatkówka placowa - Sławomir Kra-
kowczyk: praktycznie ci sami zawod-
nicy i zawodniczki co w MKS. Startuj>  
z powodzeniem, ostatnio w Wcisłym inale 
Mistrzostw Vl>ska. Sekcja organizuje dwie 
imprezy - w czerwcu i we wrzeWniu. Sekcja 
jest dotowana z miasta kwot> 9.000 zł na 
sprzCt, dojazdy na zawody i organizacjC 
turniejów.

Koszykówka - Zdzisław Brachaczek: 
sekcja typowo rekreacyjna. Panie i pano-
wie spotykaj> siC raz w tygodniu w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 
1. Co roku w wakacje organizowany jest 
takce Turniej Koszykówki na Asfalcie 
„Beton”.

Piłka nocna - Andrzej Szeja: sekcja 
skupia 20 zawodników regularnie spotyka-
j>cych siC co pi>tek. W sezonie zimowym 
w sali gimnastycznej. Od siedmiu lat 
sekcja organizuje 
w maju miCdzyna-
rodowy turniej. W 
rewancu zaprasza-

ni s> na podobne turnieje na WCgry i do 
Niemiec. 

Biegi górskie - Andrzej Georg: obecnie 
praktycznie tylko weterani. NajwiCk-
sze sukcesy odnosili w Mistrzostwach 
Vwiata w Biegach Górskich Weteranów.  
W imprezie tej nie startuj> od 2005 r. Brali 
udział w Mistrzostwach Polski. Sekcja 
organizuje Marszobieg Dookoła Doliny 
Wisły licz>cy 77 km. 

Biegi narciarskie - Korneliusz Kapoł-
ka: startuj> w biegach w Beskidach a takce 
w Biegu Piastów. Trenuj> na Czantorii i na 
bulwarach nad Wisł>,

K. Kapołka przedstawił tec sprawo-
zdanie Komisji Rewizyjnej wnioskuj>c  
o udzielenie absolutorium Zarz>dowi. 

NastCpnie dyskutowano. A. Szeja mówił 
o inansowaniu sportu w Ustroniu. Ostat-
nio przedstawiciele klubów spotkali siC  
z radnymi i wnioskowali o przeznaczenie 
1% budcetu na sport. Wnioskowano tec 
o stypendia dla uzdolnionej młodziecy 
i to nie tylko sportowo. Postulowano 
równiec przejCcie przez miasto od KS 
Kuania stadionu, tak by ten obiekt mógł 
siC rozwijać.

O tym, ce stadion Kuani jest jedy-
nym miejscem w Ustroniu, gdzie moc-
na organizować rócne zawody mówił  
A. Georg. Stwierdził tec, ce popiera inicja-
tywC przeznaczania 1% budcetu na sport, 
ale z drugiej strony dotacje w ostatnim 
okresie wzrosły i s> o wiele wycsze nic 
na pocz>tku lat 90. gdy to A. Georg był 
burmistrzem. Jak sam stwierdził, wówczas 
wydawało mu siC, ce sport bCdzie siC opie-
rał o sponsoring.

Rozwacano takce mocliwoWć załocenie 
sekcji biegów górskich dla młodziecy. 
Dłucej dyskutowano nad wysokoWci> 
składek członkowskich, by na wniosek 
Gracyny Winiarskiej okreWlić ich wyso-
koWć jako 1 zł rocznie.

Wybrano Zarz>d w składzie: prezes 
- A. Georg, wiceprezes - S. Krakow-
czyk, sekretarz - G. Winiarska, skarbnik -  
K. Heczko, członek - A. Szeja oraz 
KomisjC Rewizyjn> w składzie: prze-

wodnicz>cy - K. Kapołka, 
członkowie - Z. Brachaczek  
i Otton leWniak.

Siła obchodzi jubileusz 15-
lecia istnienia i z tej okazji 
wrCczono najbardziej zasłu-
conym pami>tkowe dyplomy,  
a otrzymali je: Franciszek Pa-
sterny, Paweł Gorzołka, An-
drzej Siwczyk, Andrzej Georg, 
Zbigniew Gruszczyk, Sławo-
mir Krakowczyk, Sylwester 
Rucki, Kazimierz Heczko, 
Adolf Garncarz, Andrzej 
Buchta, Ireneusz Staniek, 
Wojciech Kozłowski, Andrzej 
Caban, Krzysztof Pokorny, 
Zbigniew Hołubowicz, An-
drzej Szeja.    Wojsław Suchta 


