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mniej  chemii dwa  kredyty
Rozmowa z Pawłem Halamą,

współwłaścicielem firmy Fotoland
Jak wprowadzenie fotografii cyfrowej odbiło się na obrotach
zakładów fotograficznych. Nie grozi wam bankructwo?
Dlaczego zaraz bankructwo? Ludzie nadal wywołują zdjęcia.
Najpierw nagrywają na dyski, a po pewnym czasie się okazuje,
że albo dysk jest zapełniony, albo nie chce się otworzyć, albo
wirus niszczy zbiory i coś z tym trzeba zrobić. W związku z tym
najlepszym, sprawdzonym sposobem archiwizacji są odbitki.
Ostatnio klienci zaczynają przynosić płytki i wywołujemy po
300 czy 500 zdjęć.
Ale trzy lata temu było załamanie?
Wszyscy uważali, że są z aparatem cyfrowym samowystarczalni.
Tymczasem żona po pewnym czasie mówi do męża: „Od kiedy
(dok. na str. 2)
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31 stycznia odbyła się 18. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
INWESTYCJE 2008
Radnym przedstawiono informacje o zadaniach inwestycyjnych w 2008 r. (publikujemy ją na str. 9-11). Bogumił Suchy w związku z tym pytał, czy są konkretne terminy wykonania inwestycji opisanych w punkcie
o zadaniach przygotowywanych do realizacji. Naczelnik Wydziału
Inwestycyjnego UM Andrzej Siemiński odpowiadał, że przy tych
zadaniach planuje się współfinansowanie. Przy sprzyjających okolicznościach mogą się znaleźć jeszcze w tegorocznym budżecie.
Jednak dziś jeszcze nie można precyzyjnie określić daty. Można
się spodziewać, że wnioski na inwestycje oświatowe składane będą
w okolicach półrocza. Jeżeli zostaną zaakceptowane, znajdą się
w budżecie miasta. Są to zadania przygotowane i z marszu można
je realizować. Informacje rozszerzył burmistrz Ireneusz Szarzec,
(dok. na str. 4)
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mamy aparat cyfrowy, nie mamy żadnych zdjęć.” Najlepszą formą
jest oglądanie zdjęć na papierze. Tak było od początku fotografii
i tak zapewne będzie w przyszłości. Jest za to więcej zabawek
do tworzenia obrazów.
Nie znam się na kompaktowych aparatach cyfrowych. Często
jednak słyszę jak właściciele takich skrzyneczek przerzucają
się milionami pikseli przy obiektywie jak paznokieć.
Producentów dobrych matryc do aparatów fotograficznych jest
kilku na świecie, natomiast marek fotograficznych jest coraz
więcej. Kupują więc matryce i obudowują swoją nazwą, dodają
wodotryski i sprzedają. Ilość pikseli to tylko chwyt marketingowy,
bo wiadomo, że ważny jest obiektyw. To od obiektywu zależy
jakość zdjęcia.
Wróćmy do fotografii analogowej. Dalej sprzedajecie filmy.
Czy dużo osób robi jeszcze tradycyjne zdjęcia?
Zwłaszcza osoby starsze. Nie kupują aparatów cyfrowych, bo to
jest problem. Potrzebny jest komputer, oprogramowanie i dlatego
wolą robić zdjęcia w tradycyjny sposób sprzętem, który znają.
Poza tym tak jak w kinematografii prawdziwe produkcje robi się
na filmie, natomiast popularne seriale elektronicznie. Taśma filmowa ma taką głębię i możliwości rejestracji, że jeszcze musimy
poczekać do czasu, gdy obrazy elektroniczne będą tej samej jakości. Z drugiej strony prościej robić zdjęcia aparatem cyfrowym. Od
razu widzimy efekt, na bieżąco możemy korygować parametry.
Przy filmie w aparacie efekt widzimy dopiero po wywołaniu
i wiele zależy od naszej wiedzy i umiejętności. Natomiast aparatem cyfrowym trudniej zrobić dobre zdjęcie.
Gdy prześwietlimy zdjęcie na filmie, coś jeszcze z niego można
zrobić. Wiele trudniej uzyskać to w fotografii cyfrowej.

P. Halama

				

Przed 15 laty pierwsi absolwenci ukończyli Kolegium Języków
Obcych w Cieszynie. Dyplomy
otrzymało wtedy ponad 40 osób,
które w 3-letnim cyklu bardzo
dobrze opanowały angielski,
albo niemiecki, albo francuski.
Szkoła miała wyprowadzić się
z Cieszyna, ale pozostała i ma
się całkiem dobrze.

*

*

*

Na początku lata minie 15 lat od
otwarcia Muzeum Regionalnego
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Fot. H. Cieślar

„Na Grapie” w Jaworzynce.
Ufundował je na ojcowiźnie
nieżyjący już dr Jerzy Rucki,
którego losy rzuciły do szwajcarskiej Lucerny. W muzeum
zgromadzono przedmioty używane
w przeszłości przez miejscowych
górali. Na frontowej ścianie
umieszczono tablicę upamiętniającą fundatora placówki.

*

*

*

Ośrodek „Start” w Wiśle służy
sportowcom już 50 lat. W latach
60 trenowali tutaj bokserzy, lekkoatleci, szermierze – późniejsi
zdobywcy medali olimpijskich
dla Polski. W ostatnim czasie
ośrodek służy głównie sportowcom niepełnosprawnym, ale zaglądają tu też I-ligowi piłkarze,
zapaśnicy, narciarze.

Jeżeli nie ma zarejestrowanych pikseli, to już się ich nie stworzy.
Dlatego zawsze lepiej zdjęcie niedoświetlić niż prześwietlić.
Taka jest zasada. Producenci oprogramowania pracują nad tym,
by można było wyciągać szczegóły, półtony. Wbrew pozorom
obrabianie zdjęcia cyfrowego, by było przyzwoite, też zajmuje
sporo czasu. Jeszcze kilka lat temu, mieliśmy bagaż kilkudziesięciu lat badań chemików, fizyków i to wszystko było zawarte
w negatywie. On miał tolerancję na prześwietlenia, niedoświetlenia. Teraz matryca jest ślepa.
Zajmujecie się też usługami fotograficznymi. Teraz w każdej
rodzinie jest aparat fotograficzny i jeden spec od zdjęć.
Kilka lat temu fotografia cyfrowa była nowością i wszyscy się nią
zachłysnęli. Kupowano drukarki, by na nich drukować zdjęcia
w domu. A drukarka to coś takiego jak sokowirówka. Kupujemy
ją, bo zamierzamy robić soki. Potem soki kupujemy w sklepie,
a sokowirówka stoi gdzieś w kącie. Podobnie z drukarkami. Taniej
i prościej wywołać odbitki w zakładzie. Co do imprez, to robi
się mniej zdjęć z imprez rodzinnych. Natomiast wzrosła ilość
zamówień na zdjęcia grupowe, typowo pamiątkowe. Ludzie przekonują się, że warto mieć dobrze zrobione zdjęcia. Oczywiście
sami też robią, ale znajomym pokazują te nasze. My świadczymy
usługi i nam to się musi udać. Oczywiście potrzebny do tego jest
odpowiedni sprzęt.
Jak jest różnica między cyfrowymi kompaktami i lustrzankami?
Obecnie rolę aparatów kompaktowych przejmują telefony komórkowe. Niedługo popularny aparat cyfrowy kompaktowy nie
będzie już produkowany, natomiast powinny stanieć lustrzanki
i wtedy typowym aparatem cyfrowym będzie wyłącznie lustrzanka. Już dziś za 1500 zł można kupić lustrzankę i osobiście bym
to wszystkim polecał. Gdy mamy lustrzankę przestaje to być
pstrykanie zdjęć, a zaczyna się fotografia ze świadomie kształtowanym obrazem.
Wracając do początku naszej rozmowy. Musieliście ostatnio
poszerzyć wachlarz usług?
Coraz więcej robimy dużych powiększeń, bo duże zdjęcia też są
coraz tańsze. Mamy możliwość zrobienia zdjęcia do metra szerokości i dowolnej długości, przy czym rolki są trzydziestometrowe.
Robimy kalendarze, różne gadżety, jak kubki ze zdjęciem.
To jednak fotografia cyfrowa wymusza dodatkowe usługi.
Z jednej strony wymusza, z drugiej umożliwia. Ostatnio robimy
fotoalbumy książkowe. To nowość. Zdjęć, np. ze ślubu nie prezentuje się w tradycyjnych albumach, ale specjalnym urządzeniem
skleja się album książkowy. To już jest pogranicze poligrafii
i fotografii.
Postęp jest błyskawiczny. Chyba stale musicie inwestować
w sprzęt?
Inwestycje to niekończąca się historia. Stale trzeba wymieniać
oprogramowanie, sprzęt. Wszystko jest coraz nowocześniejsze,
coraz bardziej ekologiczne, coraz mniej produkuje się szkodliwej
chemii. To właśnie rozwiązania firmy Fuji są bardzo ekologiczne.
Ilość chemii jest już znikoma.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Wśród imprez organizowanych cyklicznie w Goleszowie przez Gminny Ośrodek
Kultury, bodaj największym
wzięciem cieszy się Mini-Lista Przebojów. Rokrocznie bierze w niej udział kilkadziesiąt
dziewcząt i chłopców ze szkół
na terenie gminy. Czynione są
przygotowania do tegorocznej
edycji tej bardzo popularnej
imprezy.

i ciężkie, czyli mało urodzajne.
Są to głównie bielice, górskie
i rędziny.

Biała i Czarna Wisełka, Czadeczka i Krężelka, Olza, Brennica i Leśnica – to górskie potoki i rzeki płynące w naszym
regionie.

Przed 15 laty ukazał się cykl
ośmiu czarno-białych pocztówek, będących reprodukcjami
prac plastycznych ze zbiorów
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Wybrano 5 drzeworytów
P. Stellera i 3 rysunki tuszem
B. Heczki.
(nik)
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Na Śląsku Cieszyńskim przewagę mają gleby kwaśne

*

*

*

*

*

*

W cieszyńskim kościele św.
Marii Magdaleny znajduje
się nagrobek księcia Przemysława I Noszaka – jednego
z najwybitniejszych władców
Księstwa Cieszyńskiego. Nagrobek wykonano jeszcze za
życia księcia.

7 lutego 2008 r.

III MUZYCZNE RENDEZ VOUS
Zapraszamy zespoły oraz solistów z Ustronia i okolic do
wzięcia udziału w koncercie walentynkowym, który odbędzie
się 14 lutego 2008 o godz. 17.00 w „Prażakówce”. Koncert
organizowany jest po raz trzeci. Jest szansą dla zespołów
amatorskich oraz solistów, którzy mają możliwość zaprezentowania się na profesjonalnej scenie. Proponujemy wykonanie
zarówno żywej muzyki (kapele, zespoły instrumentalne), jak
i utworów wokalnych z podkładem instrumentalnym lub innych
ciekawych interpretacji. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie
MDK w godzinach od 9.00-17.00 do 8.02.2008 r.
Prosimy o podanie informacji na temat zespołu, solisty, nazwy
zespołu ,telefonu kontaktowego, aktualny e-mail osoby odpowiedzialnej za zespół bądź solistę. Dyrekcja MDK Prażakówka

*

*

*

Różne oblicza powojennego Ustronia
Urząd Miasta w Ustroniu wraz z Muzeum Ustrońskim zapraszają na spotkanie z historią naszego miasta pt. „Różne oblicza
powojennego Ustronia”, które odbędzie się w sobotę 9 lutego
o godz. 15.00. W programie promocja drugiego tomu monografii Ustronia i prezentacja multimedialna filmu zrealizowanego
z okazji 50-lecia miasta. *
* *

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Helena Banszel
lat 85		 ul. Zabytkowa 6
Stefania Cholewa
lat 98		 ul. Polna 2
Tadeusz Cholewa
lat 80		 ul. Spokojna 29
Małgorzata Huma
lat 90		 ul. Kościelna 11
Janina Konopka
lat 80		 ul. Cieszyńska 15/4
Danuta Lorek		
lat 80		 ul. Skoczowska 21
Krystyna Łakoma
lat 80		 ul. Spółdzielcza 1/10
Albina Małysz
lat 92		 ul. Krzywaniec 18
Alfred Mendryla
lat 80		 ul. Jaśminowa 17
Helena Pinkas
lat 95		 ul. Grzybowa 8
Jan Salecki
lat 80		 ul. Cieszyńska 79
Józef Wisełka
lat 80		 ul. Ślepa 18

*

*

*

KONFERENCJA DLA DZIEWCZYN „PERŁA”
W piątek, 15 lutego 2008 o godz. 17.00, w Chrześcijańskiej
Fundacji „Życie i Misja”, odbędzie się spotkanie młodych kobiet w wieku gimnazjalnym i licealnym. Na konferencji będą
poruszane tematy o wartości, zrozumieniu siebie, kobiecości
oraz seksualności. W trakcie spotkania będzie czas na zajęcia
w grupach oraz na rozmowy przy herbacie. Na spotkaniu wystąpi
Agnieszka Szupował-Horoszko, piosenkarka o niezwykłej wrażliwości, która swe doświadczenie muzyczne wyniosła z Teatru
Muzycznego „Roma” z Warszawy.
* * *
zebranie osp centrum
16 lutego o godz. 16.00 w straznicy OSP Centrum odbędzie
się walne zebranie tej jednostki.
* * *
Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Żmija		
lat 86 		
ul. Stawowa 24
Alfreda Czyż
lat 93		
ul. 3 Maja
Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

naszej kochanej Matki, Teściowej, Babci i Prababci

śp. Alfredy Czyż

wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają
Córka i Syn z rodzinami
7 lutego 2008 r.			

28.01.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Brody kierujący fiatem seicento mieszkaniec Cieszyna wymusił pierwszeństwo przejazdu na
kierującym vw golfem mieszkańcu
Koniakowa.
28.01.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Akacjową kierująca fiatem
mieszkanka Dzięgielowa wymusiła pierwszeństwo przejazdu
na kierującej fiatem mieszkance
Bielska – Białej.
30.01.2008 r
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Cieszyńską kierujący skodą
felicią mieszkaniec Cieszyna nie
dostosował prędkości do istniejących warunków drogowych,
doprowadzając do kolizji z fordem focusem kierowanym przez
mieszkańca Pogwizdowa i seatem
ibizą kierowanym przez mieszkańca Żor.
1.02.2008 r.
O godz. 3.00 funkcjonariusze
Zespołu Patrolowego Komisariatu
Policji w Ustroniu w trakcie próby
usiłowania włamania do kiosku
przy ul. Grażyńskiego zatrzymali

mieszkańca Ustronia. Mężczyzna
miał przy sobie nożyce oraz inne
narzędzia służące do dokonywania
włamań. Ustalono, że usiłował on
dokonać przestępstwa z dwoma
innymi osobami, które w tym
samym dniu zostały zatrzymane.
W trakcie dalszych prowadzonych
czynności ustalono, iż zatrzymani
od kilku miesięcy dokonywali
na naszym terenie włamań do
kiosków i domków letniskowych
oraz kradzieży radioodtwarzaczy
z samochodów. Włamywacze
dopuścili się tym samym kilkudziesięciu przestępstw.
1.02.2008 r.
Na ul. Cieszyńskiej przewracające
się drzewo uszkodziło karoserię
samochodu ciężarowego.
3.02.2008 r.
Na ul. Katowickiej patrol KP
zatrzymał mieszkankę Siewierza,
która kierowała lancią w stanie
nietrzeźwym. Miała 0,36 mg/l
alkoholu we krwi.
3.02.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Wczasową kierujący vw golfem mieszkaniec Ustronia nie dostosował prędkości do istniejących
warunków na drodze.
(ar)

Komisariat Policji w Ustroniu zatrudni stażystę / stażystkę.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w komisariacie.

30.01.2008 r.
Interweniowano na jednej z posesji
przy ul. Gościeradowiec w sprawie
zaprowadzenia porządku w obrębie nieruchomości. Posesja została
posprzątana.
30.01.2008 r.
Interweniowano na targowisku
miejskim w sprawie prowadzenia
działalności poza placem handlowym. Handlującym udzielono
upomnienia.
1.02.2008 r.
Interweniowano na parkingu przy
ul. Konopnickiej, gdzie nakazano
zaprowadzenie porządku. Silny
wiatr rozwiał śmieci po pobliskiej
okolicy. Śmieci zostały posprzątane.
1.02.2008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w sprawie złamanego konaru drzewa blokującego

chodnik przy ul. Cieszyńskiej. Na
miejsce wezwano jednostkę OSP
Centrum.
3.02.2008 r.
Interweniowano przy ul. Ogrodowej w sprawie zajęcia pasa
drogowego pod handel. Nałożono
mandat w wysokości 50 zł i zakazano prowadzenia działalności
handlowej.
3.02.2008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Katowickiej. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji przez
własciwe służby.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
08.02.

Folkoperacja-

14.02.

WALENTYNKI
W ANGELS!

Znany już Państwu zespół bawiący się
muzyką góralską. Kto był ostatnio to
pamięta.. HEJ HEJ HEEJ!!!!

Karolina Kidoń & Janek Zachar LOVE
SONGS. W cenie biletu drink dla
zakochanych!

15.02.

Puste Biuro
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W związku z tym Izabela Tatar pytała, czy
skupiając się na aspekcie finansowym. Ul.
Daszyńskiego remontowana była wspólnie są inne możliwości finansowania zewnętrznez powiatem. Miasto zapłaciło 500.000 zł, go. I. Szarzec odpowiadał, że można wystąpić
powiat dotychczas 400.000 zł, a pozostałe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro100.000 przeznaczone zostały na sfinanso- dowiska, ale to będzie pożyczka. W przypadwanie prac końcowych. Zatoki autobusowe ku pomocy unijnej jest to pomoc bezzwrotna
w okolicy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. w wysokości nawet 85% kosztów całego
Akacjową sfinansowane zostaną z pie- przedsięwzięcia. Podobnie sprawa wygląda
niędzy przeznaczonych na utrzymanie z termomodernizacją szkoły w Nierodzidróg powiatowych. Amfiteatr znalazł się miu. Przedszkole w Hermanicach finanw puli projektów kluczowych w ramach sowane będzie z pieniędzy uzyskanych
Regionalnego Programu Operacyjnego ze zwrotu z tytułu utraconych dochodów
województwa śląskiego. Projekty kluczowe z zakładów pracy chronionej. Boisko
wyłączone są z procedury konkursowej. w Lipowcu to również konkurs, a w budżecie
Niestety nowa minister zapowiada ostre zagwarantowano 15% środków na ten cel.
cięcia właśnie przy projektach kluczo- Remont „Prażakówki” przeprowadzony
wych, więc na razie nic pewnego - nie zostanie w ramach programu subregionalmożna stwierdzić. Burmistrz wystąpił do nego.
Sporo spekuluje się na temat modernimarszałka o możliwość spisania umowy
i rozpoczęcia realizacji tej inwestycji przed zacji, czy raczej budowy nowego stadioinnymi miastami, które również mają in- nu Kuźni. Burmistrz mówił, że może to
westycje turystyczne w ramach projektów być obiekt towarzyszący Euro 2012. W rakluczowych. Ustroń jest przygotowany do mach euroregionu prowadzone są rozmowy
realizacji tej inwestycji. Posiada pozwolenie z Karwiną o wspólnym ubieganiu się o środki
na budowę. Plan jest taki, by roboty rozpo- europejskie w ramach programów transgracząć jesienią, a zakończyć na wiosnę. Jest nicznych. Może to wielu zaskakiwać, ale Karto wariant optymalny, w którym amfiteatr wina to także uzdrowisko. Są tam trzy kopalnie,
działa w sezonie letnim tak w roku obecnym ale jest też park uzdrowiskowy. Jest więc możjak i przyszłym. Na remont Szkoły Pod- liwość realizowania projektów bliźniaczych
stawowej w Polanie wniosek rozpatrzony z takimi urządzeniami, jak pijalnia wód czy
tężnia.
zostanie w trybie konkursowym.

- Co nie zabija, to wzmacnia – mówił o prasie nowy starosta Czesław Gluza, który przybył na
czwartkową sesję Rady Miasta. Jeszcze trzy dni wcześniej był pracownikiem Urzędu Miasta
w Ustroniu. Witano go serdecznie, a burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina wręczyli mu okazały bukiet kwiatów, na co obdarowany żartował,
że zawsze w delegacji była kobieta, a tak musi wymieniać uściski z mężczyznami.
Dziękując za życzenia Cz. Gluza mówił też, że zabrakło mu jednego dnia do przepracowania pełnych 17 lat w UM. Wybrano go 31 stycznia i od tego momentu stał się pracownikiem
starostwa, a 17 lat mijało 1 lutego.
Cz. Gluza poinformował radnych, że nic nie zagraża projektom, które starostwo podpisało z gminami. Stwierdził też, że chętnie będzie przyjeżdżał do Ustronia. Co do polityki
prowadzonej przez radę i starostwo, to trzeba w większym stopniu uwzględniać inwestycje
w południowej części powiatu. Poinformował jak się sprawy mają ze Szpitalem Śląskim. Co
do inwestycji w Ustroniu to często słyszy się, że to najbogatsza gmina, na co nowy starosta
odpowiada: „Nie najbogatsza, ale najlepiej zorganizowana”.
S. Malina wyraził zadowolenie, ze w końcu na sesji w Ustroniu zjawił sie starosta, co
niestety nie udało się jego poprzednikowi.		
Fot. W. Suchta
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Przewodniczący Zarządu Osiedla
w Polanie Stefan Figiel apelował, by
zdecydowanie w tym roku przystąpić do
termomodernicacji SP-3, bez względu na
to czy otrzymamy pomoc europejską.
PRZETARGI
Radnym przedstawiono także informacje o przeprowadzonych w 2007 r. zamówieniach publicznych, czyli przetargach.
Z zaprezentowanej tabelki wynika, że
w ośmiu przypadkach postępowanie przetargowe unieważniono. Działo się tak
wtedy, gdy nie zgłosił się ani jeden oferent,
a także wtedy, gdy proponowana przez
wykonawcę cena przewyższała tę zaproponowaną przez UM. W sumie w ubiegłym
roku miasto ogłosiło 56 przetargów na
różne roboty i usługi.
UCHWAŁY
Po raz pierwszy w tym roku zmieniano budżet miasta. Skarbnik Maria
Komadowska wyjaśniała, że miasto
nie może udzielić dotacji dla policji
w wysokości 5.419 zł. Kwota ta winna być przyznana w formie dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych
w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
Podjęto dwie uchwały o zaciągnięciu
kredytu. Pierwsza dotyczyła pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szkolnej,
Grabowej, Jaworowej, Bładnickiej, Potokowej, Partyzantów, 3 Maja. Pożyczka
w wysokości 950.000 zł spłacana będzie
w latach 2009-2012. W takim samym
terminie będzie spłacany kredyt bankowy
długoterminowy w wysokości 1.500.000
zł, przeznaczony na spłatę rat za nieruchomość po byłym tartaku.
Podjęto także uchwałę o nie uwzględnieniu wezwania dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach do usunięcia zmian w planie zagospodarowania
miasta. Dotyczy to działek w Polanie.
Ich właściciele wystąpili o zmianę, gdyż
zamierzają tam zlokalizować parkingi.
W planie przewidziane tam były ochronne
pasy zieleni i w związku z tym RM podjęła stosowną uchwałę, z którą obecnie
nie zgadza się dyrektor Zbigniew Tabor.
W uzasadnieniu czytamy, że wystąpiono
do ZDW z prośbą o uzgodnienie projektu
miejscowego planu. W ustawowo określonym terminie do burmistrza nie wpłynęło
stanowisko ZDW, co należy uznać jako pozytywnie ustosunkowanie się do zmiany.
Podjęto także uchwałę o planie pracy
Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu. Plan pracy przedstawia się następująco:
luty – kontrola wydatków na promocje
miasta,
marzec – analiza sprawozdań z wykonania budżetu,
- sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi,
kwiecień – kontrola wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej,
maj – analiza przetargów przeprowadzonych przez miasto od początku roku
2008,
czerwiec – kontrola wydatkowania dotacji UM przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Równica”.
Wojsław Suchta
7 lutego 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

O zakupionym przez miasto budynku
Ośroka Zdrowia na ul. Mickiewicza,
mówi  burmistrz Ireneusz Szarzec

*

Piosenkarce akompaniował W. Korcz.

Fot. A. Rokosz

Być kobietą

Końcówka karnawału w Ustroniu upłynęła pod znakiem ciekawych wydarzeń artystycznych. MDK „Prażakówka” w piątek
1 lutego zaproponował wszystkim, chcącym spędzić ten czas rozrywkowo, występ
kwintetu męskiego „Avocado” oraz Alicji
Majewskiej i Włodzimierza Korcza.
Pierwsza część wieczoru należała do
pięciu młodych, niezwykłych piosenkarzy
śpiewających znane przeboje a capella
czyli bez pomocy instrumentów. Słuchając jednak wykonywanych przez nich
piosenek, trudno było uwierzyć, że tych
instrumentów naprawdę brak. Okazało się,
że bez orkiestry także można dać świetny
koncert. Artyści wyskoczyli na scenę
w jaskrawozielonych, połyskujących
garniturach i śnieżnobiałych trampkach.
Oprócz swoich możliwości wokalnych
pokazali również, że potrafią się świetnie
poruszać na scenie wprowadzając tym
samym publiczność w klimat żartu i zabawy, do której bardzo chętnie się włączyła
śpiewając fragmenty najbardziej znanych
piosenek z repertuaru Czerwonych Gitar,
Elvisa Presley’a, U 2, i wielu innych.

Gwiazdą wieczoru była znana piosenkarka Alicja Majewska, której podczas
występu akompaniował na fortepianie nie
mniej znany pianista i kompozytor Włodzimierz Korcz. Artystka zaśpiewała swoje najbardziej znane przeboje oraz piosenki
ze swojej ostatniej płyty. Usłyszeliśmy
między innymi „Jeszcze się tam żagiel
bieli”, „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość
nieznaną”. Słowa wielu śpiewanych przez
nią piosenek zawierają mądrość życia,
mówią o ludzkich emocjach takich jak
smutek, radość, cierpienie, tęsknota. To, że
teksty te skłaniają słuchaczy do głębokiej
refleksji nie dziwi, zważywszy, iż autorami
ich są takie osoby jak W. Korcz, W. Młynarski, M. Czapińska, J. Cygan, K. I. Gałczyński. A. Majewska stwierdziła, że dziś
wszystkie „Kasie” same piszą piosenki na
swoje płyty w kilka dni. Sama niezwykle
ceni swoich słuchaczy, dlatego bardzo
uważnie dobiera teksty piosenek i woli
w tej kwestii zaufać ludziom wybitnym.
Publiczność była zachwycona występem
i gromkimi brawami na stojąco wywołała
artystów na bis.
Anna Rokosz

Popisy wokalno-taneczne grupy „Avocado”.
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Od listopada miasto jest właścicielem
budynku ośrodka zdrowia. Zakup ten był
podyktowany potrzebą ciągłości i stabilizacji świadczenia usług medycznych dla
wielu mieszkańców Ustronia, a dodatkowo udało się podpisać stosowne umowy
z prywatną firmą, która będzie przeprowadzała prześwietlenia rentgenowskie
w dotychczasowym pomieszczeniu, ale
nową aparaturą, co pozwoli świadczyć szerszy zakres usług. W tej chwili oczekiwany
jest ostatni odbiór Sanepidu, przy czym procedura odbioru pracowni rentgenowskiej
jest bardziej skomplikowana, co związane
jest z bezpieczeństwem radiologicznym.
Z tego, co mi wiadomo, w tych dniach
poradnia rentgenowska powinna zacząć
funkcjonować z pełnym zakresem usług.
Jeszcze w ubiegłym roku ogłosiłem
konkurs na projekt modernizacji budynku ośrodka zdrowia. Związane to jest
z koniecznością dostosowania do przepisów standaryzujących tego typu placówki. Chodzi tu o zbudowanie windy
i zapewnienie pewnych standardów sanitarno-medycznych oraz budowlanych.
Gdy uzgodniony zostanie zakres remontu
przystąpimy do budowy szybu windy
i modernizacji drugiego pietra.
Decyzją Rady Miasta w całym obiekcie
świadczone będą tylko usługi medyczne.
Na drugim piętrze spróbujemy wynająć
pomieszczenia w ten sposób, by wprowadzić tam jak największą paletę gabinetów
specjalistycznych z priorytetem na te, które mają podpisane umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Gdyby nie znaleźli
się chętni, będą to gabinety świadczące
usługi odpłatnie.
Rada podejmując decyzję o zakupie
budynku przychodni na ul. Mickiewicza
miała pełną świadomość, że jest to dopiero
szczyt góry lodowej. Docelowo szacujemy
niezbędne nakłady na kilka milionów
złotych. Będziemy się oczywiście starali
pozyskiwać środki zewnętrzne choćby
z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby jednak o środki się starać
konieczny jest projekt techniczny, trzeba
znać dokładnie skalę zagadnienia, całkowite koszty. Myślę, że do końca lutego
będziemy mieli projekt techniczny i przybliżone koszty całego przedsięwzięcia.
W listopadzie ubiegłego roku podpisaliśmy umowy na wynajem pomieszczeń
z dotychczas funkcjonującą tam przychodnią i gabinetami medycznymi, tak by mogli
oni starać się o nowe kontrakty z NFZ.
Przede wszystkim chodziło o zachowanie
ciągłości i nie narażenie mieszkańców na
sytuację, w której nie mogliby korzystać
z usług medycznych. Moim zdaniem ten
cel udało się osiągnąć.
Notował: (ws)
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KARNAWAŁ
w „Jedynce”
Szkoła wszystkim kojarzy się z pracą uczniów, lekcjami, wywiadówkami. Jednak są w niej momenty, kiedy parafrazując słowa
Jana Kochanowskiego – miło bawić się, kiedy czas po temu…
A właśnie kończy się czas karnawału. Związane z nim imprezy mają nie tylko nasze dzieci, ale również dorośli – rodzice
i nauczyciele. Dlatego tradycją Szkoły Podstawowej Nr 1 są bale
organizowane przez Radę Rodziców.
Dobra zabawa przy świetnej muzyce Zespołu J. Zachara
i Z. Bałdysa, to także tegoroczne karnawałowe spotkanie, które
już tradycyjnie odbyło się 12 stycznia w Rezydencji „Casablanca”. Liczny udział naszych rodziców i ich gości, ciekawa loteria
i niespodzianki, pozwoliły uzyskać szkole dodatkowe fundusze
na potrzeby uczniów. Również jak co roku nie zabrakło hojnych
sponsorów.
Bardzo dziękujemy: państwu Z.i M. Bożek „Ustronianka”,
A. Gluzie RSP „Jelenica”, J. Sikora „Artchem”, F. Czernin Zakład Przetwórstwa Mięsnego, M. Legierski Hurtownia Marko,
Z. Szczotka PHU Beskid-Frut, U.Skwara Delicje, B. Kowala
Hurtownia Exstra, M. Polaczek „Betlejem”, B.Kamieniorz art.
spożywcze, T.Brachaczek Karczma Góralska, M.iR. Siedlok
Zakład Wytwarzania Art. z Gumy i Plastiku, E.i J. Szwarc Zakład
Fryzjerski „Mix-Styl”. M. Jurczok Sklep Meblowy, U.Konderla
Sklep „Tiktakon”, M.Gogółka Monolit sp. z o.o. oraz wszystkim
Rodzicom, którzy pomagali w organizacji naszego kolejnego
wspaniałego balu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
			
Bogumiła Czyż-Tomiczek

rozdają auta

Dwie ustrońskie firmy Mokate i Ustronianka rozstrzygnęły
swe doroczne konkursy i nagrodziły zwycięzców samochodami.
Konkurs to nadsyłanie kodów kreskowych z produktów. Nieco
różnią się zasady. W Mokate było to losowanie, w Ustroniance
decydowała ilość.
29 stycznia do Mokate w Żorach zawitali laureaci „Włoskiego
Konkursu Mokate Cappuccino”. Powód był szczególny: na laureatów oczekiwało 5 pięknych fiatów Linea. Po odbiór głównych
nagród zjechano całymi rodzinami – z różnych stron kraju (m.in.
z Warszawy, Zielonej Góry, Nowego Sącza). Zdarzyło się nawet
tak, że pojawiły się trzy pokolenia reprezentujące zwycięską
rodzinę. Z wyjaśnień wynikało, że w tym przypadku cappuccino
kupowała babcia, kody kreskowe wysyłała córka, a przyjechali
wszyscy, łącznie z dziadkiem i wnuczkami. Przybyłych gości
powitała właścicielka firmy, Teresa Mokrysz, dziękując za
wieloletnią lojalność wobec Mokate i gratulując wygranych.

M. Bożek wręcza kluczyki. 		
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Fragment przedstawienia.

        

        Fot. W. Suchta

teatralne  ferie

Podczas ferii do MDK „Prażakówka” zawitał czteroosobowy
Teatr Wit – Wit. Artyści wspólnie z dziećmi ustrońskich szkół
podstawowych przygotowali przedstawienie teatralne. Uczyli
młodych aktorów śpiewu, tańca i gry aktorskiej. 40 dzieci z klas
1 – 6 utworzyło trzy grupy: wokalną, aktorską i taneczną, by
zaprezentować swoim rodzicom i pozostałej publiczności, baśń
pt. „Pieskie życie”. 				
(ar)
Przy wręczaniu kluczyków i firmowych upominków błyskały
flesze, pracowały kamery. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowego zdjęcia pięciu rodzin, nie bez trudności organizacyjnych,
albowiem w kadrze musiało się zmieścić kilkadziesiąt osób. Po
poczęstunku goście pod wodzą dyrektora zakładu udali się na
zwiedzanie hal fabrycznych. Nie trzeba dodawać, że wszyscy
byli w znakomitych nastrojach, dziękowali za serdeczne przyjęcie
i podkreślali, że czuli się w Mokate „jak w rodzinie”. Na koniec
spotkania przekazano podziękowania organizatorom konkursu,
nie pomijając oczywiście Działu Marketingu w Żorach. Święto
firmowe zakończył uroczysty wyjazd 5 samochodów z laureatami
za kierownicą.
Przekazanie samochodu w Ustroniance miało miejsce 30 stycznia. Zwyciężyła osoba, która nadesłała najwięcej kodów kreskowych, kolejne trzy osoby otrzymały czteroosobowe wyjazdy
na Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy, a pierwsze
tysiąc osób otrzymało nagrodę kibica.
- Konkurs został ogłoszony 1 lipca 2007 r. i trwał do 15 stycznia
2008 r. - mówi właściciel Ustronianki Michał Bożek. - Konkurs nazywał się „Rodzinny wypoczynek z Ustronianką”, gdyż
nagrodami były też wyjazdy, tysiące gadżetów. Najwięcej, bo
28.491 kodów kreskowych nadesłał Marcin Kapcia z Piaseczna
i on wygrał samochód fiat sedici. W jaki sposób zgromadził tyle
kodów to już jego tajemnica. W to nie wnikamy.
Wyjazdy czteroosobowe do Planicy na finał Pucharu Świata
otrzymali: Jacek Orłowski z Wrocławia, Adam Kołodziej z Lublina i Katarzyna Klauza z Poznania. Zwycięzca uczy się zaocznie
marketingu i zarządzania w Warszawie. Ma 22 lata. Zapytaliśmy,
w jaki sposób zgromadził tyle kodów.
- Zadzwoniłem do przedstawiciela regionalnego i zamówiłem
28 tysięcy butelek wody - mówi M. Kapcia. - Na pewno było
to opłacalne, choć do końca nie było pewności, czy nie trafi się
większy konkurent. Były jednak nagrody pocieszenia.
Jednak otrzymanie biletu na skoki po kupieniu tylu butelek
wody nie opłacało się. Okazuje się jednak, że nie do końca. Zakupione wody czekają na lato i wtedy zostaną przekazane do jednej
z firm. Sam M. Kapcia zdradza, że sam jest w stanie wypić 365
butelek wody rocznie. Łatwo obliczyć, że jeśli nie uda się wody
przekazać, to z Ustronianką spędzi najbliższych 78 lat.
(ws)
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silne
osobowości
W ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej pisaliśmy na temat
świetnego występu chóru „Collegium Canticorum” pochodzącego z Zaolzia. Pozostając nadal w klimacie muzyki chóralnej, tym razem poświęciliśmy uwagę innemu chórowi, który
działa u naszych sąsiadów, po czeskiej stronie w Karwinie
Raju. Są to właściwie dwa zespoły. Pierwszy z nich o nazwie
„Dźwięk” powołano w Karwinie Raju uchwałą zarządu Koła
Macierzy Szklonej 13 marca 1928 r. Chór ten od wielu lat
z powodzeniem bierze udział w konkursach muzyki chóralnej, między innymi w renomowanym, międzynarodowym
konkursie w Ołomuńcu, gdzie zdobywa srebrne i brązowe
medale. Natomiast chór „Dźwięczek” założyło w 2000 r.
kolejne, młodsze pokolenie, czyli dorosłe już dzieci chórzystów „Dźwięku”. Jest to ośmioosobowy, kameralny
zespół wokalny złożony z osób w wieku od piętnastu do
trzydziestu trzech lat, którego repertuar jest bardzo różnorodny, ale dostosowany do specyfiki brzmienia małego
składu. Zespoły wykonują muzykę dawną, cerkiewną,
w której na pierwszy plan wysuwa się szczególnie lubiana
przez chórzystów, pochodząca z XII w. muzyka gruzińska.
Chętnie spiewają też muzykę ludową. Ich repertuar zawiera

utwory religijne (modlitwy gruzińskie, kolędy angielskie,
czeskie oraz polskie), a także utwory świeckie, na przykład
kompozycje Józefa Świdra.
Działalność obu chórów to, obok występów także współpraca
z innymi zespołami, między innymi z „Absolwentem” (Skoczów),
„Słowiczkiem” (Repty Sląskie), „Harmonią” (UŚ Cieszyn),
„Collegium Canticorum” (Czeski Cieszyn).
W 2008 r. przypada jubileusz 80-lecia powstania chóru
„Dźwięk”. Z tej okazji oba chóry nagrywają płytę, która
z pewnością będzie wydarzeniem na rynku muzyki chóralnej
i zapewne wzbudzi zainteresowanie nie tylko w samej Karwinie,
ale również w szerszych kręgach.
Oba zespoły przygotowała i dyryguje nimi Jolanta Malinka, która pracuje również jako instruktor gry na pianinie oraz keyboardzie w Ognisku Muzycznym w Ustroniu.
Płyta zawierać będzie repertuar niezwykle różnorodny. zainteresowani odnajdą tam muzykę dawną oraz ludową, ale
także utwory współczesne (kompozycje Józefa Świdra), no
i oczywiście kolędy. Wszyscy zainteresowani będa mogli ją nabyć
podczas koncertów obu chórów.
Tak o pracy z chórami wypowiada się ich dyrygentka J. Malinka:
- Praca z tymi zespołami jest doświadczeniem niezwykłym, bo
chórzyści są niezwykli. Ambitni, oddani i przyjacielscy, otwarci
na wszystkie moje interpretacje utworów. Uwielbiam koncerty,
w czasie których dyrygując tą grupą indywidualistów i silnych
osobowości czuję, że są integralną, doskonałą całością.
Wszystkim dyrygentom życzę pracy z takimi zespołami.
					
Anna Rokosz
Załączona fotografia pochodzi z 1931 r. i przedstawia rodzinę
Cholewów z Pustek mieszkających na Zawodziu. Siedzi Emilia
Niedoba z córką Janiną i Heleną Kowala. Za nimi stoją w pierwszym rzędzie (od lewej): Paweł Niedoba, Justyna Raszka, Anna
i Jerzy Cholewowie, przed nimi młodzież: Anna, Karol i Helena
Gajdzicowie, za nimi: Zuzanna Kowala, Paweł Cholewa i Ludwik
Lorek (z butelką). Ostatni rząd: NN, Maria i Paweł Gajdzicowie,
Joanna i Jan Cholewowie (z pączkami). Fotografię udostępniła
i opisała Lidia Troszok.		
Lidia Szkaradnik
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Warsztaty taneczne.		

		

Fot. W. Suchta

jak  z  aktorami

Po raz kolejny ustrońska młodzież miała okazję spotkać się z aktorami Teatru
Muzycznego w Gliwicach, a właściwie
z Teatrem Wit-Wit, a są to dwa małżeństwa
- Ewa i Stanisław Witomscy oraz Agnieszka i Przemysław Witkowiczowie. Pierwszy spektakl przygotowano na warsztatach
w projekcie „Rezonans” – program Młodzież dla Europy.
- Praca okazała się fascynującą przygodą,
a końcowy spektakl „Serca dwa” wystawiony dla szkół był sukcesem. Młodzież
zapragnęła pracować dalej. Tym razem
jednak dzięki porozumieniu Gimnazjum nr
1 i nr 2 w warsztatach mogli wziąć udział
uczniowie tych szkół. Warsztaty odbyły się
w auli Gimnazjum Nr 1. Dyrektor Leszek
Szczypka w czasie ostatniego weekendu
ferii z dużym zaangażowaniem i życzliwością umożliwił całe przedsięwzięcie
– mówi dyrektor Gimnazjum Nr 2 Iwona
Werpachowska.
- Wywodzimy się z Teatru Muzycznego
z Gliwic, a każdy z nas zajmuje się inną
dyscypliną - mówi E. Witomska. - Dlatego
warsztaty proponowane młodzieży wiążą
w sobie cztery elementy składające się na
teatr muzyczny: śpiew, taniec, gra aktorska
i posługiwanie się żywym słowem. Każdy
z nas odpowiada za inną dziedzinę. Ja
zajmuję się dykcją, dbam o kulturę żywego słowa, o to, by młodzież się ładnie
i wyraźnie wysławiała. Mój mąż prowadzi
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zadania aktorskie. Pan Przemek uczy śpiewu, a pani Agnieszka tańca, zresztą jest
solistką baletu. Nasz teatr został założony
na potrzeby edukacyjne.
Cztery dni pracy to dopiero pierwszy akt
przygotowywanej sztuki. Dla młodzieży
zaś praca z profesjonalistami i jednocześnie czynnymi aktorami i to praca tak
intensywna po kilka godzin dziennie jest
niewątpliwie nowym doświadczeniem.

Próba w auli Gimnazjum Nr 1.		

Zajęcia prowadzone były przez aktorów,
muzyka, choreografa. Dodatkową wartością jest to, iż było to wspólne przedsięwzięcie dwóch szkół, a co za tym idzie
okazja do nowych kontaktów, lepszego
poznania siebie.
- Przez cztery dni budujemy spektakl na
motywach głośnego musicalu „Footloose
– Wrzuć luz”. Nasz spektakl zatytułowany
jest „Boomont School” od miasteczka
Boomont. Jest to wersja okrojona na
potrzeby warsztatowe - mówi E. Witomska. - Młodzież fajna, ponad dwadzieścia osób. To nie jest warsztat, który
można schować do szuflady. Młodzież
ma zagrać, pokazać się. Staramy się z
nimi pracować jak z prawdziwymi aktorami. Warasztaty to obok nauki także
przygotowanie spektaklu i wystawienie
go. Motywacja jest ogromna, bo wiedzą,
że zagrają. Uczestniczą gimnazjaliści
z dwóch szkół, mogą się poznać, nawiązać przyjaźnie. To cztery dni bardzo
efektywnej pracy podczas ferii. Młodzież
bardzo zdolna, chętna i nie boją się ciężkiej pracy.
Teatr Wit-Wit od dwóch lat pracuje na
Śląsku Cieszyńskim i jest to niewątpliwie
nowa jakość wniesiona w pracę z młodzieżą. Realizacja projektu podczas intensywnych warsztatów, efektowne końcowe
spektakle, stosunek do pracy zespołowej
i w ogóle do pracy i obowiązków, to nie
tylko przygoda aktorska. W zajęciach
wzięło udział 20 uczniów. Ze strony młodzieży już drugi raz nad organizacją czuwała Ewelina Kawulok. Wojsław Suchta
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Zadania inwestycyjne
i remontowe w 2008 r.
I. Rewitalizacja Rynku
Zadanie realizowane jest pod nazwą
„Rynek jako Salon Miasta – Rewitalizacja
Rynku w Ustroniu”.
Prace budowlane rozpoczęto 22 marca
2007 r. Termin zakończenia robót to kwiecień 2008 r.
Zadanie jest realizowane w oparciu
o dofinansowanie ze środków europejskich
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR). Całkowita
wartość zadania w oparciu o podpisaną
umowę 6 151 130 zł, w tym dofinansowanie EFRR 2.895.599 zł, dofinansowanie
budżetu państwa 431 210 zł. Pozostałe
koszty pokrywane są z budżetu miasta
w wysokości 2 824 321 zł.
Obecnie na ukończeniu są prace związane z nawierzchnią płyty rynku oraz
prace budowlane kubaturowe. Wcześniej
wykonano roboty związane z przekładkami i nowymi sieciami podziemnymi
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć
energetyczna). Wykonano konstrukcję
zadaszenia sceny. Docelowo zostanie ona
przekryta szklanym dachem. Powstały
nowe miejsca postojowe dla samochodów
osobowych. Płyta rynku zostanie wyposażona w lampy stojące, ławki, kwietniki
oraz inne elementy małej architektury.
Zmodernizowane są ścieżki i plac wokół
pomnika za ratuszem. Wyburzony będzie
budynek Informacji Turystycznej.
II. Remont wejścia
do wc w ratuszu
Prace są kontynuacją robót z 2007 r.
Wcześniejsze wejście do ogólno dostępnego wc było zbyt niskie (poniżej 2 m).
Docelowo wokół wejścia wykonana zostanie nowa nawierzchnia w ramach prac
związanych z nawierzchnią rynku.
Wartość umowna zadania 83 600 zł .
III. Gospodarka
wodno-ściekowa
1. Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic
Grabowej i Jaworowej.
Projektowana kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z zabudowań
mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie
ulic Grabowej i Jaworowej w Ustroniu.
Ścieki odprowadzane będą poprzez system projektowanej kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji istniejącej na oczyszczalnię
ścieków w Ustroniu.
Projekt obejmuje budowę ciągów kanalizacyjnych łącznej długości 680 m
w tym przyłącza kanalizacyjne do budynków . Projekt przewiduje podłączenie do
kanalizacji sanitarnej 11 nieruchomości.
Z uwagi na trudne warunki terenowe jest
konieczna budowa jednej przepompowni
ścieków.
Wartość zadania wynosi 395 000 zł. Planuje się na sfinansowanie tego zadania ze
środków własnych i WFOŚiGW w formie
pożyczki, przewidywany termin realizacji
7 lutego 2008 r.			

II - III kw. br. Zadanie jest przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym. Przewiduje się udział
mieszkańców w finansowaniu inwestycji
poprzez zawarcie umów partycypacyjnych
w wysokości 2500 zł z każdym zainteresowanym właścicielem nieruchomości.
2. Kanalizacja sanitarna, ul. Szkolna.
Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki
bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych i działek budowlanych do kanalizacji sanitarnej. Łączna długość ciągu
kanalizacyjnego wyniesie 500 mb wraz z
przyłączami do 7 nieruchomości.
Planowana wartość robót wynosi 150 000
zł. Przewiduje się udział mieszkańców
w finansowaniu inwestycji poprzez zawarcie umów partycypacyjnych w wysokości
2500 zł z każdym zainteresowanym właścicielem nieruchomości.
Zadanie jest przygotowane do realizacji
pod względem formalno-prawnym, Urząd
będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW, przewidywany termin realizacji II - III kw. br.
3. Kanalizacja sanitarna w rejonie
ulicy Bładnickiej i Potokowej.
Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki
bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem budynki położone w rejonie ulic Bładnickiej
i Potokowej .
Łączna długość ciągu kanalizacyjnego
wyniesie ok. 1250 mb wraz z przyłączami
do 24 nieruchomości. Ze względu na małe
spadki terenu konieczna jest zabudowa
dwóch przepompowni ścieków.

Planowana wartość robót wynosi
790 000 zł, Przewiduje się udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji poprzez zawarcie umów partycypacyjnych
w wysokości 2500 zł z każdym zainteresowanym właścicielem nieruchomości.
Zadanie jest na końcowym etapie przygotowania pod względem formalno-prawnym. Urząd będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW,
przewidywany termin realizacji II - III
kw. br.
4. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.
Partyzantów i 3 Maja.
Projektowana kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z zabudowań
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Partyzantów i 3 Maja w Ustroniu. Ścieki
odprowadzane będą poprzez system projektowanej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji istniejącej na oczyszczalnię ścieków
w Ustroniu. Projekt obejmuje budowę
ciągów kanalizacyjnych i przyłączy do
11 budynków o łącznej długości 950 mb.
Z uwagi na istniejącą konfigurację terenu
konieczna jest budowa pompowni ścieków
zlokalizowanej w studni kanalizacyjnej.
Planowana wartość robót wynosi
335 000 zł, Przewiduje się również udział
mieszkańców w finansowaniu inwestycji
po 2500 zł od nieruchomości.
Wykonana została dokumentacja techniczna, należy uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie
na budowę. Urząd będzie ubiegał się
o dofinansowanie inwestycji ze środków
WFOŚiGW, rozpoczęcie prac przewiduje
się w II - III kw. br.

Rozpoczęto budowę drogi pod skarpą.		
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5. Kanalizacja sanitarna i wodociąg,
ul. Fabryczna.
Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze
z budynków mieszkalnych istniejących
i w trakcie budowy do kolektora sanitarnego Ustroń – Skoczów, Łączna długość
ciągu kanalizacyjnego wyniesie 360 mb
wraz z przyłączami, w ramach inwestycji zostanie podłączonych 9 budynków.
W ramach inwestycji zostanie wykonany
również wodociąg o średnicy 110 mm
i długości 325 m wraz z przyłączami do
9 budynków.
Planowana wartość robót wynosi 240 000
zł, Przewiduje się udział mieszkańców
w finansowaniu inwestycji poprzez zawarcie umów partycypacyjnych w wysokości
2500 zł z każdym zainteresowanym właścicielem nieruchomości.
Wykonana została dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie prac przewiduje się w II
kwartał br.
6. Wodociąg, ulica Leśna.
Swoim zasięgiem zadanie obejmuje sieć
wodociągową z przyłączami do budynków
zlokalizowanych od wjazdu w ulicę Spokojną do budynków położonych poniżej
linii lasu, łącznie ok. 20 gospodarstw
domowych. Zadanie zostało rozpoczęte
w 2007 roku, wykonano prace o wartości
180 000 zł. W tej chwili prace są kontynuowane.
Na realizację inwestycji w budżecie
miasta na rok 2008 przewidziano kwotę
120 000 zł.
7. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, ulica Pasieczna.
Wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami
do budynków, będzie zaopatrywał w wodę
do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców ulicy Pasiecznej w Ustroniu.
Obejmuje swym zasięgiem budowę
sieci wodociągowej ciśnieniowej zasilanej
ze zbiorników wyrównawczych Jelenica przy ul. Brody przez projektowaną
przepompownię wody. W roku 2007 zo-

Rynek w 2002 roku.		

Gazeta Ustrońska 10

stał wykonany wodociąg na odcinku od
zbiorników do wlotu w ulicę Pasieczną.
Zadanie będzie obejmowało doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych
i parcel budowlanych. Długość rurociągów
wraz z przyłączami 1400 m, przewiduje się
podłączenie 25 nieruchomości.
Zadanie będzie finansowane ze środków
własnych Miasta Ustroń oraz partycypacji
mieszkańców zainteresowanych podłączeniem.
Łączna wartość inwestycji 200 000 zł,
rozpoczęcie robót III kwartał 2007.
8. Wodociąg ulica Cieszyńska.
Wykonana zostanie sieć wodociągowa
z przyłączami do budynków zlokalizowanych poniżej ulicy Błaszczyka. W ramach tej inwestycji zostanie podłączonych
7 gospodarstw domowych. Łączna długość
wodociągu wraz z przyłączami do budynków wyniesie 340 m.
Na realizację inwestycji przewidziano
kwotę 90 000 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych Miasta Ustroń
oraz partycypacji mieszkańców zainteresowanych podłączeniem. Dokumentacja
jest w trakcie opracowania do końca lutego
przewiduje się uzyskanie pozwolenia na
budowę. Wykonanie prac przewiduje się
w II kwartale br.
9. Wodociąg ulica Żródlana.
Wykonana zostanie sieć wodociągowa z
przyłączami do 4 budynków mieszkalnych
zlokalizowanych przy ul. Źródlanej . Łączna długość wodociągu wraz z przyłączami
do budynków wyniesie 209 m .
Na realizację inwestycji przewidziano
kwotę 20 000 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych Miasta Ustroń
oraz partycypacji mieszkańców zainteresowanych podłączeniem. Dokumentacja
jest w trakcie opracowania do końca lutego
przewiduje się uzyskanie pozwolenia na
budowę. Wykonanie prac przewiduje się
w II kwartale br.
IV. Oświetlenie uliczne
W roku bieżącym zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicy bocznej od ul.
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M.C. Skłodowskiej oraz ul. Wiosennej
i Kwiatowej .
Oświetlenie ulic Wiosennej i Kwiatowej będzie wykonane w II kwartale br,
zostanie wykorzystana istniejąca linia
energetyczna napowietrzna. Oświetlenie
ulicy bocznej od ul. M.C. Skłodowskiej
będzie wykonane w całości od podstaw.
Realizacja tego oświetlenia to II kwartał
2008 r. Na oświetlenie drogi bocznej od
ulicy M.C. Skłodowskiej jest opracowana
dokumentacja, pozostałe zadania zostaną
przygotowane pod względem formalnym
do końca kwietnia br.
Na budowę oświetlenia w wyżej wymienionych rejonach przewidziano łącznie
kwotę 80 000 zł
V. Drogi gminne
1. Budowa drogi pod skarpą od ul.
A. Brody do ul. Gałczyńskiego.
W bieżącym roku kontynuowana będzie budowa obiektu mostowego oraz
realizowana będzie budowa odcinka
drogi zbiorczej od ul. Partyzantów do
ul. Gałczyńskiego. Zaplanowany odcinek
stanowi fragment przewidywanej obwodnicy wewnętrznej mającej przejąć ruch
z biegnącej centralnie ul. 3 Maja pozostawiając w centrum ruch lokalny, pieszy
i rowery. Droga została zaprojektowana
o szerokości 7,0 m, bezpieczniki 0,5 m,
zieleniec szer. 2,0 m oraz lewostronnie
chodnik szer. 2,25 m i prawostronnie
ścieżkę rowerową szer. 2,5 m. Odwodnienie powierzchniowe zapewnione zostało
poprzez nadanie odpowiednich spadków
podłużnych i poprzecznych jezdni kierując
wody opadowe poprzez wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowej.
Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu miasta, zaplanowano kwotę
w wysokości 1 200 000 zł.
2. Remont ul. Skowronków.
Zaplanowany remont ul. Skowronków
na odcinku ok. 500 mb polegać będzie na
profilowaniu podbudowy masą asfaltową
oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej. Planowana realizacja powyższego zadania II kwartał 2008 r. W budżecie miasta
zaplanowano kwotę 200 000 zł.
3. Remont ul. Siewnej.
Remont drogi polegać będzie na wykonaniu podbudowy na długości ok. 480 mb,
profilowanie podbudowy masą asfaltową
oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej. Zlecone zostało wykonanie kosztorysu inwestorskiego, planowana realizacja
zadania drugi kwartał 2008 r. Planowana
kwota w budżecie miasta to 254 000 zł.
4. Budowa mostu ul. Harbutowicka.
Ogłoszony został konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
obiektu mostowego wraz z kosztorysami
inwestorskimi. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskania w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych oraz wybrania wykonawcy w drodze przetargu.
Planowana wartość robót 160 000 zł.
5. Budowa kładki ul. Polna.
Ogłoszony został konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
kładki dla pieszych wraz z kosztorysami
inwestorskimi. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskania w Starostwie
7 lutego 2008 r.

Powiatowym w Cieszynie pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych oraz wybrania wykonawcy w drodze przetargu.
Planowana wartość robót 60 000 zł.
VI. Drogi powiatowe
1. Przebudowa ul. Daszyńskiego.
Planuje się dokończenie remontu chodnika wzdłuż ul. Daszyńskiego w obrębie
skrzyżowania z ul. Strażacką, wykonanie oznakowania poziomego. Remont
będzie polegał na rozebraniu istniejącej
nawierzchni z płyt betonowych, wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nowej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej
szarej z wstawką kostki kolorowej gr.
6 cm na podsypce piaskowej. Planowana
kwota na dokończenie remontu 100 000 zł,
termin wykonania I kwartał b.r. Zadanie
jest kontynuacją z roku 2007.
2. Budowa zatok autobusowych ul.
3 Maja.
W celu poprawy warunków ruchu na drodze powiatowej ul. 3 Maja zaprojektowano
zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu
z ul. Akacjową. Wykonane zostaną zatoki
o szerokości 3 m, peron o długości 20
m z kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 10 cm. Planuje się również budowę
chodnika szer. 2 m wzdłuż przystanków
autobusowych jak również na łączniku
pomiędzy ul. 3 Maja i dw 941 z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm
wraz z trzema przejściami dla pieszych.
Ponadto wykonana zostanie przebudowa
linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz
linii rozdzielczej napowietrznej niskiego
napięcia. Zakłada się zakończenie robót w
II kwartale 2008 r. Kosztorys inwestorski
na realizację powyższego zadania wynosi
253 000 zł.
VII. Opis zadań przygotowanych do realizacji
1. Przebudowa Amfiteatru i Parku
Zdrojowego w Ustroniu.
Końcem września 2006 r. Urząd Miasta
uzyskał pozwolenie na budowę dla zadania
pod nazwą „Przebudowa amfiteatru i Parku
Zdrojowego w Ustroniu”. Przewiduje się
wykonanie zadaszenia membranowego
sceny (analogiczne jak widowni), remont
istniejących pomieszczeń garderoby i kawiarni oraz dobudowę budynku sanitarnego. Widownia zostałaby zmodernizowana
(podniesienie widowni, nowe siedziska).
W części północnej dobudowany byłby
zbiornik retencyjny, stanowiący element
małej architektury z grawitacyjnym spływem wody.
O dofinansowanie dla tego zadania
wystąpiono w ramach Programu Subregionalnego (Regionalny Program Operacyjny
RPO). Koordynatorem tego programu
jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Koszt zadania w oparciu o zaktualizowane
kosztorysy inwestorskie to kwota 5 042
897 zł.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie.
W lipcu 2006 r. uzyskano pozwolenie na
budowę dla termomodernizacji budynku
szkoły. Zakres robót obejmuje wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
ścian zewnętrznych oraz przebudowę dachu na dwuspadowy. Prace obejmowałyby
także wymianę pieca centralnego ogrze7 lutego 2008 r.			

wania oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku szkoły. Koszt robót
zgodnie z kosztorysem inwestorskim to
1 205 590 zł (poziom cen 2006 r.).
Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Planuje się złożenie wniosku do RPO
Województwa Śląskiego.
3. Termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla modernizacji
i rozbudowy Przedszkola nr 6 w Ustroniu
Nierodzimiu. Zakres robót obejmuje dobudowę pomieszczenia zajęć ruchowych
oraz termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej oraz ociepleniu
ścian zewnętrznych. Przewiduje się także wymianę kotłów instalacji centralnego ogrzewania na kocioł dwufunkcyjny
z automatyką.
Wartość robót wyceniono w kosztorysie
inwestorskim na 423 078 zł (poziom cen
2006 r.). Zadanie zostanie wprowadzone
do realizacji pod warunkiem uzyskania
dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Planuje się złożenie wniosku do RPO
Województwa Śląskiego.
4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu.
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowana sala z widownią na ok. 200 miejsc
ma wymiary 23,5x36,7 m i wysokość
wewnętrzną 7,50 m. Będzie posiadać
będzie pełne zaplecze szatniowe i magazynowe, salkę rezerwową i do aerobiku
oraz hol wejściowy z biurami. Całkowita
powierzchnia użytkowa zaprojektowanego obiektu 1.552,10 m2, kubatura wynosi
11.610,84 m3. W sali znajdują się boiska
do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki
i mini piłki nożnej. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Sala gimnastyczna służyć będzie szkole
podstawowej, Gimnazjum nr 1 i klubom
sportowym. Może być wynajmowana na
treningi sportu kwalifikowanego.
Wartość robót wyceniono w kosztorysie
inwestorskim na 5 339 000 zł w poziomie
cen 2006 r. O dofinansowanie dla tego
zadania można ubiegać się ze środków
europejskich lub z Ministerstwa Sportu.
Złożono wstępny wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o wpisanie inwestycji
do „Bazy Sportowej Województwa Śląskiego”. Planuje się złożenie wniosku do
RPO Województwa Śląskiego.
5. Remont Przedszkola nr 4 w Hermanicach.
W roku 2006 wykonano ekspertyzę
techniczną obiektu. Stwierdzono w niej
konieczność wykonania określonych robót budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektu oraz
z polepszeniem jego stanu technicznego.
W roku 2007 wykonano projekt budowlany i projekty branżowe. Dokumentacja została złożona do pozwolenia na budowę.
6. Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Ustroniu Lipowcu.
Wykonany został projekt modernizacji
boiska. Dofinansowanie ze środków norweskich nie zostało przyznane, w roku
2008 planowane jest złożenie wniosku do
RPO Województwa Śląskiego.
7. Remont MDK Prażakówka
w Ustroniu – II etap.
Wykonywana jest dokumentacja techniczna na remont MDK Prażakówka.
W ramach projektu planuje się wykonanie
remontu elewacji i placu postojowego za
budynkiem oraz zagospodarowanie parku.
Wewnątrz budynku projektowana jest wymiana posadzki w sali widowiskowej oraz
zakup mechanizmów dla sceny z budową
sufitu akustycznego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektów
ujętych w RPO Województwa Śląskiego.
Wielkość dofinansowania określi możliwy
do realizacji zakres robót budowlanych.

Wiosna 2003. Prace przy zadaszaniu amfiteatru.		

Fot. W. Suchta
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Zebrani zostali też poinformowani o ogólnopolskiej akcji
liczenia ptaków. M. Sztwiertnia to członek Ogólnopolskiego
Towarzystwa Pomocy Ptakom i na spotkaniu zaprezentował
czasopismo tej organizacji. Podał też adres internetowy: www.
otop.org.pl.
W Ustroniu jest problemem karmienie łabędzi pieczywem,
co może powodować choroby przewodu pokarmowego. Można
natomiast karmić patki zbożem i warzywami. Planuje się ustawienie nad Wisłą specjalnych tablic informujących o szkodliwości
karmienia ptaków pieczywem.
Po wykładzie odbyła się dyskusja. Wiele mówiono o zwierzętach, ich pomocy, a nawet ratowaniu życia. Nie zabrakło opowieści o sprycie zwierząt, np. o dzikach potrafiących otrzepywać
śliwki. Spotkanie zostało zorganizowane przez ustrońskie koło
Polskiego Klubu Ekologicznego.
Wojsław Suchta

Wykład wygłosił M. Sztwiertnia.		

Fot. W. Suchta

szkodliwe  karmienie

24 stycznia w Izbie Przyrodniczo-Regionalnej Nadleśnictwa
odbyło się spotkanie z biologiem Marcinem Sztwiertnią. W swym
wykładzie mówił on, jak zwierzęta różnych gatunków pomagają
sobie wzajemnie. Np. małego nosorożca z bagna wyciąga słonica,
choć z reguły nosorożce i słonie nie darzą się sympatią. Ptaki
ostrzegają wiewiórki przed niebezpieczeństwem, a pawianica
pilnuje małej kózki na pastwisku i odprowadza ją do domu. Gdy
krokodyl łapie antylopę broni jej hipopotam, pozostaje przy niej
i dmucha jej do pyska. Znane w przyrodzie są także przykłady
pomocy, jakiej dzikie zwierzęta udzielają ludziom. Znane są
wszystkim przypadki pomocy delfinów, czy też psów.
M. Sztwiertnia, jako wielki miłośnik psów, w tym miejscu
stwierdził, że serce krwawi, gdy widzi się psa na łańcuchu.

zajechał
ambulans
28 stycznia na parkingu naprzeciw Ratusza ustawił się
ambulans do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału Terenowego w
Bielsku-Białej. Akcja krwiodawstwa odbyła się dokładnie
w 2 rocznicę zawalenia się dachu hali targów w Katowicach.
Zgłosiły się 82 osoby. Krew oddało 68 dawców (56 dawców wielokrotnych, 12 dawców pierwszorazowych). Z różnych przyczyn
nie zostało zakwalifikowanych 14 dawców.
Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano:
Z grupy: 0”+” - 9 jednostek,
0”-” - 6 jednostki,
A”+” - 17 jednostek,
A”-” - 2 jednostki,
B”+” - 9 jednostek,
B”-” - 1 jednostki,
AB”+” - 5 jednostek
oraz 12 jednostek od dawców pierwszorazowych bez oznaczonej grupy krwi. Nie pobrano ani jednej jednostki krwi z grupy AB
”-”. Łącznie podczas tej akcji pobrano ponad 30 litrów krwi.
W tym dniu honorowi dawcy mogli odebrać zaświadczenia na
podstawie, których będą mogli w zeznaniu podatkowym odliczyć
ulgę podatkową z tytułu honorowego krwiodawstwa. Do ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono
zapis, który mówi, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania dochód pomniejsza się także o darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych
dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dania 22 sierpnia
1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz
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Potrafią żyć w zgodzie.		
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z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na
podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Ponieważ krew nie stanowi
rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, nie może być przedmiotem darowizny - dlatego też odliczeniu podlega równowartość
ekwiwalentu pieniężnego za krew, który od 13 grudnia 2004 roku
wynosi 130 za 1 litr krwi.
Kolejna akcja odbędzie się na pewno za trzy miesiące, pod koniec kwietnia. O dokładnym terminie poinformujemy tradycyjnie
na łamach naszej Gazety.
Magdalena Piechowiak

7 lutego 2008 r.

Ks. dr H. Czembor w Domu Spokojnej Starości.

Fot. arch. MDSS

miłe chwile

Okres świąteczno-noworoczny to czas wzruszeń i radości, a także
refleksji i zadumy. W tym czasie chętnie śpiewamy kolędy i słuchamy opowieści czy poezji. Tak właśnie mieli możliwość spędzić
ten czas pensjonariusze Ustrońskiego Miejskiego Domu Spokojnej
Starości. Ten czas wzruszeń rozpoczął się już w niedzielę 2.12.2007,
kiedy to przed pensjonariuszami Domu wystąpił chórek dziecięcy
z Wisły Malinki prezentując piękne kolędy.
18.12.2007 na wieczorze poezji i kolędowania gościł w Domu emerytowany proboszcz Parafii Ewangelickiej
w Ustroniu, ks. dr Henryk Czembor. Czytał on pensjonariuszom
Domu swoje utwory, a resztę wieczoru wypełniły wspólnie
śpiewane kolędy. Kolędować przyszła też młodzież ze Studium
Dentystycznego w Ustroniu, która złożyła pensjonariuszom
życzenia świąteczno-noworoczne. Z kolei dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Ustroniu zaprezentowały jasełka, a po
skończeniu przedstawienia rozdały pensjonariuszom wykonane
własnoręcznie drobne upominki związane ze świętami Bożego
Narodzenia.
W sobotę dnia 29.12.2007 pensjonariusze Domu mieli możliwość uczestniczyć w koncercie pieśni religijnej, który zaprezentowała pastorowa Ustrońskiego Zboru Zielonoświątkowego
„Betel”, Tatiana Hydzik i towarzysząca jej pieśniarka religijna,
Miriam Matyja z Cieszyna. Pani Tatiana wzruszyła pensjonariuszy
piękną grą na skrzypkach a pani Miriam śpiewem. Występ wokalno-muzyczny przeplatały dzieleniem się swoimi przeżyciami,
w oparciu o bliską więź z Bogiem. Po koncercie odbył się poczęstunek przy kawie i ciastku oraz rozmowy z pensjonariuszami,
w których uczestniczyły obie występujące panie. Na zakończenie
pani Tatiana rozdała wśród pensjonariuszy książeczki z rozważa-

niami biblijnymi, a pani Miriam kasety z wykonywanymi przez
siebie pieśniami.
W dniu 15.01.2008 przypomniał jeszcze święta Bożego Narodzenia Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń” pod dyrekcją
pani Ewy Bacek-Orzyszek, który wystąpił z koncertem kolęd.
W repertuarze były zarówno znane i powszechnie śpiewane kolędy, „Jezus malusieńki” czy „Gdy się Chrystus rodzi”, jak i te
mało znane czy prawie nieznane, jak np. „A cóż z tą Dzieciną”,
„Idzie na ziemię Jezusek”, „My też pastuszkowie”. Pensjonariusze
słuchali pięknego śpiewu chóru „Ustroń” z dużym zainteresowaniem. Na zakończenie koncertu małżonek pani Ewy, Henryk
Orzyszek zagrał na keyboardzie polkę specjalnie dla solenizanta
Jana Alkera, pensjonariusza Domu, który w tym dniu obchodził
swoje urodziny.
Z kolei w dniu 21.01.2008 z okazji Dnia Babci oraz przypadającego w dniu następnym Dnia Dziadka, wystąpił przed pensjonariuszami Miejskiego Domu Spokojnej Starości pieśniarz religijny
Bogdan Pieczyrak, który w przeszłości kształcił się na śpiewaka
operowego, występował także na estradzie, jednak jego karierę
zniszczył alkohol. Artysta wykonywał piękne pieśni religijne,
a w przerwach opowiadał o tym, jak odbudował swoje życie dzięki
całkowitemu zaufaniu Bogu. Panu Bogdanowi towarzyszyła żona
i córeczka. Pod koniec występu koncert przemienił się we wspólne
śpiewanie, gdyż wiele pieśni pensjonariusze znali. Po zakończeniu
koncertu odbyło się spotkanie i rozmowy przy kawie, a córeczka
państwa Pieczyraków razem z pracownicą Domu rozdała pensjonariuszom słodycze i ozdobnie wykonane wersety z Pisma
Świętego, które służyć mogą, np. jako zakładka do książki.
Pensjonariusze Domu wdzięczni za miło spędzone chwile,
dziękują serdecznie wszystkim wykonawcom, którzy umilili
im czas swoimi występami, a kierownictwo Domu dziękuje za
przyjęcie zaproszenia. Mamy nadzieję, że odwiedzą oni jeszcze
raz tutejszą placówkę.
				
jot-ef

Kwitną bazie.		
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
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.

Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
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
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
;

Galeria „Pod Jodłą”:

- „Samotność” - Malarstwo i grafika Karoliny Gajewskiej - wystawa czynna do końca lutego 2008;
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
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.

Psycholog
Wydawanie posi³ków

- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
- 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”Można 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, środa 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) śr. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - 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) śr. - 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.
StraŻ MiejskA USTROÑ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

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 „Prażakówka”
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 nowoczesny, 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.
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Krew oddawano na nowym parkingu.		
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Witejcie
Jako też pożywocie w te wiosynnóm zime? Jo móm fórt jakisik
zajyncia. Łoto we ferie przijechała do mnie kamratka z wnukami
z Katowic. Łóńskigo roku była tu na lyczyniu w sanatorium, nó
i latoś zaś przijechała, tak sie ji spodobało. I jeszcze do tego
wziyła swoji wnuki – czworto i szósto klasa podstawówki, bo
majóm mame na robotach za granicóm. Ale co tu robić z dwóma
chłapcami jak ni ma śniega? Zaliczyli my park ze zwierzokami
za „Belwederym” na Zowodziu, wycióng na Czantorie, muzeum
i co dali? Zajechali my do Cieszyna i przeszli przez granice – już
bez celników, to nóm też zajyło cały dziyń. Cosi my tam pokupili,
tóż kamratka i dziecka byli radzi.
Potym spómniałach se, że jeszcze trzeja by zozdrzić na Równice.
Piechty jo już bych sie tam nie dokwanckała, tóż namówiłach
szwagra, coby nas tam wywióz. Dlo smiłowanio! Jako tam sie
wszycko zmiyniło. Jo nie była na wyrchu ze sztyry roki, abo
i wiyncyj. Pamiyntóm za młodu stoło tam jyno schrónisko, to dycki
my se w nim herbate zamówili, a kanapki każdy mioł ze sobóm
w rukzaku. A teraz nie doś, że kusi klijyntów „Czarci Kopyto”
i „Zbójnicko Chata”, to jeszcze RSP „Jelenica” wielucny zajazd
tam wybudowała i takóm całorocznóm zjyżdżalnie. A ludzie fórt
sie kryncili wte i wewte, bo słóneczko przigrzywało. Nó i też pore
godzin mile my tam spyndzili.
Tóż je żech ustrónioczka, a jak kiery przijedzie do mnie, to sie
czujym jakbych tu była na wywczasach, bo zaliczóm wszelijaki
atrakcje, czego na codziyń nie robiym. A wszystkim ustróniokóm
radzym, coby roz za czas zwiedzili se tyn nasz Ustróń. Jo łostatnio
też żech sie zadziwiła wiela to bloków pobudowali w Polanie, boch
tam już downo nie była.
Jewka

Po halnym na Czantorii. 		

X Ustrońskie Spotkania
Teatralne Ust-a 2008
10 – 13 marzec

Fot. W. Suchta

10.03	
występują:

Powrót Pana Cogito
Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka

12.03

Spróbujmy jeszcze raz
Joanna Żółkowska, Cezary Żak
Belfer
Wojciech Pszoniak

13.03	
		

Cena biletu na jeden spektakl – 25 zł.
Cena karnetu na trzy spektakle – 70 zł.

Bilety i karnety można już rezerwować w sekretariacie MDK
„Prażakówka„ w Ustroniu, ul.Daszyńskiego 28, tel. 033 854 29
06. Zapraszamy!
POZIOMO: 1) KS Nierodzim, 4) maskotka Krakowa,
6) międzynarodowa organizacja pokojowa, 8) dzielił Kargula
i Pawlaka, 9) strzała do kuszy, 10) biustonosz, 11) zwrot
nieprzetłumaczalny, 12) góry w Belgii, 13) latem zastępują narty, 14) patrzałki, 15) zgorzelina, 16) rabat, upust,
17) malaria, 18) lód płynący rzeką, 19) wyrób hutniczy,
20) płynny lub ziemny.
PIONOWO: 1) wdzianko skrzata, 2) zabawa logiczna,
3) rzucane komuś pod nogi, 4) reguluje brzmienie fortepianu, 5) łódź rybacka, 6) znawca i miłośnik ptaków, 7) węże
tańczą, gdy on gra, 11) objęcie biskupstwa, 13) kuzynka foki,
17) nutka na pięciolinii.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 15 lutego br.

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
30 zł 30 zł

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 4
zimowe roztopy
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Justyna Gawłowska,
Bładnice Górne 19. Zapraszamy do redakcji.

7 lutego 2008 r.			
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Jelenie są roślinożercami, które bardzo
chętnie zjadają pędy, liście, korę i owoce
drzew i krzewów, a także trawy i inne
rośliny zielne. W okresie zimowym ich
pożywieniem stają się głównie pączki
i młode pędy drzew iglastych oraz zeschnięte trawy, mchy i porosty. Jak każde
żywe stworzenie, także i jelenie – jeśli
tylko nadarzy się okazja – nie odmówią
„pokosztowania” z cudzego, suto zastawionego stołu i kuszą się na uprawy a to
buraków, a to kapusty, ziemniaków czy
zbóż.
Wnikliwi i sumienni, a przede wszystkim
ciekawscy badacze, doliczyli się w diecie jeleni ok. 50 gatunków drzew i
krzewów, które bezsprzecznie są podstawą jeleniego
menu. Ba, nawyki jedzeniowe jeleni poznano tak dokładnie, że możemy wskazać najważniejsze gatunki
zjadanych i obgryzanych
przez nie drzew, którymi w
kolejności są: sosna pospolita, grab, brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy,
dąb szypułkowy, olsza czarna, jarzębina, topola, osika
i klon. Podobną hierarchię
ważności można zestawić
dla krzewów, a będą to:
leszczyna, kruszyna, malina,
wierzba iwa, jałowiec, wierzba szara. Całość drzewiasto-krzewiastej diety jeleni
uzupełniają krzewinki, czyli przede wszystkim bagno
i trzy gatunki borówek –
czarna, brusznica oraz błotna. Źródło, z którego czerpię
przytoczoną powyżej wiedzę milczy, czy ustalona dla
jeleni kulinarna hierarchia
różnych gatunków drzew
i krzewów wyniki li tylko
z dostępności poszczególnych roślin, czy też jelenie
mając wybór spośród wielu,
delektują się w pierwszej kolejności wybranymi gatunkami. Ot, ciekawostka, ale i
przy okazji być może jakże
frapujący temat badawczy!
Jelenie, jak już wcześniej wspomniałem, nie
samymi drzewami i krzewami żyją, chętnie
zjadając także około 110 gatunków roślin
dwuliściennych (z nich podstawowe to różne
gatunki pszeńców i gwiazdnic, szczawik zajęczy, zawilec gajowy, poziomka, dąbrówka,
konwalia, szczawy i gajowiec) oraz blisko
50 gatunków roślin jednoliściennych, czyli
przeróżnych turzyc i traw.
Nie potrzeba chyba większej przenikliwości, by dostrzec w jeleniej diecie pewne
zagrożenie dla lasów. I rzeczywiście – sam
fakt, że jelenie jakieś rośliny zjadają chętniej niż inne powoduje, że zwierzaki te
mogą mieć wpływ na liczebność poszczególnych gatunków na obszarze swojego
występowania. Jak sądzę, tylko w lasach
traktowanych wyłącznie gospodarczo, do
jeleni można mieć „pretensje” o zgryzanie
i niszczenie cennych – dla człowieka, czyli
pod względem użytkowym, gospodarczym

Gazeta Ustrońska 16

– drzew. Z pewnością jelenie są raczej
niepożądane na terenie leśnych upraw,
gdzie co nie zjedzą, to często stratują lub
zadepczą. Leśnicy zresztą wiedzą o tym
doskonale, grodzą więc leśne uprawy,
smarują małe drzewka przeróżnymi mazidłami zniechęcającymi czworonożnych
głodomorów do konsumpcji. Generalnie
jednak jeleń jest typowym „regulatorem”
leśnej roślinności, regulującym przyrost
roślin, którego liczebność z kolei powinni kontrolować naturalni wrogowie tego
gatunku, czyli wilki, rysie i niedźwiedzie.
Jeśli w tej leśnej układance występują
wszystkie naturalne elementy, to liczeb-

Jeleń (2)

ność poszczególnych gatunków (roślin,
roślinożerców i drapieżców) pozostaje
mniej więcej na stałym poziomie. Jeśli
brak drapieżców, to może dojść do „przepełnienia” jakiegoś obszaru jeleniami,
które spałują drzewa (obdzierają z kory,
którą zjadają), zgryzają i tratują roślinność
lasów i nie tylko lasów. Wówczas to do
boju z jeleniami ruszają myśliwi.
Jak się zdaje nie tylko chęć regulacji
liczebności jeleni i ograniczenia ich wpływu na drzewa, krzewy oraz pola uprawne
są przyczyną polowań na jelenie. Poroże
samców jeleni, czyli byków lub rogaczy,
od dawien dawna jest przecież cenionym
myśliwskim trofeum, stanowiąc powód do
dumy i temat wielu łowieckich opowieści
i anegdot. Czas więc najwyższy by przyjrzeć się nieco bliżej jelenim „rogom”.
Poroże jeleni to jeden z najdziwniejszych
i najciekawszych przyrodniczych tworów.

Do jego opisu łowiecka brać używa szeregu
specyficznych nazw i terminów. Poroże
to wieniec, składający się z dwóch tyk
z odgałęzieniami (odnogami). Jeleń w sile
wieku jest posiadaczem wieńca, w którym
każda z tyk ma trzy odnogi: oczniak, nadoczniak i opierak oraz koronę mającą trzy
i więcej odnóg. W zależności od liczby
odnóg i budowy korony, rogacza zwie się
szpicakiem, szydlarzem lub widłakiem (tyki
bez odnóg), szóstakiem, ósmakiem, dwunastakiem, szesnastakiem, osiemnastakiem,
dwudziestakiem czy też dwu- lub czterodwudziestakiem. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że im poroże ma większą
liczbę odnóg – co, jak łatwo
się domyśleć, odzwierciedlają powyższe nazwy – tym
mniejszą mamy szansę by
spotkać jego właściciela.
Poroże zaczyna rosnąć
u 7-8 miesięcznych samców.
Jest twór kostny, wyrastający z dwóch wyrostków na
kości czołowej, zwanych
możdżeniami. Nie wchodząc
już zbytnio w szczegóły, dodajmy tylko, że na każdej
z tyk można wyróżnić różę,
czyli zgrubiały krąg przy
możdżeniu, a także perły,
czyli drobne zgrubienia na
tyce. Liczba odnóg rośnie
wraz z wiekiem rogacza
i może dochodzić nawet do
30. Wraz z wiekiem rośnie również masa poroża,
jednak tylko do 10-14 roku
życia, a później i waga
i liczba odnóg maleją. Poroże może ważyć od 5 do 15 kg
i osiągać łączną długość nawet do 160 cm. Największy
paradoks tej jeleniej ozdoby
głowy tkwi w tym, że poroże
jest co roku zrzucane (mniej
więcej w połowie zimy),
po czym odrasta (wiosną).
Najpierw jest pokryte skórą, zwaną scypułem, która
wraz z kostnieniem poroża
obumiera i jest wycierana
o drzewa i inne rośliny. Początkowo białawe poroże
zabarwia się wówczas sokami roślinnymi
i staje się brązowe w różnych odcieniach,
a końce odnóg stają się ostre i wyszlifowane
do białości.
Jak najbardziej słuszne będzie pytanie,
po co jeleniom na głowach taka ciężka
i dość nieporęczna „konstrukcja”? Przecież odbudowywanie co roku poroża to
ogromny wydatek energetyczny dla zwierzęcia, a poza tym potężny wieniec wcale
nie ułatwia posiadaczowi poruszania się
w leśnej gęstwinie.
Zaryzykuję w miejscu stwierdzenie, że
tak jak w naszym, ludzkim świecie jak nie
wiadomo o co chodzi to z pewnością chodzi
o pieniądze, to w świecie zwierząt jak nie
wiadomo o co chodzi, to chodzi o… samice, rozmnażanie się, kopulację, czy jak
by to tam jeszcze nazwać. Ale o tym nieco
szerzej opowiem za dwa tygodnie.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
7 lutego 2008 r.

jak nowonarodzony. Wykład J. Tomicy był skarbnicą wiadomości
dla pasjonatów i badaczy warstw skalnych i materiałów z których
one powstały. W sposób niespotykanie zajmujący wyjaśniał on
uczestnkom spotkania procesy zachodzące pod powłoką ziemi.
Zilustrował na specjalnych przekrojach, jak dochodzi do wybuchu czyli erupcji wulkanów i jak powstaje pumeks. Ci, którzy
niekoniecznie mieli ochotę zgłębiać podziemne tajemnice, mogli
zachwycać się pięknymi plenerami tych egzotycznych wysp,
a także zabytkami, które na nich występują, ponieważ wykład
urozmaicały zdjęcia robione przez J. Tomicę podczas podróży,
podane w formie prezentacji multimedialnej.
Anna Rokosz

Jan Tomica opowiada.

Fot. A. Rokosz

pumeks

Zimny pochmurny dzień to idealny czas, by znaleźć się na
słonecznych wyspach, obfitujących w gorące źródła. Ci, którzy
nie dane było tak po prostu wyjechać do ciepłych krajów, mogli
przenieść się tam chociaż mentalnie, słuchając niezwykle ciekawych opowieści znanego ustrońskiego podróżnika i gawędziarza
Jana Tomicy. 23 stycznia w Muzeum Ustrońskim przybliżył on
wszystkim zebranym klimat swojej ostatniej podróży w wykładzie
pt. „Słoneczne i gorące wyspy Morza Egejskiego”. Prelegent znany ze swego zamiłowania do badania skał, pojechał tym razem na
wyspy wulkaniczne takie jak: Kos, Patmos, Santorini, Andiparos,
Milos, Befana. Wyjaśnił też, że są to wyspy gorące, ale nie dlatego, że poddały się działaniu słońca, lecz z powodu temperatury
panującej wewnątrz ziemi. Część tych wysp powstała na skutek
ruchów płyt tektonicznych, część na skutek wybuchów wulkanów.
Temperatura wnętrza ziemi spowodowała występowanie na tych
wyspach gorących żródeł, które są wspaniałą atrakcją turystyczną
i jednocześnie mają niezwykłe właściwości regenerujące organizm
człowieka. Doświadczył tego J. Tomica, kiedy po męczącym dniu
zwiedzania, skorzystał z kąpieli w gorącym żródle i poczuł się
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Jestem małym, sympatycznym szczeniakiem,
mam dużo rodzeństwa i każde z nas potrzebuje
ciepłego domu i kochających opiekunów, którzy
zawsze będą o nas dbać. Jeżeli chciałbyś mieć
wiernego przyjaciela, zabierz mnie do siebie.
Tel. kontaktowy 8542803.
Fot. W. Suchta
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KINO
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godz.17.00
				
				
8-14.2 		
godz. 18.30
				
8-14.2 		
godz. 20.15
				

Polityka, polityką ...

Promocja okien PCV F.H. „Besta” Ustroń, ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.
Pokój do wynajęcia.Tel. 033-85471-37

6-8.2 9-11.2 12-14.2 -		

„Uroki opery” - audycja muzyczna
Filharmonii Śląskiej dla klas II gimnazjalnych, sala widowiskowa Prażakówka.
El Dorado-polowanie na legendę. Spotkanie
z Andrzejem Kapłankiem, podróżnikiem,
uczestnikiem wielu wypraw orazautorem
książek, Zbiory Marii Skalickiej.
Muzyczne Rendez Vous - wystąpią
zespoły: „Turnioki”, „Metamorfoza”, „Therteen Sixtynine”, prowadzenie: Agnieszka Kozieł, Daria Jaworska, sala widowiskowa.

7 krasnoludków - las to za mało, bajka
w polskiej wersji językowej, b/o,
Niemcy.
Niania w Nowym Jorku, komedia,
15lat, USA .
Michael Clayton, sensacyjno-obyczajowy, 15lat, USA.

Fot. W. Suchta
Sprzedam samochód Mitsubishi
Carisma 1,8 automat. Pierwszy
właściciel. Tel. 0-604-221878.
Zaopiekuję się starszą osobą lub
inne propzycje pracy. 781-779879.

Na Zawodziu		ul. Sanatoryjna 7
Elba		
ul. Cieszyńska 2
„111”		
ul. Skoczowska 111

tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
Po kilku miesiącach, jakie upłynęły od wyborów parlamentarnych, swoją działalność wznowił ustroński Klub AWS. Otwarte
spotkanie z posłem Mirosławem Styczniem, jakie w sobotę 31
stycznia zorganizowali na „Prażakówce” działacze klubu, było
oczywistym tego znakiem.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Firma konsultigowa Amer Nielsen Research w sierpniu
i wrześniu 1997 r. przeprowadziła badania na rynku kawy w Polsce na zlecenie ustrońskiego producenta kawy „Mokate”. Okazało
się, że „Mokate” ma 70,5 % udziału w rynku kaw cappucino.
Stwierdzono też, że 83 % sklepów prowadzi jej sprzedaż.
Cztery godziny bawili się mieszkańcy Miejskiego Domu Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej na karnawałowym balu maskowym. Mieszkańcy MDSS według własnego uznania przygotowali
przebrania. Szczególnie swoją aktywność zaznaczyły tu Wanda
Błażejczyk i Ewa Bujok, która już tradycyjnie zadbała oczęść
artystyczną balu. Wystrojono też salę balową i 4 lutego, gdy do
MDSS przybył przewodniczący RM F. Korcz i burmistrz K. Hanus, rozpoczęła się zabawa. Były tańce, w tym także regionalne,
śpiewano, był gorący posiłek, zimna płyta, a to dzięki Zakładom
Mięsnym Henryka Kani.
Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa przyznało złote odznaki “Za zasługi w zwalczaniu
powodzi”. W Ustroniu odznaczono Jana Chwastka, Władysława
Hławiczkę, Piotra Łukosza, Piotra Hudzieczka, Jerzego Górnioka,
Piotra Janotę, Jerzego Janika, Bronisława Puzio, Józefa Paszka,
Józefa Śliwkę, Tadeusza Krystę i Czesława Gluzę.

... ale koryto też sie liczy.
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Fot. W. Suchta

Rośnie w siłę ustrońska sekcja biegaczy górskich TRS „Siła”.
Ostatnio zawodnicy tej sekcji przez tydzień przebywali na obozie
treningowym w schronisku na Równicy. Było to możliwe dzięki
sponsorom: Zakładom Mięsnym Henryka Kani i prowadzącemu
schronisko Janowi Jeleśniańskiemu. Podczas całego obozu na
Równicy był śnieg, który nie przeszkodził w przeprowadzeniu kilku
sprawdzianów. Ustanowiono też zimowy rekord w biegu na szczyt
Równicy (885 m) spod schroniska (785 m). 28 stycznia na Równicy
leżało 50 cm kopnego śniegu. W tych warunkach Marek Bylica
wbiegł na szczyt w czasie 5 min. 25 sek.
(ar)
7 lutego 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Poprzednicy
i następcy

Zdarzało mi się wiele razy zatrudniać
rzemieślników różnych branż do wykonania napraw i remontów. Starałem się
zazwyczaj zatrudniać tych rzemieślników,
którzy wcześniej wykonali konkretną instalację bądź już wcześniej ją naprawiali.
Tak było wygodniej i łatwiej było znaleźć
konkretnego wykonawcę w wypadku, gdy
okazało się, że robota została wykonana
niewłaściwie… Nie zawsze to jednak było
możliwe. Wtedy trzeba było zatrudniać nowego wykonawcę. I wtedy powtarzała się
z reguły ta sama historia: Nowozatrudniony rzemieślnik zaczynał od krytyki, nieraz
bardzo surowej, swojego poprzednika. Dowiadywałem się, że ten poprzednik zupełnie nie zna się na wykonywanej robocie,
jest partaczem, który źle wykonał robotę…
Po długiej liście zastrzeżeń i wykonanych
braków, zawinionych przez poprzedniego
wykonawcę, rzemieślnik wreszcie zabierał
się za robotę. Wykonywał ją, choć nie zawsze do końca i z dobrym skutkiem…
Zawsze zastanawiało mnie to, dlaczego
kolejni wykonawcy tak bardzo narzekają
na swoich poprzedników, a tak rzadko

felieton
Starosta

Wybór nowego starosty cieszyńskiego
ze zrozumiałych względów wart jest odnotowania w moim felietonie. Moje dorosłe
życie, mogę tak to ująć, związane było z powiatem cieszyńskim. Tu bowiem zamieszkałem po studiach i podjąłem pierwszą
pracę w Urzędzie Powiatowym w Cieszynie. Ponadto uczestniczyłem w likwidacji
administracji powiatu w 1975 roku i jej
ponownym utworzeniu w 1998 roku. Miałem też zaszczyt, pełnić funkcję pierwszego
starosty cieszyńskiego. To informacja dla
tych, co może myślą, że autor tych felietonów ukrywa się pod pseudonimem.
Starostą byłem co prawda tylko 26
miesięcy, ale to i tak lepiej niż ostatni
starosta, tylko 14 miesięcy. Moja suczka
Lola, która interesuje się polityką lokalną
i wszystko dobrze przewidziała, co stanie
się w powiecie w tych ostatnich dniach,
nie mogła dotąd zrozumieć, co to było za
pociągnięcie polityczne, kiedy to złożyłem 2000 roku rezygnację ze starosty wraz
z wszystkimi członkami zarządu (tak in
corpore). Teraz dopiero, jak odwołano
byłego starostę stosunkiem głosów 24 do
4, to już wszystko stało się dla niej jasne.
Ale, do rzeczy. Dlaczego właśnie chcę
pisać felieton o nowym staroście Czesławie Gluzie?
Ano, przede wszystkim dlatego, że nowy
starosta, (zresztą jak i poprzedni) jest poli7 lutego 2008 r.			

chwalą robotę wykonaną przez innych. W
tym momencie próbowałem sobie przypomnieć jakieś przypadki tego, że rzemieślnik pochwalił pracę wykonaną przez swego kolegę po fachu. Przypominałem sobie
wiele przypadków ganienia efektów pracy
wykonanej przez kogoś innego. Jednak
ani rusz nie mogę sobie przypomnieć zachwytu nad robotą wykonaną przez kogoś
innego, czy choćby jakiejś pochwały…
Czyżby dotknęła mnie skleroza i dlatego
nie pamiętam? Czemu jednak ta skleroza
działa tylko w jedną stronę?
Wygląda mi na to, że owo ganienie poprzedników i zgłaszanie listy zastrzeżeń do
wykonanej przez nich pracy, ma swój cel. Być
może chodzi o asekurację i swoiste alibi; jeśli
moja praca nie da oczekiwanego efektu, to
nie dlatego, że ją źle wykonałem, ale dlatego,
że zawinili moi poprzednicy; robota została
przez nich wykonana tak źle, że nie da się jej
naprawić. Może też wchodzić w grę przygotowanie na wszelki wypadek tłumaczenia;
mnie co prawda robota nie wyszła, ale ktoś
inny wykonał ją jeszcze gorzej…
Mam wrażenie, że to, czego nauczyła
mnie obserwacja postępowania zatrudnionych przeze mnie rzemieślników, ma
o wiele szersze zastosowanie. Bywa, że
następcy, w różnych zresztą dziedzinach,
zaczynają od krytyki poprzedników. Doskonałym potwierdzeniem tej prawidłowości jest postępowanie polskich rządów po
roku 1989. Każdy kolejny rząd rozpoczynał
swoją działalność od krytyki poprzedniego.
Pewnie można znaleźć wśród nich także

i taki, który nie tylko zaczął od krytyki poprzedniego rządu, ale i na tym skończył…
Cała jego energia poszła w przysłowiowy
gwizdek. Starczyło pomysłów na krytykowanie innych, ale zabrakło ich na pozytywny program i jego realizację.
To samo dotyczyć może też rządzących
na niższych szczeblach, czy w poszczególnych instytucjach, przedsiębiorstwach,
itp. Zwykle nowe ekipy, czy nowi szefowie
zaczynają od krytyki poprzedników. I na tej
krytyce, a także przeprowadzaniu zmian
dla samych zmian (przestawianie mebli lub
kupowanie nowych, przenoszenie biur na
inne miejsca, wydawanie nowych przepisów porządkowych itp.), zajmuje tak wiele
czasu i energii, że nie starcza ich już na
właściwe, sprawne działanie. A czas ucieka
i bywa, że ten czas zużyty na krytykę poprzedników jest czasem straconym…
Wyszło mi na to, że skuteczniejsza,
przynajmniej w pierwszym okresie, okazuje się kontynuacja niż wprowadzanie
nowych szefów i nowych ekip rządzących.
Szczególnie wtedy, gdy aktualnie rządzący
robią to dobrze i skutecznie, ku społecznemu pożytkowi. Nie tracą bowiem czasu na
krytykowanie tego, co było, ale kontynuują
prowadzoną już wcześniej działalność. Nie
powinno więc zmieniać się władz tylko
dlatego, że sprawiają już władzę przez kilka kadencji. A zmieniać należy wtedy, gdy
rządzą źle, gdy nie wnoszą nic pozytywnego, a cała ich działalność ogranicza się
tylko do krytykowania innych, najchętniej
swoich poprzedników.
Jerzy Bór

tykiem Platformy Obywatelskiej. Tak więc
w ciągu niespełna półtora roku Platforma
ma już dwóch starostów!!
Ponadto Czesław Gluza jest moim zastępcą w kole Platformy w Ustroniu (widzieliście państwo coś takiego – starosta moim
zastępcą !! – ale się porobiło).
Nasz starosta, to człowiek z bogatym
doświadczeniem samorzadowym, przez
lata stał jakby z boku polityki lokalnej,
niby był tylko urzędnikiem, ale zawsze był
krytyczny wobec sprawujących władzę.
Sam tego doświadczyłem, jak krytykował
niektóre moje poczynania. To samo robił
w stosunku do kolejnych burmistrzów
Ustronia. Przypominam sobie, jak przed
ostatnimi wyborami samorządowymi, na
spotkaniu Platformy, nasz (tzn. Platformy
i ziemi cieszyńskiej), poseł do Parlamentu
Europejskiego, znawca polityki regionalnej i samorządowej, dr Jan Olbrycht,
były burmistrz Cieszyna i marszałek województwa śląskiego, opowiadał nam, że
w samorządach „starej Europy” często
się zdarza, iż zwycięski burmistrz, zaraz
po swoim wyborze, zatrudnia w ratuszu,
przedstawiciela przegranego ugrupowania, aby ten zwracał mu uwagę na jego
błędy, czy niewłaściwe decyzje. Po tym
opowiadaniu będący na sali nasz burmistrz
Ireneusz Szarzec głośno oświadczył, że
on już takiego pracownika ma od dawna.
Wszyscy wtajemniczeni wiedzieli, że ma
na myśli właśnie obecnego na sali Czesława Gluzę wówczas kandydata w wyborach
do Rady Powiatu.
O naszym staroście słyszałem taką
historią z jego lat szkolnych. Był jak

wszyscy chłopcy zapalonym sportowcem
narciarzem, co w Wiśle zrozumiałe, ale
i piłkarzem. Z Czesławem Gluzą grywał
w piłkę dziś znany pisarz z Wisły Jerzy
Pilch, który przyjeżdżał tu na wakacje do
dziadków. Ich mecze piłkarskie opisuje
często w swoich książkach i felietonach.
Kiedyś po spotkaniu autorskim z Jerzym
Pilchem w Wiśle byłem świadkiem, jak
zapytał on o swoich kolegów, między
innymi o Czesława Gluzę. Pamiętam, że
pytał co tam u „nie poradzę” słychać? Czy
pisze jeszcze wiersze? Bo trzeba wiedzieć,
że nasz starosta w młodości pisał wiersze.
Tak, był dobrze zapowiadającym się poetą!
Zaintrygowało mnie to przezwisko „ nie
poradzę”. Zapytałem go więc o to wprost.
Z wrodzoną od pokoleń skromnością odpowiedział mi, że jak jako młodzi chłopcy
grali w piłkę, to on zawsze grał na skrzydle. Jak dostawał piłką za szybką i nie mógł
do niej dobiec, to krzyczał „ nie poradzę!!”
Podobało mi się to przezwisko i ta historia.
Jakże ostatnio się zdziwiłem, gdy usłyszałem od najbliższego kolegi naszego
starosty, inną wersję pochodzenia przezwiska „nie poradzę”. Otóż jego zdaniem
było tak. Ojciec naszego starosty pracował
w Ośrodku „Start” w Wiśle. Znajdowały
się tam piłki do gry w nogę. W tamtych
czasach marzeniem młodych chłopaków,
było aby choć raz pograć prawdziwą
futbolówką. Koledzy naszego bohatera,
namawiali go, aby wykorzystał nieuwagę
ojca i ukradł jedną piłkę. On jednak zawsze
im twardo odpowiadał: „Nie poradzę”.
Czyż to nie dobrze świadczy o naszym
staroście?
Andrzej Georg
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K. Kajetanowicz na trasie Rajdu Magurskiego.

Fot. M. Niechwiadowicz

ustroniacy
na  czele
Dobiegł końca Rajd Magurski, jedyna
zimowa impreza w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
2008. Aura na szczęście dopisała i śnieg
pokrył większość odcinków specjalnych.
Sensacją było drugie miejsce Łukasza
Sztuki, ostatnio znanego nam w Ustroniu
bardziej z przedsięwzięć budowlanych
niż z rajdów. Wrócił do świetnej formy
i zajął drugie miejsce ulegając tylko Leszkowi Kuzajowi. Rajd Magurski był także
I eliminacją Pucharu PZMotu. Tu świetnie spisali się bracia Szejowie nie dając
rywalom żadnych szans i bezapelacyjnie
zwyciężając. Jarosław i Marcin Szejowie
wyprzedzili następną załogę o 13 sekund.
Oczywiście prowadzą też w swojej klasie
A-7.
Duet z MapaMap STP Platinum Rally
Team – Kajetan Kajetanowicz i Maciej
Wisławski – świetnie się spisał w tej
zimowej scenerii i dzięki widowiskowej
jeździe ukończył rajd na 4 pozycji w klasyfikacji generalnej. Kajto, debiutujący na
„białym” czteronapędówką, po sporych
problemach z trakcją podczas pierwszego
dnia wynikającą z braku odpowiednich
opon, przyspieszył zdecydowanie na
trasach drugiej, sobotniej pętli, wdając
się w pasjonującą walkę o miejsce tuż
za podium z Michałem Kościuszko, czego efektem były zwycięstwa na trzech
z czterech ostatnich prób otwierającej
nowy sezon eliminacji. Szczególnie szybki był Kajto na przejeżdżanej dwukrotnie

Ropie (OS nr 8 i 11), gdzie za każdym
razem kradł rywalom ponad 10 sekund.
Podsumowując dobry start na dobry
początek.
- Jesteśmy na mecie - mówi K. Kajetanowicz. - Cieszę się bardzo, że mogłem
ścigać się w tym rajdzie, tym bardziej, że
w zeszłym roku nie braliśmy w nim
udziału. Ale najważniejsze jest to, że po
słabszym pierwszym etapie potrafiliśmy
nawiązać walkę z liderami rajdu i skubnęliśmy im parę oesów na koniec drugiego
dnia. Mimo trudnych warunków na trasie,
jazda w zimowych warunkach sprawiła mi
dużo frajdy, szczególnie drugiego dnia,
kiedy byliśmy jedną z najszybszych załóg.
Na pierwszym etapie było trochę gorzej,
ale znaliśmy przyczynę słabszych czasów,
więc staraliśmy się tym nie przejmować
i robić po prostu swoje. Później było dużo
lepiej i dużo szybciej. No i w efekcie
mamy 5 punktów na starcie sezonu. Jest
dobrze. Chciałbym w tym miejscu podziękować całemu zespołowi RallyTechnology
i firmie Im-Racing oraz Michałowi Kościuszko i Maciejowi Szczepaniakowi za
zaciętą walkę na oesach. Chciałbym też
pogratulować mojemu koledze z zespołu,
Łukaszowi Sztuce, za naprawdę szybką
jazdę oraz Jarkowi i Marcinowi Szejom
za zwycięstwo w Pucharze PZMot. To
dobrze zapowiadająca się załoga. Przed
nimi w tym sezonie jeszcze wiele pracy,
ale mam nadzieję, że w następnym będą
mieli możliwość ścigać się w Rajdowych

1 lutego w sali klubowej MDK „Prażakówka” rozegrany został Miejski Turniej Szachowy o Drużynowe Mistrzostwo
Ustronia. W zawodach brały udział 3 szkoły
podstawowe: SP 1, SP 2 i SP 6 oraz Gimnazjum Nr 2. Łącznie w turnieju udział
wzięło 30 uczniów. Turniej rozgrywany był
systemem szwajcarskim kontrolowanym
tempem 2 razy 10 minut na 1 partię przy
użyciu zegarów szachowych w 2 grupach
rozgrywkowych: dla uczniów młodszych
z klas I – III pierwsza grupa i dla uczniów
z klas starszych IV – V druga grupa. Do
klasyfikacji drużynowej zaliczano wyniki 3
najlepszych zawodników z poszczególnych
szkół z danej grupy rozgrywkowej.
Klasyfikacja generalna wyglądała następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
(Drużyna nr 3 – 25,5 pkt.).
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 (22,5 pkt.)
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6
(Drużyna nr 1 – 22 pkt.).
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
(Drużyna nr 1 – 15,5 pkt.).
V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1
(Drużyna nr 1).
VI miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6
(Drużyna nr 3).
VI miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
(Drużyna nr 2).
VII miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
(Drużyna nr 2).
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa Nr
1 (Drużyna nr 2).
IX miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6
(Drużyna nr 4).
X miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6
(Drużyna nr 2).
Kapitanowie drużyn otrzymali puchary
i dyplomy. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani ściennymi kalendarzami
ustrońskimi. Turniej przebiegał w spokojnej, przyjacielskiej atmosferze. Nad
prawidłowym jego przebiegiem czuwał
arbiter Grzegorz Błaszczok – instruktor
Koła Szachowego.
Anna Rokosz

BackOnSnow

[BOS] to jedna z najbardziej prestiżowych imprez snowboardowych w Europie.
Już w dniach 16-17 lutego odbędzie się
w Ustroniu oraz 8 marca Wiśle i to nawet
wówczas, jeżeli w Beskidach nie będzie
śniegu! Jej pierwsza edycja odbyła się
w 1990 roku w Austrii. Przez 17 lat zmieniał
się charakter i rozmach imprezy – lokalna
inicjatywa kilku austriackich firm snowboardowych przerodziła się w największy
festiwal zimowych sportów grawitacyjnych. Co roku „festiwal” BOS przyciąga
kilkadziesiąt tysięcy osób. W sezonie zimowym 2007/08 odbywają się trzy austriackie
i dwie polskie edycje.
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