LARGE
BALL
BAL
DWÓJEK
WO p
Nr 2 (896)

15 stycznia 2009 r.

1,70 zł (w tym 0% Vat)

Zima w pełni.

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

Fot. W. Suchta

INSHALLAH, BOKRA, MALYSH pryWatyZacja
UZDROWISKA
Rozmowa z Lesławem Werpachowskim,
konsulem RP w Kairze

Jaka jest egipska Polonia?
Nie jest to du a grupa, liczy jakie kilkaset osób, choć niektórzy
twierdz , e około tysi ca. Jej trzonem s Polki, które wyszły
za m za Egipcjan, zreszt w ró nych okresach czasu, wi c
w tej chwili mo emy mówić o rosn cym ju trzecim pokoleniu.
Trzeba przy tym powiedzieć, e jest to rodowisko dynamicznie
si zmieniaj ce. Trwa silnie w Kairze i Aleksandrii, ale bardzo
słabnie, np. w Port Saidzie, gdzie jeszcze w latach 70-tych Polacy
stanowili całkiem liczn grup . Z kolei ro nie jak na dro d ach
Polonia w kurortach. Przed przyjazdem na wi ta do Polski byłem
na spotkaniu z Polakami w Hurghadzie. Przyszły całe rodziny,
(dok. na str. 2)
15 stycznia 2009 r.

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Skarbu Pa stwa wynika,
e przes dzona została prywatyzacja Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” S.A. Na razie nie wiadomo, kto chciałby uzdrowisko
w Ustroniu kupić, nie wiadomo te za ile. Przypomnieć wypada
e uzdrowisko w Ustroniu jest jednym z najwi kszych w Polsce
i jednym z najbardziej nowoczesnych. Trudno sie spodziewać,
by od r ki znalazł si nabywca tak pot nego maj tku. Wszak to
sanatorium Równica, trzy piramidy i zakład przyrodoleczniczy.
Tymczasem MSP zamierza sprywatyzować usdrowisko w Ustroniu na przełomie 2009-2010 roku.
Dlaczego MSP chce si takiego maj tku pozbyć próbowali my
ustalić. Nie do ko ca to si udało. Sporo jednak z ró nych dokumentów wynika. Publikujemy je, jak równie rozmow z prezesem uzdrowiska Grzegorzem Dziewiorem, na stronach 8-11.
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(dok. ze str. 1)
razem ponad 120 osób. Rozmawiali my wi c oczywi cie na
temat ich zorganizowania. W Egipcie od 1995 działa Zwi zek
Rodzin Egipsko-Polskich, który liczy ponad 200 członków. Czy
Polacy, a wła ciwie nale ałoby powiedzieć Polki z Hurghady
zasil Zwi zek, czy te stworz własn organizacj , to zobaczymy. Na razie po policzeniu si wyszło, e to całkiem du a grupa
a co najwa niejsze bardzo ch tna do pracy i współdziałania.
B dziemy wi c dalej współpracować, tak jak współpracujemy ze
Zwi zkiem, organizuj c ró ne imprezy, spotkania, uroczysto ci.
One si wietnie sprawdzaj daj c szczególnie nowym osobom,
które osiedlaj si w Egipcie, mo liwo ć działania. O Zwi zku
mo na przeczytać nie tylko na jego nowo uruchomionej stronie
internetowej, ale tak e w poczytnym i to nie tylko w Egipcie,
dwumiesi czniku „Polonez”. Nasz Wydział Konsularny jest
nawet formalnym jego wydawc , współinansuj c te jego druk.
Jest wi c wiele działa słu cych temu, by to samo ć polska si
utrzymywała, by Polonia nie zapominała o kraju rodzinnym. Polacy w innych krajach to przecie nasi realni ambasadorowie. Je li
im si dobrze wiedzie, je eli dobrze funkcjonuj w rodowisku
egipskim, to słu y to równie Polsce.
Jak wielu Polaków wyje d a na wczasy do Egiptu?
W 2008 r. b dzie to około 500.000 osób. To wzrost o prawie 50%
w stosunku do roku 2007. Egipt znalazł si w cisłej czołówce
wiatowej, je li chodzi o atrakcyjno ć i cen ofert, wi c nic
dziwnego, e turystyka tam bije rekordy. Opieka konsularna nad
turystami z Polski, to trzeci zakres tego co robimy w Egipcie.
Polscy tury ci najcz ciej przyje d aj na wycieczki kupowane
w biurach podró y i w zwi zku z tym pierwszym partnerem dla
turysty jest biuro podró y. Zdarzaj si jednak ró ne sytuacje
yciowe i wtedy jest miejsce dla nas. Najbardziej powszechny
przypadek to sytuacja, kiedy turysta zgubi swój paszport. My

Konsul w terenie.

i zr czno ciowych spodobała si mieszka com i impreza
organizowana jest rokrocznie
do dzisiaj.

*

W Muzeum Beskidzkim w Wile od kilku lat organizowane
s wystawy obrazów namalowanych podczas „Beskidzkich
Integracji Sztuki”. Te spotkania
artystów w beskidzkich groniach sponsoruj Bo ena i Jan
Kukuczkowie.

*

*

*

Na pocz tku lat 90. minionego wieku w D bowcu po
raz pierwszy zorganizowano
turniej sołectw. Rywalizacja
w konkurencjach rekreacyjnych
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*

*

Przed 15 laty, wiosn 1994 roku
Paraia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy wzbogaciła
si o dom paraialny. Wierni
pracowali przy jego budowie
ponad 28 tys. godzin, a koszt
budowy si gn ł blisko 1,5 miliarda ówczesnych złotówek.

*

*

*

Na południe od potoku Pu cówka wyst puj łupki cieszy skie.
Ich warstwy maj grubo ć do
300 metrów. W łupkach pojawiaj si yły skał magmowych,
które nosz nazw cieszynit.

wtedy, po sprawdzeniu w Polsce danych osobowych, wystawimy paszport tymczasowy. A tak przy okazji to warto pami tać,
e wyje d aj c zagranic , i to nie tylko do Egiptu, nale y sobie
zrobić ksero swojego paszportu i je zawsze nosić przy sobie.
Paszport lepiej zostawić w recepcji lub w sejie hotelu. Ale jak go
ju zgubimy, to zgło my to od razu policji, a potem kontaktujmy
si z polsk Ambasad .
Czy cz sto interweniujecie?
Przy takiej ilo ci turystów, jaka przyje d a do Egiptu, musz
si zdarzać problemy. A to z samolotem, a to z hotelem, a to
z wycieczk , a to ze zdrowiem. To, co mnie uderza, to fakt, i
bardzo cz sto w przypadku jaki kłopotów, tracimy zimn krew
i rz dz nami nerwy. Trzeba zawsze pami tać, e gdy cokolwiek
si zdarzy, a mamy prze wiadczenie e winne jest biuro podró y,
mo emy ju na miejscu na r ce rezydenta zło yć pisemn skarg .
I szczególnie w sytuacji konliktu warto zachować spokój. Przecie przyjechali my na wczasy, nie na wojn .
Jak si yje na co dzie w Egipcie?
ycie w Egipcie nie jest trudne, je li tylko zaakceptujemy fakt, e
Egipt to kraj kompletnie innej kultury, religii i e ta odmienno ć ma
wpływ na mentalno ć jego mieszka ców. Egipcjanie sami z siebie
artuj , e ich postawy społeczne najlepiej deiniuje znak IBM.
Ale to wcale nie nazwa znanej z wysokiej jako ci ameryka skiej
irmy komputerowej, ale skrót od pierwszych liter trzech arabskich
słów „inshallah, bokra, malysh” czyli po polsku „jak Bóg da, jutro,
wybacz”. Bo to wła nie najcz ciej mo na usłyszeć, gdy si chce
co załatwić. Z drugiej strony w Egipcie jest bardzo bezpiecznie,
ludzie s mili i sympatyczni, i jest to ci gle kraj otwarty, gdzie
cudzoziemcy przyjmowani s z przyja ni .
Egipt to nie jedyny kraj, który obsługuje konsulat w Kairze.
Jaka jest wasza rola w Sudanie?
Sudan, tak jak i ostatnio dodana nam Erytrea, znajduje si
w naszym okr gu konsularnym. Pod koniec listopada pierwszy
raz miałem okazj odwiedzić Sudan aby poznać tam naszych
przyjaciół i odwiedzić najwa niejsze instytucje. W Chartumie nie
ma polskiej Ambasady, a jedynym naszym punktem kontaktowym
jest biuro naszego Konsula Honorowego. Konsul Honorowy to
taka osoba, która społecznie godzi si pracować i reprezentować
kraj, który go powołał. Nie wykonuje adnych formalnych czynno ci konsularnych poza tym, e słu y rad , pomoc i opiek .
Nasz suda ski Konsul Honorowy to dr medycyny, który w Polsce
uko czył studia i Polska jest jego drug ojczyzn . wietnie zreszt
mówi po polsku i jest bardzo przyjacielsk osob . Pomaga nie
tylko Polakom mieszkaj cym w Sudanie (około 50 osób), ale
tak e polskim turystom, którzy coraz cz ciej tam podró uj .
Sudan si zreszt bardzo zmienia na korzy ć, choć ci gle problemów tam nie brakuje. Ale napi cie na południu oraz w Darfurze
opada i s szanse na wielki rozwój tego kraju, bior c pod uwag
chocia by du e zasoby ropy naftowej i wielu minerałów. Czytelnikom GU zainteresowanych podró ami w tamte strony, polecam
stron internetow Ambasady w Kairze, gdzie w sekcji „Polak
za granic ”, zamie cili my aktualn informacj o trzech krajach
z naszego okr gu - Egiptu, Sudanu, Erytrei.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Ró nie nazywano dawniej na
l sku Cieszy skim wódk .
Mówiono: siwula, szarula, ciapciucha, krampampula, łachmanica, gorzołka, smród. Co ciekawe, okre lenia bimber czy
ksi ycówka nie były znane.

*

*

*

Tenis stołowy, obok gimnastyki, ma spore tradycje
w Chybiu. Przed laty w II lidze
grali zawodnicy miejscowego
Cukrownika, natomiast w obecnym sezonie drugoligowe boje
tocz pingpongistki. Klubowi
stukn ło 70 lat.

*

*

*

Gmina Istebna znana jest z wielu uroczych zak tków, które
dostarczaj wra e o ka dej po-

rze roku. Nieska ona przyroda
stanowi olbrzymi atut Trójwsi
Beskidzkiej w wy cigu o turystów.

*

*

*

*

*

*

Pierwszy opis cieszy skiego
zamku pochodzi z XVII wieku i znajduje si w kronice
Jakuba Schickfussa. Budowla
była wtedy dobrze obwarowana. Zburzono j w XIX wieku
i zbudowano nowy zamek istniej cy do dzi .
Ponad półtora wieku temu wybudowano w Skoczowie synagog . Fakt istnienia ydowskiej
wi tyni upami tnia pomnik
wzniesiony przed 15 laty na
tzw. Małym Rynku.
(nik)
15 stycznia 2009 r.

UWAGA zmiAnA!
Koncert Kol d uczniów Towarzystwa Kształcenia Artystycznego 16 stycznia w MDK, odb dzie si o godz.18.00 a nie 17.30,
jak pierwotnie podali organizatorzy.

*

*

*

mUzyKA W mEDALiERSTWiE
20 stycznia o godzinie 17 w Muzeum Marii Skalickiej
w ramach cyklu „Spotkania ze sztuk ”, odb dzie si spotkanie
z kolekcjonerem Januszem Niemczykowiczem.

*

*

*

SPoTKAniE z RUDoLFEm KLUSEm
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Rudolfem Klusem,
architektem krajobrazu z Trzy ca, na temat „Architektura krajobrazu beskidzkiego - od raju do przest pstwa”, które odb dzie si
w pi tek 23 stycznia godz. 16.00. Wykład b dzie zobrazowany
licznymi fotograiami. *
* *
TRoJE RAnnyCH
W minion rod , 7 stycznia, na terenie Ustronia doszło do
dwóch wypadków drogowych. Na szcz cie obyło si bez oiar
miertelnych, ale trzy osoby doznały obra e ciała.
Na ulicy Katowickiej około 15.30 czołowo zderzyły si samochody osobowe nissan i daewoo. 55-letni m czyzna jad cy
matizem stracił panowanie nad autem i doprowadził do czołowego zderzenia z primer , któr kierował 22-letni mieszkaniec
Rybnika. Ranni zostali dwaj pasa erowie nissana, których pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala. Około godziny 17 na ulicy
3 Maja pod kołami renault clio, którym jechał 22-letni mieszkaniec powiatu cieszy skiego, znalazł si pieszy prowadzacy rower.
Według wiadków zdarzenia m czyzna ten nagle wszedł na
jezdni . Pieszy doznał obra e ciała na skutek potr cenia i traił
do szpitala.
(nik)

*

*

*

Ci, KTóRzy oD nAS oDESzLi:
Alicja Chrapek
lat 58 ul. Lipowska 58
Jan Bijok
lat 68 ul. Lipowska 132
Gustaw Gojniczek
lat 77 ul.Grabowa 27
Karol Raszyk
lat 81 ul. Armii Krajowej 5
Paweł Turo
lat 86 ul. Konopnickiej 20
Franciszek Badura
lat 64 ul. Kwiatowa 21
Komisariat Policji w Ustroniu informuje, i 10 stycznia
2009 r. zostało zgłoszone zagini cie Marka Siódmaka
z Ustronia, który 9 stycznia
około 17:30 wyjechał z domu
i do dnia dzisiejszego nie powrócił. Zaginiony Marek
Siódmak, syn Józefa, urodzony 11.08.1956 r. zamieszkały
w Ustroniu. Rysopis: wiek około
50 lat, rednia budowa ciała,
wzrost 172 cm, waga 70 kg,
włosy ciemne proste. W dniu
zagini cia miał na sobie czapk
w ro nych odcieniach koloru szarego, zielono-oliwkow kurtk
z ciemnymi wstawkami, sweter w kolorze ciemnego br zu
w poziome paski, prawdopodobnie d insy i br zowe, skórzane
półbuty. Samochód zaginionego
znaleziony został 10 stycznia
około 8 rano w Ustroniu przy
ulicy Wodnej, auto zaparkowano 150 metrów od domu przy
15 stycznia 2009 r.

stawach, koło ustro skiej Ku ni. Nast pnie jeden ze wiadków widział M. Siódmaka
w barze „Zocha” pod Czantori ,
gdzie sp dził w towarzystwie
nieznanego m czyzny jaki
czas i do chwili obecnej nie
jest znane jego miejsce pobytu.
Ktokolwiek posiada informacje
na temat zaginionego, proszony
jest o kontakt pod numerem
(997) lub 033-854-34-13.

5.0.009 r.
Około godz. 12 w sklepie Savia
złapano na kradzie y mieszka ca
Zi biec.
6.0.009 r.
Około godz. 6 przy ul. Krótkiej
doszło do po aru budynku jednorodzinnego. Nikt z domowników
nie ucierpiał.
6.0.009 r.
O godz. 3.45 na ul. lepej kieruj cy oplem wjechał do potoku
Dobka.

5.0.009 r.
Przeprowadzono szczegółow
kontrol luz na terenie miasta ze
wzgl du na tworz ce si zatory
lodowe i mo liwo ć wyst pienia
podtopienia.
6.0.009 r.
Stra nicy interweniowali przy
ul. Sztwiertni w sprawie bezpa skiego psa. Zwierz zostało
zabrane do schroniska dla zwierz t
w Cieszynie.
6.0.009 r.
W dalszym ci gu sprawdzano
umowy na wywóz mieci u podmiotów prowadz cych działalno ć
gospodarcz .
7.0.009 r.
Do czasu przybycia policji, zabezpieczenie miejsca wypadku przy
ul. 3 Maja. Potr cony tam został
m czyzna prowadz cy rower.
8.0.009 r.
Do siedziby Stra y Miejskiej przy-

9.0.009 r.
O godz. 22 na ul. Furma skiej kieruj cy iatem tipo potr cił sarn ,
uszkadzaj c pojazd.
0.0.009 r.
O godz. 20.20 na ul. 3 Maja zatrzymano nietrze wego mieszka ca
Ustronia kieruj cego mercedesem.
Wynik badania - 0,69 mg/l.
0.0.009 r.
O godz. 21 na ul. Le nej, jad cy
oplem mieszkaniec Goleszowa nie
zapanował nad pojazdem, zjechał
na pobocze, uszkadzaj c bramk
na prywatnej posesji.
niesiony został pies biegaj cy po
ul. Cieszy skiej. Zwierz zostało
odwiezione do schroniska dla
zwierz t w Cieszynie.
8.0.009 r.
Po tym, jak na ul. Ogrodowej bezpa ski pies zaatakował przechodnia, stra nicy odwie li zwierz do
schroniska w Cieszynie.
9.0.009 r.
Interweniowano w sprawie padni tej sarny przy ul. Katowiciej.
Zwierz zostało zabrane do utylizacji.
.0.009 r.
Zabezpieczenie porz dkowe podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy. (aw)

20.30

co piątek muzyka na ywo

16.01 - Experience

Koncert jazzowo- funkowy wietnego, instrumentalnego kwartetu.

Zagra zespół Folkoperacja czyli
rockowi górale z Istebnej!
Gorące, góralskie danie, stół
szwedzki, pyszny grzaniec i napoje
chłodzące w cenie biletu!
rezerwacje: tel.33 854 42 33
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ale ze wzgl du na du rodzin to zwolnienie wstrzymano. Nale do „Solidarno ci” i zwi zek te mnie bronił. Teraz
do 14 stycznia mamy postój i nie wiadomo co b dzie dalej. Wzi ła nas rodzina
z Lipowca, Szaforzowie z Bernadki. Maj
zrobiony domek gospodarczy i mamy
gdzie mieszkać.
Domek okazał si jednak niewystarczaj cy i skorzystano z lokum udost pnionego
przez miasto. Przy pomocy słu b miejskich przeprowadzono si do mieszkania
komunalnego 13 stycznia.
Poszkodowana rodzina liczy przede
wszystkim na pomoc inansow . Sprz ty
te si przydadz , ale pó niej. Na razie nie
ma ich gdzie składać.
Ksi dz proboszcz z Nierodzimia Marian
Frez zaoferował, e pomoc we mie w swoje r ce. Poni ej publikujemy jego apel.
Suchta
* * Wojsław
*

Wypalone poddasze.

Fot. W. Suchta

spłOn ł dObytek

- ona wstała o wpół do siódmej, eby wyszykować dzieci do szkoły. Poszła te zrobić ogie w piecu w piwnicy. I zobaczyła,
e si pali. Sami nie wiemy od czego si to
zapaliło, bo piec był chłodny. Nagle buchn ł ogie i my szybko zbudzili my dzieci.
Te ciowa na wózku, to j te trzeba było
wywie ć. Poszli my do s siada Kostki i poprosili my o przechowanie dzieci i te ciowej, eby nie widziała tych płomieni. Od
s siada te dzwonili my po stra po arn ,
która przyjechała po dziesi ciu minutach
- mówi Bogusław Si kała. To w jego domu
wybuchł po ar rankiem 6 stycznia.
Jak powiedział nam zast pca komendanta powiatowego Pa stwowej Stra y
Po arnej Krzysztof Zaczek, gdy pierwszy
wóz stra acki przyjechał na miejsce, paliło
si poddasze a płomienie wychodziły ju
na zewn trz. Nie było poszkodowanych.
Najpierw jeden pr d wody skierowano
na poddasze przez klatk schodow . Wewn trz płon cy budynek był tak zadymiony, e stra acy musieli zało yć maski. Gdy
dojechały nast pne wozy stra ackie dwa
pr dy wody skierowano na poddasze przez
okna. Akcj utrudniało oddalenie najbli szego hydrantu o dwa kilometry. Dlatego
wod dowo ono. Najpierw nast piła lokalizacja po aru, a nast pnie dogaszanie.
Podkre lić nale y, e stra acy pomogli
w ewakuacji mienia. Prawdopodobn
przyczyn po aru była nieszczelno ć przewodu kominowego.
W akcji uczestniczyły cztery samochody
Pa stwowej Stra y Po arnej oraz dwa
wozy z OSP Ustro Centrum i po jednym
z OSP Nierodzim i OSP Lipowiec. Straacy du o pomogli, wynie li co si dało
uratować, nawet sprz tali.
- Niektóre rzeczy były wzi te na raty
i jeszcze nie spłacone. Nie były to cuda, ale
zawsze. Co roku, bior po yczk po kilka
tysi cy, eby co zrobić, remontować. To
stary budynek, stare mury – mówi B. Siakała. - Centralne ogrzewanie zrobili my
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i to był pierwszy sezon, kiedy grzejemy.
Wcze niej palili my w piecach w glowych
i nic si nie stało. Wszystko było nowe,
brałem na to po yczki, ciułałem i nagle
wszystko straciłem.
Niestety dom nie był ubezpieczony. Teraz wiele zale y od ludzi dobrej woli. Gdy
przyje d am na ul. Krótk pod wypalony
dom, wewn trz pracuje B. Si kała i jego
dwaj synowie. Usuwaj z poddasza popalone fragmenty sprz tów, wi by, osmalone deski. Parter wygl da lepiej, gdy do
jego cz ci płomienie si nie dostały
- Trzeba jak najszybciej zrobić dach,
przykryć, eby si nie lało, a potem zrobić
pokoje, eby dzieci miały gdzie mieszkać
– twierdzi B. Si kała. - Pracuj jako szliierz w Ku ni w Skoczowie. Wcze niej
pracowałem w zakładzie w Ustroniu,
a przy przenoszeniu chcieli mnie zwolnić,

pogorzelisko porz dkuje ojciec z synami.

We wtorek, 6 stycznia, w godzinach
rannych w starym budynku mieszkalnym
przy ulicy Krótkiej w Ustroniu Nierodzimiu wybuchł po ar. Ogie strawił wi ksz
cz ć dachu. Całkowicie zniszczone zostały wszystkie pomieszczenia mieszkalne.
Bez dachu nad głow została o mioosobowa rodzina - rodzice - Małgorzata
i Bogusław Siakała, pi cioro dzieci i babcia Krystyna - inwalidka na wózku inwalidzkim. Najmlodsze dziecko - Kasia ma 4
lata. Pozostałe dzieci to: Beata - lat 8, Anna
- lat 14, Rafał - lat 16 i Piotr - lat 19.
Remont budynku wraz z wymian dachu b dzie zwi zany z wielkimi kosztami. Rodzina ta w aden sposób nie jest
w stanie ich pokryć. Zwracamy si zatem
do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc
inansow dla poszkodowanych. Zostało
utworzone specjalne konto, na które mo na wpłacać dobrowolne datki.
Oto numer konta: 46 1050 1096 1000
0090 6563 0767. Paraia w. Anny, ul.
Zabytkowa 23, 43-450 Ustro . W tytule
przelewu nalezy wpisać PO AR.
W imieniu poszkodowanych - proboszcz
paraii Nierodzim
ks. marian Fres

Fot. W. suchta

15 stycznia 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza
O narciarstwie w Ustroniu mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

kwestujcy w supermarkecie.

marketOWa Zbórka
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Mo na inaczej”w Ustroniu,
ul. Rynek 4, informuje, e podczas zbiórki
publicznej przeprowadzonej w dniach
15.12.08-20.12.2008 w supermarkecie „Carrefour”, „Tesco” oraz „Spar”
w Ustroniu na podstawie decyzji SOi
ZK.5022/8/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.,
wydanej przez Burmistrza Miasta Ustro
zebrano rodki finansowe w kwocie
3.031,78 zł. Dochód w cało ci przeznaczony zostanie na doinansowanie kolonii
letniej w lipcu 2009 dla dzieci z O rodka
Pracy z Dziećmi i Młodzie „Mo na inaczej” w Ustroniu. Zebrano równie dary
ywno ciowe: cukier 89 kg, m ka 76 kg,
ry 38 kg, makaron 121 kg, soki 33 l, zupy
w proszku 4 opakowania, olej 17,5 l, płatki niadaniowe13,5 kg, owoce w puszce
17 szt., herbata 0,8 kg, kasza gryczana 20
kg, nutella 10 słoików, warzywa w puszce
15 szt., owoce 16 kg, masło 13 kostek,
d em 12 słoików, miód 2 litry, frytki 2,5
kg, mleko 14 l, napoje gazowane 9, margaryna 10 pojemników, konserwy mi sne
i rybne 15 szt., ser ółty 1,5 kg, kakao 15
paczek, kawa Inka 2 paczki, kawa mielona 5 paczek, kiełbasa 1kg, budy i kisiel 3
szt., groch 4 paczkeki, gumy rozpuszczalne 10 szt., gumy do ucia 40 szt., fasola
2 opakowania. Słodycze: ciasto1 szt.,
paluszki, chipsy, krakersy 3 opakowania,
ciastka kruche 62 opakowania, batony 270
szt., czekolady 138 tabliczek, cukierki 17
opakowa , ptasie mleczko 6 szt., sezamki
27 szt., rodzynki, orzeszki 7 opakowa ,
elki 2 opakowania, delicje 39 opakowa ,
wafelki 28 opakowa , rogaliki 7 Days 3
opakowania, Tofii 1 opakowanie, galaretka w czekoladzie 1 opakowanie, bom15 stycznia 2009 r.

bonierka 1 szt., mikołaje w czekoladzie
6 opakowa + 7 szt. Dary ywno ciowe
zebrane podczas zbiórki zostan wykorzystane do przygotowania posiłków dla
40 dzieci ucz szczaj cych codziennie do
O rodka. Serdecznie dzi kujemy wszystkim darczy com oraz kierownictwu
i pracownikom marketu „Carrefour”, „Tesco”, „Spar” w Ustroniu. Podzi kowania
składamy równie cukierni „Bajka”,
„Bethlehem” oraz firmie „Legierski”
z Istebnej za przekazanie swoich wyrobów na coroczn Wigilijk . Wdzi czni
jeste my równie osob kwestuj cym za
zaanga owanie w akcj : osoby dorosłeJoanna Ryłko, Monika Zawada, Katarzyna Rychlik, Jolanta Jurzykowska, Anna
Gradka, Justyna Jarmoszko, Krzysztof
Dorighi, Alicja Karasek, Daria Jaworska,
Weronika Kubie , Helena Cebo, Agata
Werpachowska, Iwona Werpachowska,
Przemysław Sztwiertnia, Henryka Redli ska, Katarzyna Szewieczek, Grzegorz
Brzóska oraz dzieci: M. Baranowska,
M. Brzóska, D. Lebiedzik, M. Górniok,
M. Przygoda, K. Skurzok, D. Cichy,
S. Kozieł, A. Ptak, B. Kajzar, P. Bolesta, M. Nowak, D. Gogółka, A. Swierc,
N. Grzybek, K. Grzybek, A. Goletic,
K. Cie lar, D. Pawlak, S. Szlajss, A. Grzywaczewska, K. Ziemianin, J. Kotowicz,
. Hulbój, K. Ratka, K. Kowalik, A. Dominik, A. Adamska, K. Szmek, K. Łabiak,
S. Branc, S. Niemczyk, M. Szulc, P. Sadlik, I. Pod orski, K. Linert, Z. Pustelnik,
A. Mucha, A. Sztwiertnia, K. Wantulok,
D. lik, R. lik, . Husar, M. Szarzec,
M. Kocot, W. Czanerle, S. S drowska,
K. Czy , D. Sadlik K. Matlak, D. Jo czyk,
K. Zwierniak, P. Lapczyk.

*

*

Od lat w zimie Ustro kojarzony jest
z narciarstwem alpejskim. Sam od najmłodszych lat je d na nartach, choć
teraz wygl da to tak, e szewc bez butów
chodzi. Wyci g mam na miejscu, a trudno
si wyrwać na narty, które zawsze były
moim hobby. Mimo wszystko staramy
si z on i córkami je dzić na narty,
a najcz ciej korzystamy z Czantorii. Do ć
istotnym wspomnieniem zwi zanym z nartami jest dzie 13 grudnia 1981 r. Wtedy
z tat wybrali my si rano na narty na
Czantori , niestety wyci g nie był czynny.
Z góry zjechali wopi ci i poinformowali
nas, e w najbli szym okresie wyci g nie
zostanie uruchomiony. A zima wówczas
była pi kn , dodatkowo przedłu one ferie, niestety bez mo liwo ci je d enia na
nartach na Czantorii.
Obecnie, mimo mniej sprzyjaj cych
warunków pogodowych od s siadów,
czyli Wisły i Szczyrku starali my si
stworzyć mo liwo ci jazdy na nartach
i zach cać inwestorów do działa w tym
zakresie. Kluczowym miejscem jest góra
Czantoria ze swymi trasami. Pocz tkowo był to o rodek COS, pó niej kolejk
przej ł samorz d, obecnie jest to spółka
ze stuprocentowym udziałem miasta.
W pewnym okresie spółka budziła kontrowersje, były ró ne pomysły, co do jej
przyszło ci. W ostatnich latach pojawiło
si wiele nowych rzeczy na Czantorii, jak
letni tor saneczkowy w zimie przezbrajany
na orczyk, wyci gi na Solisku i Stokłosicy.
Własno ci Kolei Linowej jest parking
i wszystko to tworzy du irm .
Kilka lat temu została zrealizowana inwestycja umo liwiaj ca na nie anie trasy
na Czantorii. To było wielkie wyzwanie,
głównie je eli chodzi o zasilanie w wod ,
co zwi zane jest z pokonaniem du ej
ró nicy poziomów. Głównym ródłem
wody dla instalacji na nie aj cych jest
Młynówka. W Ustroniu do ć cz sto mamy
do czynienia z inwersj , co uniemo liwia
prawidłowe na nie anie. W tym roku naturalnego niegu mamy niewiele, wi c by
trasy mogły funkcjonować, trzeba nieg
produkować. Niestety nie ma na nie ania
trasy niebieskiej.
Oprócz Czantorii mamy wyci gi
w o rodku Bielenda, na Palenicy, w Jaszowcu. Teoretycznie najlepsze warunki
ma trasa na Poniwcu, a jest to trasa o wietlona. W sumie Ustro mo e skutecznie
rywalizować z innymi o rodkami w Beskidach, a pami tać trzeba te o dogodnych
poł czeniach komunikacyjnych i bazie
noclegowej oraz innych usługach w naszym mie cie. Pozostaje mieć nadziej , e
nadal b d realizowane inwestycje zwi zane z narciarstwem i b d słu yły naszym
go ciom.
Notował: (ws)
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BAL DWÓJEK

To był udany bal. Dobra organizacja, wspaniała orkiestra,
wy mienita kuchnia.
Tak wypowiadali si uczestnicy o balu ”dwójek„ SP2 i G2
w Ustroniu. Po raz kolejny dzi ki go cinno ci pani dyr. Barbary
Nawrotek – mijewskiej, 10 stycznia 2009 r. sala „Pra akówki„
do wczesnych godzin rannych nast pnego dnia rozbrzmiewała
muzyk , piewem i wesoł zabaw . Na balu nie zabrakło i tym
razem władz naszego miasta w osobach : przew. R.M Stanisława
Maliny z mał onk i z-cy Marzanny Szczotki z mał onkiem.
Na bal przybyli licznie zaproszeni go cie, nauczyciele, pracownicy szkół, rodzice uczniów oraz ich znajomi których witali dyr.
Ewa Gruszczyk, dyr. Iwona Werpachowska oraz przew. Rady
Rodziców: Marcin Janik i Marek Błachut. Do ta ca przygrywała tradycyjnie orkiestra Janusza liwki, przy d wi kach której
wszyscy wietnie si bawili.
Na stołach pojawiały si smaczne i ciekawe dania przygotowane przez pracowników kuchni przy SP2, wspomaganej
w tym dniu przez rodziców pod kierownictwem Renaty Lubi skiej
i Krystiana Bukowczana. W czasie balu uruchomiono loteri
fantow , przeprowadzono licytacj , a dochód b dzie wsparciem
bud etów szkół w 2009 roku. Nie zapomniano o tych, którzy
z trosk my l o swoim losie. Po tragedii która wydarzyła si
w Nierodzimiu (po ar), jedna z rodzin została pozbawiona dachu
nad głow . Go cie bawi cy si na balu wsparli poszkodowanych
kwot 2.202 złotych. Jeden z go ci pan Eugeniusz Maciejczek
przeka e równie 3 m3 desek na napraw dachu.
Bal „dwójek” zawsze cieszył si du ym zainteresowaniem
w ród mieszka ców naszego miasta. Organizacja balu była
mo liwa dzi ki zaanga owaniu rodziców, pracowników szkół,
sponsorów, przyjaciół. Dzi kujemy wszystkim za udzielon
nam pomoc. Sponsorami byli pa stwo: Kaniowie, Waszkowie,
Szelowie, Ledowie, Hojdyszowie, Szczotkowie, R.Heczko,
U. Sikora, A. Król, J.Kolankowska, W. Brudny, Paraia Ewngelicka, Firmy: Pilch „Marmury”, Wróblewski „Smakosz”,
Kubie „Stokrotka”, Heczko „Galeria Na Gojach”, Sikora
„Artchem”, Librowscy „Apteka Centrum”, Kubala „AUTO
– GUM”, „Alexado -Spa”, Nadle nictwo Ustro , Krysta „Zakład
Fryzjerski”, E. Szwrac „Salon Fryzjerski”, Matuszek „Karczma
Jaszowianka”, Brachaczek „Karczma Góralska”, Gluza „Park
Extreme”, Czudek „Biuro Podatkowe”, „Mokate”, Langhamer
„Hurtownia mro onek”, Baranowski „Sklep Spo ywczy”, Boek „Ustronianka”, hotel „Goł biewski”, „Domino”, „Wrzos”,
„Foto Land”, Warszaty szkolne ZSP, Kolej Linowa „ Czantoria
” , „ IN .– BUD”, „ MIR- MAX” Pielgrzymowice, Le ny Park
Niespodzianek, Bielenda – kosmetyki”, Piekarnia „Betlejem”,
„Belweder”, Golden SPA , „Kosta”, Kowalczyk „Petrol”, hotel
„Wilga”, „U Michała” salon meblowy, Bracki Browar Zamkowy,
GS skład budowlany, Wodoci gi Ziemi Cieszy skiej , hurtownia
„Mleczdar”, Kamieniorz „Hurtownia Spo ywcza”, „Firma Kubala”, Hurtownia Elektryczna „POL DOM”.
Dyrekcje i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr  i Gimnazjum nr  w Ustroniu

balowano do rana.
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Fot. H. cie lar

posiłek przy wspólnym stole.

Fot. W. suchta

kOłO gOspdy
SENIOROM

9 stycznia w budynku paraii w Lipowcu, odbyła si wigilijka
seniorów, zorganizowana przez Koło Gospody Wiejskich w
Lipowcu. Wszystkich witała przewodnicz ca KGW Olga Kisiała.
Miasto reprezentowała naczelnik Wydziału Kultury Urz du Miasta Danuta Koenig. Modlitw przed spo yciem posiłku poprowadził ks. paraii ewangelicko-augsburskiej ks. Marcin Konieczny,
obecny był te proboszcz katolicki z Lipowca.
- To zwyczaj wprowadzony jeszcze przez poprzedni przewodnicz c - mówi O. Kisiała. - Co roku zapraszamy wszystkich
seniorów z Lipowca. Wysyłamy około 90 zaprosze . Wiele zale y
od pogody. Zawsze te uczestnicz ksi a katolicki i ewangelicki.
Przygotowaniami zajmuj si panie z KGW. W tym roku udało si
uzyskać doinansowanie z Urz du Miasta na zakup kawy i ciasta.
Za reszt zapłacili my z pieni dzy KGW. W latach, gdy nie ma
doinansowania z miasta, cało ć inansuje si ze rodków KGW.
Raz w roku organizujemy kiermasz cukierniczy, gdzie panie
z KGW sprzedaj wypieczone przez siebie ciasta, a w ko ciele
ogłasza si , e pieni dze przeznaczone zostan na t wigilijk .
Wtedy nawet starsze osoby ch tnie ciasta kupuj . Mówi , e to
spotkanie ich cieszy, wi c eby nie było niezr czno ci, kto kto
czuje potrzeb , kupuje ciasta i w ten sposób pomaga sinansować
to przedsi wzi cie.
W tym roku w wigilijce uczestniczyło blisko pi ćdziesi t osób
powy ej 75 roku ycia. Wyj tek stanowi mał e stwa maj ce
minimum 50 lat po ycia mał e skiego. Ci mog być młodsi.
Seniorów pocz stowano obiadem, a nast pnie była kawa, herbata
i ciasta. Wszystko przegotowywały członkinie KGW. Za pomieszczenia na paraii te si nie płaci, wi c wszystko domowym
sposobem udaje si zorganizować dosyć tanio. piewano kol dy,
sporo wspominano.
- Kiedy zawsze zapraszali my dzieci z wyst pami, natomiast
był problem z tym, e cz ć osób nie najlepiej słyszy - mówi
O. Kisiała. - Jest to te dla wielu jedyne spotkanie w ci gu roku,
na którym mog porozmawiać ze znajomymi. Wydaje mi si , e
zdecydowanie bardziej s zainteresowani rozmow we własnym
gronie, ni wysłuchiwaniem przemówie i ogl daniem wyst pów.
Owszem, ch tnie piewamy kol dy. Po raz szósty organizuj wigilijk i ju wiem, kto z kim si dzie. Wyst py dzieci organizujemy
co drugi rok, by nie było zbyt monotonnie. Wigilijka cieszy si
du ym zainteresowaniem. Ju od grudnia starsze osoby pytaj ,
kiedy si odb dzie, bo chc si przygotować.
Lipowiec to jedyna dzielnica w Ustroniu, gdzie takie spotkanie
si odbywa. Niektórzy proponowali, by dla starszych osób nie
mog cych uczestniczyć, rozwozić paczki. Niestety jest to zbyt
kosztowne jak na mo liwo ci KGW. Jedynie członkinie KGW,
które nie mog przyj ć na spotkanie, otrzymuj paczki ciastek.
Podobnie jest na Dzie Kobiet.
W styczniu panie z KGW wybieraj si na operetk „Zemsta
Nietoperza” do Gliwic. Koło KGW inansuje przejazd, natomiast
panie same musz kupić bilet wst pu. Nast pnie czekaj je przygotowania do 8 marca.
Wojsław Suchta
15 stycznia 2009 r.

U WAGA!

Urz d miasta Ustro przypomina o wynikaj cym
z ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowi zku składania o wiadcze
dotycz cych sprzeda y napojów alkoholowych za 008
r. oraz uiszczania pierwszej raty za sprzeda napojów
alkoholowych. Termin płatno ci pierwszej raty upływa
 stycznia 009 r. Płatno ci nale y dokonywać w kasie
Urz du miasta Ustro (parter) lub przelewem na konto
bankowe: inG BAnK L SKi o/Bielsko-Biała 60
050070 000 000 00 5.

URz D miASTA inFoRmUJE,

e z dniem  stycznia 009 r. zgodnie z uchwał Rady
miasta Ustro nr XXVi/9/008r z dnia 0 pa dziernika
008 r. w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów,
zostaje zniesiona opłata od posiadania psa na terenie
miasta Ustro .

Pani Henrietta Skora-Moje cik udost pniła z bogatej spu cizny
fotograicznej po ojcu, znanym ustro skim fotograiku Józeie Skorze, sporo zdj ć. Dzi przypominamy pierwszych absolwentów czteroletniego Technikum Metalurgicznego w Ustroniu z 1954 r. Szkoła
ta niejednokrotnie zmieniała nazw , a najdłu ej funkcjonowała
jako Technikum Mechaniczno-Ku nicze. W pierwszym rz dzie od

15 stycznia 2009 r.

lewej: dyrektor Alojzy Waszek, dyrektor Ku ni Jan Jarocki, jego
nast pca Rudolf Turo , z-ca dyr. szkoły Rudolf Malisz, w drugim
rz dzie nauczyciele: Wilhelm Gogółka, Bolesław Kieco , Henryk
Lupinek, Sylwester Glaser, Emilia Małecka, Karol Raszyk, Jan
Peroutka, Władysław Jastrz bski, wo ny Józef Badura, absolwenci:
Józef Bury, Jan Bylok, Rudolf Cie lar, Jerzy Czudek, Eugeniusz
Duda, Mieczysław Ferfecki, Eugeniusz Glaser, Zbigniew Golus,
Józef Heller, Rudolf Heller, Franciszek Kasik, Michał Kido , Józef
Kocyan, Emil Kozok, Czesław Lach, Rudolf Lipowczan, Alojzy
Madej, Paweł Michałek, Werner Musioł, Kazimierz Nowak, Leon
Seidel, Jan Sikora, Jan Słowiena, Jan Szyndler, Karol Wolny.
Lidia Szkaradnik
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dok d zawiedzie ustro skie uzdrowisko prywatyzacja?

Fot. W. suchta

cO dalej Z uZdrOWiskiem

Od czasu przemian ustrojowych dyskutuje si o formie w jakiej
maj funkcjonować uzdrowiska w Polsce. Sporo te o tym dyskutowano w Ustroniu, przy czym zwolenników prywatyzacji nie
było zbyt wielu. W lipcu 2007 r. powstała lista 14 uzdrowisk wył czonych z prywatyzacji. Minister Skarbu Pa stwa z prywatyzacji
wył czył Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe Ustro , a tak e:
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzib w BuskuZdroju,
„Przedsi biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” Spółka Akcyjna
z siedzib w Ciechocinku,
„SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci z siedzib w Inowrocławiu,
„Uzdrowisko Kołobrzeg” Spółka Akcyjna z siedzib w Kołobrzegu,
„Uzdrowisko Krynica- egiestów” Spółka Akcyjna z siedzib
w Krynicy-Zdroju,
„Uzdrowisko L dek-Długopole” Spółka Akcyjna z siedzib
w L dku-Zdroju,
„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z siedzib w Rymanowie-Zdroju,
„Uzdrowisko winouj cie” Spółka Akcyjna z siedzib w winouj ciu,
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Spółka Akcyjna z siedzib w Polanicy-Zdroju,
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” Spółka Akcyjna z siedzib
w Szczawnie-Zdroju,
„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Konstancinie-Jeziornie,
„Uzdrowisko Cieplice” Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci
z siedzib w Jeleniej Górze,
Uzdrowisko „ wieradów-Czerniawa” Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci z siedzib w wieradowie-Zdroju.
Po obj ciu rz dów przez koalicj Platformy Obywatelskiej
z Polskim Stronnictwem Ludowym, ponownie zacz to zastanawiać si nad polskimi uzdrowiskami. Powstał dokument o nazwie
„Kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa w 2009 r.”.
W cz ci po wi conej uzdrowiskom, czytamy:
Ministerstwo Skarbu Pa stwa nadzoruje 25 spółek uzdrowisko-
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wych z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Pa stwa. W roku
2007 rozporz dzeniem Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 20 lipca
2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa,
które nie b d podlegać prywatyzacji wydanym na podstawie art.
64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, z prywatyzacji wył czono 14 spółek.
Sytuacja gospodarcza oraz dynamicznie zmieniaj ce si
otoczenie zewn trzne spółek uzdrowiskowych spowodowały, e
wył czenie z prywatyzacji a 14 spółek nale ało uznać za nieuzasadnione. Przygotowany projekt rozporz dzenia przewiduje,
e z dotychczasowego wykazu spółek, które nie b d podlegać
prywatyzacji, obejmuj cego 14 spółek uzdrowiskowych, wył cza
si i przeznacza do prywatyzacji 7 spółek.
Zmniejszenie liczby spółek uzdrowiskowych wył czonych
z prywatyzacji jest zgodne z polityk Rz du w zakresie przyspieszenia prywatyzacji spółek Skarbu Pa stwa a jednocze nie nie
ogranicza mo liwo ci zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze
rodków publicznych. Pozostawienie siedmiu spółek uzdrowiskowych jako wył czonych z prywatyzacji, zaspokaja potrzeb
zagwarantowania leczenia uzdrowiskowego we wszystkich proilach leczniczych.
Prywatyzacja pozostałych spółek uzdrowiskowych planowana
jest do 2010 r.
Po przeczytaniu powy szego na stronie Ministerstwa Skarbu
Pa stwa skorzystałem z poczty elektronicznej i rzecznika MSP
zapytałem, czy w ród siedmiu uzdrowisk przeznaczonych do prywatyzacji znajduje si Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ”
S.A.? Je eli tak, to jak przewidziano cie k prywatyzacyjn ?
Jakie kryteria decydowały o wł czeniu b d wył czeniu z prywatyzacji. Jakimi kryteriami posługiwano si wobec Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ”? Jak uzdrowiska generalnie b d
prywatyzowane? Otrzymałem nast puj c odpowied :
Przyst puj c do realizacji planu prywatyzacji na lata 20082011, dokonano analizy sytuacji ekonomiczno-inansowej spółek
uzdrowiskowych. Analiza ta wykazała, e pomimo tego, e na
przestrzeni ostatnich lat spółki uzdrowiskowe, w tym i Przedsi 15 stycznia 2009 r.

biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ” S.A., poniosły wysokie nakłady
na podniesienie standardu obiektów leczniczych i urz dze słucych bezpo rednio i po rednio procesom leczniczym, to wobec
znacznego zdekapitalizowania maj tku ich potrzeby inwestycyjne pozostały ogromne. Spółki uzdrowiskowe musz wykonać
szereg działa , w celu sprostania wymogom unijnych przepisów
w zakresie sanitarnym, przeciwpo arowym, bezpiecze stwa
i higieny pracy oraz pełnego dostosowania obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Nie mo na pomin ć faktu, e aktualnie
spółki uzdrowiskowe nie maj rodków na sinansowanie swoich
potrzeb inwestycyjnych, a bez przeznaczenia odpowiednich nakładów w zakresie sprz tu medycznego oraz modernizacji obiektów,
w przyszło ci nie b dzie mo liwe skuteczne ich funkcjonowanie
na rynku usług lecznictwa uzdrowiskowego, zwłaszcza w warunkach zaostrzaj cej si konkurencji. Z tego płynie zainteresowanie
spółek uzdrowiskowych, wył czonych z procesu prywatyzacji,
pozyskaniem inwestora strategicznego, który zabezpieczyłby
niezb dne rodki na efektywny rozwój danej spółki.
Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowi zek
kontraktowania wiadcze w trybie publicznym, kieruje si jako ci wiadczenia i jego cen , nie za struktur własno ciow
akcjonariatu spółki uzdrowiskowej. Tym samym sprywatyzowanie
uzdrowisk nie wpłynie na ograniczenie dost pu do lecznictwa
uzdrowiskowego, a wr cz mo e podnie ć jego dost pno ć.
W trakcie konsultacji społecznych nad projektem rozporz dzenia
Ministra Skarbu Pa stwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spółek Skarbu Pa stwa, które nie b d podlegać prywatyzacji,
Zarz d Spółki pismem z 2 czerwca 2008 roku zawnioskował
o prywatyzacj Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ”
S.A. Decyzja zarz du była zwi zana z mocno ograniczonymi
mo liwo ciami perspektywicznego rozwoju Spółki uniemo liwiaj cymi mu skuteczn konkurencj na rynku medycznym (wynika to
głównie z braku rodków inansowych na niezb dne inwestycje).
Ponadto, na podstawie ustawy – prawo zamówie publicznych
w pierwszym kwartale 2009 roku zostanie uruchomiona procedura
wyboru doradcy prywatyzacyjnego. Zako czenie procesu prywatyzacji Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” S.A. planuje
si na przełom roku 2009 i 2010.
Pozdrawiam,
Maciej Wewiór
Rzecznik MSP
Byłem nieco zaskoczony, gdy przeczytałem, e prywatyzacja
ma si dokonać na podstawie wniosku zarz du ustro skiego
uzdrowiska po konsultacjach społecznych. (O stanowisku zarz du
wi cej mo na przeczytać w rozmowie z prezesem Grzegorzem
Dziewiorem na str. 10) W pi mie z Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” wyja niono mi, e zgodnie z polskim porz dkiem prawnym – zarz d jednoosobowej Spółki Skarbu Pa stwa
nie mo e wnioskować o zmian porz dku wła cicielskiego irmy,
w tym wnioskować o jej prywatyzacj . W zwi zku z powy szym
informacja uzyskana od rzecznika MSP jest nieprecyzyjna i nie
polega na prawdzie. W przeciwnym wypadku działania zarz du
P.U. „Ustro ” byłyby złamaniem obowi zuj cego w Polsce
porz dku prawnego.
Pismo, o którym mowa, zostało wysłane zgodnie z zaleceniem
MSP. W zako czeniu czytamy:
Po gł bokiej analizie aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki
oraz perspektyw rozwoju sytuacji w przyszło ci, a tak e na podstawie wniosków wyci gni tych z konsultacji przeprowadzonych
z załog Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” S.A. –
w tym wszystkimi działaj cymi w Spółce zwi zkami zawodowymi
– Zarz d nie wyklucza zasadno ci prywatyzacji w przyszło ci
– szczególnie, e w okre lonych warunkach (brak mo liwo ci
stworzenia funduszu celowego, niepewna sytuacja w sposobie
kontraktowania lecznictwa uzdrowiskowego, brak alternatywnych
ródeł inansowania inwestycji) mo e okazać si dobrym rozwi zaniem dla irmy. Pami tać przy tym jednak nale y, jak zło ony
społecznie jest to proces, co determinuje konieczno ć dalszych
szerokich konsultacji, dla wskazania najkorzystniejszego rozwi zania zarówno dla Wła ciciela jak i samego Przedsi biorstwa.
Pismio podpisali członkowie zarz du: Grzegorz Dziewior,
Katarzyna Wencel i Cezary Derewniuk, a ponadto przedstawiciele Zwi zku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, NSZZ
„Solidarno ć”, Zwi zku Zawodowego Uzdrowisk Polskich
„Uzdrowisko Ustro ”, OZZL, Rady Pracowników.
15 stycznia 2009 r.

O prywatyzacji ustro skiego uzdrowiska przes dzono w grudniu 2008 r. W dokumencie Departamentu Nadzoru Wła cicielskiego i Prywatyzacji „Działania prywatyzacyjne wobec spółek
uzdrowiskowych, czytamy:
Sytuacja gospodarcza oraz dynamicznie zmieniaj ce si otoczenie
zewn trzne spółek uzdrowiskowych podyktowały konieczno ć zmiany
przepisów w kierunku zmniejszenia liczby spółek uzdrowiskowych
wył czonych z prywatyzacji moc rozporz dzenia Ministra Skarbu
Pa stwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek
Skarbu Pa stwa, które nie b d podlegać prywatyzacji (Dz.U. z 2007r.
Nr 146, póz. 1026). wydanego w wykonaniu delegacji ustawowej
zawartej w art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz..U. Nr 167, poz.1399 ze zm.).
Obok uzdrowiskowych spółek Skarbu Pa stwa funkcjonuj inne podmioty, w tym prywatne, wiadcz ce usługi lecznictwa uzdrowiskowego
na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Na terenie gmin uzdrowiskowych znakomicie rozwija si prywatna działalno ć uzdrowiskowa.
Spółki uzdrowiskowe, które s własno ci Skarbu Pa stwa, działaj
w warunkach ostrej konkurencji, przy du ym niedoborze rodków
na popraw standardów wiadczenia usług i na rozwój działalno ci.
Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowi zek kontraktowania
wiadcze w trybie publicznym, kieruje si jako ci wiadczenia i jego
cen , a nie struktur własno ciow akcjonariatu spółki uzdrowiskowej
- wiadczeniodawcy.
Minister Zdrowia podzielił pogl d Ministra Skarbu Pa stwa, e
potrzeby inwestycyjne spółek uzdrowiskowych wskazuj , i w przyszło ci w cało ci powinny być one obj te procesem prywatyzacji.
Zdaniem Ministra Zdrowia, nie b dzie to ograniczało mo liwoci zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze rodków publicznych.
W konsekwencji działa dotycz cych zmniejszenia liczby spółek
uzdrowiskowych wył czonych z prywatyzacji Minister Skarbu Pa stwa,
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podpisał w dniu 8.10.2008 r.
rozporz dzenie w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu
Pa stwa, które nie b d podlegać prywatyzacji.
Wykaz stanowi cy zał cznik do ww. rozporz dzenia zawiera 7 spółek
tj.:
1. Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A. w Busku Zdroju,
2. Przedsi biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku,
3. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu,
4. Uzdrowisko Krynica - egiestów S.A. w Krynicy,
5. Uzdrowisko L dek - Długopole S.A. w L dku Zdroju,
6. Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju,
7. Uzdrowisko winouj cie S.A. w winouj ciu,
Z dotychczasowego wykazu spółek, które nie b d podlegać prywatyzacji, obejmuj cego 14 spółek uzdrowiskowych, wył czono i przeznaczono do prywatyzacji 7 spółek:
1. „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
2. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju,
3. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczewnie-Zdroju,
4. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o. o. w Konstancinie-Jeziorna,
5. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
6. Uzdrowisko wieradów- Czerniawa Sp. z o.o. w wieradowie
Zdroju,
7. Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „USTRO ” S.A. w Ustroniu.
Zgodnie z planem prywatyzacji na 2008 rok rozpocz to proces
prywatyzacji pi ciu nast puj cych spółek uzdrowiskowych:
1. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w Krakowie,
2. Uzdrowisko Kamie Pomorski Sp. 2 o.o. w Kamieniu Pomorskim,
3. Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. w Wie cu Zdroju,
4. Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. w Przerzeczynie Zdroju,
5. Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. w Ustce.
W wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (jedn. tekst Dz..U. z 2007r., Nr 223, póz. 1655) wybrano
irm doradcz F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu. Umowa
z Doradc została zawarta w dniu 3 wrze nia 2008 roku.
Zgodnie z Umow Doradca sporz dził i dostarczył do Ministerstwa Skarbu Pa stwa analizy przedprywatyzacyjne. Po ich odbiorze przez MSP mo liwe b dzie rozpocz cie wła ciwego procesu
prywatyzacji uzdrowisk. Zako czenie prywatyzacji tych pi ciu spółek
planowane jest w I półroczu 2009 r. Dla tej grupy uzdrowisk zadanie
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Doradcy prywatyzacyjnego ogranicza si do wykonania analiz przedprywatyzacyjnych i strategii prywatyzacji, natomiast negocjacje b d
prowadzone wył cznie przez pracowników Ministerstwa. (...)
Plan Prywatyzacji na lata 2008 - 2011 przewiduje prywatyzacje
w roku 2009/2010 kolejnych pi ciu spółek uzdrowiskowych tj.:
1. Uzdrowisko Połczyn S.A.., 2. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., 3. Uzdrowisko Iwonicz S.A., 4. Uzdrowisko Rabka S.A., 5. Uzdrowisko Wysowa S. A.
Wobec priorytetowego celu, jakim jest prywatyzacja spółek
z udziałem Skarbu Pa stwa oraz w zwi zku z wej ciem w ycie rozporz dzenia Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 18 pa dziernika 2008r.
w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Pa stw, które nie
b d podlegać prywatyzacji (Dz..U. Nr 192. póz. 1186) nast pi tak e
wszcz cie procesu prywatyzacji spółek, które nie znalazły si w wykazie,
a w szczególno ci:
1. „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
2. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju,
3. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczewnie-Zdroju.
4. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o. o. w Konstancinie-Jeziorna,
5. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
6. Uzdrowisko Swieradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Swieradowie Zdroju,
7. Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „USTRO ” S.A. w Ustroniu.
Aktualnie podejmowane s czynno ci zmierzaj ce do uruchomienia
procedury wyboru doradcy prywatyzacyjnego dla tych spółek.
Uwzgl dniaj c fakt, i spółki te stanowi liczn (12 spółek) i ró norodn grup — zarówno w zakresie formy prawnej (spółki z o.o. i spółki
akcyjne), wielko ci (liczba zatrudnionych waha si od 97 do 587 osób
w poszczególnych uzdrowiskach) oraz kondycji ekonomiczno
- inansowej, MSP zadecydowało, i zostan przeprowadzone cztery
post powania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmuj ce cztery
„koszyki” Spółek ( 3+5+3+1).

Z uwagi na lokalizacj , wielko ć kapitałów własnych, wysoko ć
przychodów ze sprzeda y oraz liczb zatrudnionych: w pierwszym koszyku spółek znajduj si : Uzdrowisko wieradów-Czemiawa Sp. z o.o.,
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A, w drugim: Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ” S.A., Uzdrowisko
Rabka S.A., Uzdrowisko Wysowa S.A., Uzdrowisko Iwonicz S.A., Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o, w trzecim: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Sp. z o.o., „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.. Uzdrowisko
Połczyn S.A., w czwartym: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich ( UK) S.A.
w Polanicy - Zdroju (który składa si z trzech oddziałów).
MSP zadecydowało tak e (ze wzgl du na skal ww. projektów), aby
w umowie z wybranym doradc została zawarta opcja tzw. II faza
prywatyzacji (tj. wykonanie zleconych prac, na które składaj si
m.in.: negocjacje z potencjalnym inwestorem /inwestorami, przygotowanie projektu umowy sprzeda y udziałów, doradztwo w trakcie
procesu prywatyzacji), skorzystanie z której b dzie zale ało od decyzji
Zamawiaj cego.
Z pisma wynika jednoznacznie, ze Przedsi biorstwo Uzdrowiskowe „Ustro ” zostaje przeznaczone do prywatyzacji. Na razie
z tego co mi si udało ustalić, nie wiadomo czy jest kto zdolny
zakupić tak pot ny zakład po realnych cenach. Mo na oczywi cie
uzdrowisko sprzedać za bezcen twierdz c, e jest to najwy sza
cena, jak zaoferowano, wi c najkorzystniejsza cena rynkowa.
Kupuje kto , bo to dobry sposób na szybkie wzbogacenie si .
A potem to ju tylko równia pochyła – systematyczna wyprzeda
maj tku uzasadniana rachunkiem ekonomicznym, zwolnienia
pracowników.
Mo na sobie wyobrazić uczciw prywatyzacj , gdy to uzdrowisko kupuje powa ny inwestor, chc cy si z nim zwi zać na lata.
Historia prywatyzacji w Polsce wskazuje, e na to, trzeba mieć
bardzo du o szcz cia. Oby tak si stało.
Wojsław Suchta

ktO cHce pryWatyZacji?
Rozmowa z prezesem zarz du Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ” S.A. Grzegorzem Dziewiorem
Kto decyduje o ewentualnej prywatyzacji ustro skiego uzdrowiska?
Jedynym kompetentnym organem do podj cia decyzji o prywatyzacji jest wła ciciel, czyli Ministerstwo Skarbu Pa stwa.
Ale zarz d wyraził wol prywatyzacji.
Zgodnie z polskim porz dkiem prawnym zarz d jednoosobowej
spółki Skarbu Pa stwa nie mo e wnioskować o zmian porz dku
wła cicielskiego irmy, w tym wnioskować o jej prywatyzacj .
W przeciwnym wypadku działania zarz du byłyby złamaniem
prawa.Wytłumacz sk d mo e brać si absolutnie nieprawdziwa
informacja w tym zakresie, któr wielokrotnie ju musieli my
prostować. Wiosn 2008 roku Ministerstwo Skarbu Pa stwa
poleciło zarz dom wszystkich spółek uzdrowiskowych przeprowadzenie społecznych konsultacji na temat ewentualnej, przyszłej
prywatyzacji – zgodnie z prowadzon polityk rz du. Podczas
wielokrotnych konsultacji z organizacjami zwi zkowymi, Rad
Pracowników, a tak e załog , wypracowane zostało wspólne stanowisko dopuszczaj ce ewentualn prywatyzacj w okre lonych
warunkach gospodarczych, ale pod twardym warunkiem wynegocjowania odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego dla załogi.
Wspomniane wy ej warunki gospodarcze, to zapewnienie Spółce
stałego dalszego rozwoju, na sinansowanie którego konieczne
jest zapewnienie ogromnych rodków inwestycyjnych. Natomiast
nasza obecna rzeczywisto ć prawna uniemo liwia korzystanie
ze rodków unijnych, w Regionalnym Programie Operacyjnym
dla województwa l skiego w przeciwie stwie do innych województw nie przeznaczono adnych rodków na rozwój uzdrowisk.
Jednocze nie nie powstał ministerialny fundusz celowy na rozwój
uzdrowisk polskich, co ostatecznie zamkn ło drog do wsparcia
inansowego spółek uzdrowiskowych z bud etu pa stwa. Pismo
zawieraj ce wspólne stanowisko – sygnowane zgodnie przez Rad
Pracowników, przedstawicieli wszystkich organizacji zwi zkowych oraz Zarz d – zostało wysłane w dniu 21 kwietnia 2008
roku na r ce pani minister Joanny Schmid. W tym miejscu Zarz d
pragnie gor co podzi kować, w szczególno ci Radzie Pracowników oraz wszystkim organizacjom zwi zkowym działaj cym
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w Spółce, za bardzo odpowiedzialn postaw , zaanga owanie
oraz trosk o przyszło ć Przedsi biorstwa, a zwłaszcza za zrozumienie zło ono ci sytuacji wobec której stoi Spółka – w obliczu
dynamicznie zmieniaj cego si otoczenia oraz nasilania si działa
konkurencyjnych. Sytuacja ta zmusza nas do odpowiedzialnego i
elastycznego reagowania na rzeczywisto ć gospodarcz .
To pismo jest z  kwietnia, a mnie poinformowano
w ministerstwie Skarbu Pa stwa, e wniosek zarz du jest
z  czerwca 008 r.
Prostuj – jak wynika z powy szego wyja nienia – nie było
adnego wniosku zarz du, bo zgodnie z prawem być nie mogło.
Wracaj c do pytania – pismo z dnia 21 kwietnia 2008 r. nie dotarło
z jakich powodów do adresata, o czym poinformowała nas pani
minister podczas spotkania w Regionalnej Izbie Gospodarczej.
W zwi zku z t informacj pismo zostało wysłane ponownie
w dniu 2 czerwca 2008 r.
A jakie jest stanowisko zarz du na dzie dzisiejszy?
Zarz d Przedsi biorstwa jest jedynie wykonawc woli wła ciciela, czyli Skarbu Pa stwa, który samodzielnie organizuje proces
ewentualnej prywatyzacji. Zarz d spółki znajduje si niejako
obok ewentualnego procesu. Jedynymi czynnymi negocjatorami
w ewentualnym procesie prywatyzacji mog być organizacje
zwi zkowe, których uprawnieniem jest negocjowanie pakietu
socjalnego. Nale y wskazać, e proces prywatyzacji jest procesem
niezmiernie zło onym i długotrwałym, wymagaj cym bardzo
dobrego przygotowania i rozpoznania.
mo emy do tego wszystkiego podchodzić spokojnie, ale z ministerstwa pisz , e prywatyzacja nast pi na przełomie 009/0
roku, wi c w tym roku prywatyzacja si dokona.
Według wiedzy Zarz du – proces prywatyzacyjny jeszcze si nie
rozpocz ł, nie został wyłoniony nawet doradca prywatyzacyjny.
St d w ocenie Zarz du, trudno b dzie zrealizować tak skomplikowany proces, w tak krótkim czasie. Ponadto obecna sytuacja
gospodarcza nie sprzyja takim działaniom.
A kto chce kupić to uzdrowisko?
Nie mamy adnego sygnału na ten temat.
15 stycznia 2009 r.

Czyli prywatyzacja, a nie wiadomo, czy kto w ogóle chce to
kupić.
Na dzie dzisiejszy Zarz d nie posiada adnych informacji na ten
temat. Jedynymi pewnymi s informacje przekazane przez właciciela, dotycz ce wyboru dla ewentualnej prywatyzacji spółek
uzdrowiskowych, najbardziej bezpiecznego trybu wyłonienia
ewentualnego inwestora, to jest rokowa na podstawie publicznego
ogłoszenia, czyli cie ka oparta o negocjacje ze zwi zkami zawodowymi. Druga pewna informacja, to zawarcie w ewentualnej umowie prywatyzacyjnej, obligatoryjnej klauzuli dotycz cej dalszego
kontynuowania przez spółki uzdrowiskowe działalno ci leczniczej.
Tak jak wspominałem wcze niej – Zarz d nie mo e wnioskować
o dokonanie zmian wła cicielskich, nie ma równie wpływu na wybór potencjalnego inwestora, a w ogóle stoi obok całego procesu.
Pan otrzymał informacj z Ministerstwa Skarbu Pa stwa, a jeden
słowny lapsus mo e wywołać nikomu niepotrzebne zamieszanie
i niepokój. Od momentu komercjalizacji w 1998 r. opcji prywatyzacyjnych było kilka. Zmieniały si rz dy, zmieniała si polityka,
zmieniały si pomysły. A tak naprawd na dzie dzisiejszy nic si
nie dzieje. Nie chciałbym wywoływać niepotrzebnego niepokoju
– przecie nie o to chodzi.
mamy wie o w pami ci prywatyzacj Ku ni Ustro . Prosz
si nie dziwić, e kto ma obawy.
Nie dziwie si . Mało tego – ja to rozumiem. Jednak wszyscy
musimy mieć wiadomo ć odr bnego charakteru obu zakładów.
Z jednej strony pot ny zakład przemysłowy w rodku miejscowo ci o charakterze uzdrowiskowym, z drugiej za uzdrowisko
wpisane w strategi miasta, realizuj ce podstawow dla rozwoju
gminy działalno ć lecznicz . Kontynuacja tej działalno ci – zgodnie z przytoczonym wy ej o wiadczeniem wła ciciela – b dzie
w przyszło ci z cał pewno ci kontynuowana i rozwijana. Dla
prowadzenia działalno ci leczniczej – jako typowo usługowej
– niezb dna jest odpowiednia liczba pracowników. Na dzie dzisiejszy w naszej Spółce nie ma problemu przerostu zatrudnienia,
a wr cz przeciwnie, poniewa naszym celem jest jej rozwój.
Ale chyba trudno b dzie znale ć kogo , kto za realn cen kupi
to uzdrowisko. oczywi cie mo na sprzedać za grosze.
Absolutnie nie mo na sprzedać za grosze. Wobec obecnych standardów funkcjonuj procedury, które zmuszaj do realnej wyceny
przedsi biorstwa. Sprzeda za grosze to domena przeszło ci, kiedy
obowi zywały inne standardy.
niejeden zakład w Polsce sprzedano za grosze. A czy s jacy
inwestorzy zainteresowani kupnem uzdrowiska?
Potencjalni inwestorzy zgłaszać si mog do wła ciciela. Zarz dowi nic nie wiadomo na temat pojawienia si ewentualnych
inwestorów.
Czyli prywatyzuje si , choć nikt nie chce tego kupić?
Jak ju wspomniałem – na dzie dzisiejszy nie rozpocz ł si
proces prywatyzacji. Wszyscy musimy mieć wiadomo ć, e
w chwili nic si nie dzieje.
Dzieje si , bo ministerstwo Skarbu Pa stwa chce was sprywatyzować w tym roku.
To tylko ch ć wyra ona przez wła ciciela zgodna z polityk rz du.
Moim i całego Zarz du zadaniem jest spokojne przeprowadzenie
spółki przez ten proces je eli do niego dojdzie. Na razie nie słyszałem, by kto si naszym uzdrowiskiem interesował.
A jakiego rz du kwot trzeba przeznaczyć na kupno Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego „Ustro ”?
W chwili obecnej nie da si tego precyzyjnie okre lić, poniewa
procedury wymagaj wykonania precyzyjnej wyceny rynkowej.
Dlatego mówi , e proces przygotowania ewentualnej prywatyzacji musi potrwać. Samo wyłonienie doradcy prywatyzacyjnego
trwa kilka miesi cy. Potem doradca musi zapoznać si ze spółk ,
a to kolejne kilka miesi cy. Jednak podstawow spraw jest znalezienie odpowiedniego inwestora, który musi si porozumieć ze
zwi zkami zawodowymi. Je eli si nie dogadaj – cały proces
zostaje wstrzymany.
Czy uzdrowiska wył czone z prywatyzacji, b d wspomagane
przez ministerstwo?
Nie. Powiedziano to wyra nie na ró nych spotkaniach, e nie
b dzie adnego doinansowania z bud etu pa stwa działalno ci
spółek uzdrowiskowych. Co wi cej, powiedziano nam, e dla
wszystkich uzdrowisk po zmianie ustawy, b dzie otwarta droga
do prywatyzacji. To bardzo delikatna materia i jedno słowo mo e
zrobić wiele złego. Na razie Ministerstwo da od nas sprawozda
15 stycznia 2009 r.

z bie cej działalno ci, realizacji działa inwestycyjnych oraz
aktualizacji strategii Spółki. Natomiast jak ju wspomniałem
– jedynym pismem ze strony Zarz du wysłanym w sprawie prywatyzacji jest opisana wy ej opinia podpisana przez Zarz d, zawi zki
zawodowe i Rad Pracowników. Mamy pomysł na rozwój tej
irmy – jednak potrzebne s du e rodki inansowe. Wobec braku
mo liwo ci pozyskania rodków unijnych oraz doinansowania
przez wła ciciela, jedynym ródłem pozyskania rodków inwestycyjnych mo e być wypracowany zysk. W zwi zku ze znaczn
dekapitalizacj , m.in. dwóch podstawowych obiektów – potrzeby
inwestycyjne oszacowano na ok. 60.000.000 zł, a zysk za 2007
rok wyniósł ok. 500.000 zł – pokazuje to jednoznacznie skal
problemu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, e własnymi siłami
nie jeste my w stanie inwestować, czego zreszt wszyscy maj
wiadomo ć.
mo na sobie wyobrazić, e znajdzie si porz dny kupiec,
który b dzie w uzdrowisko inwestował. Ale tu mamy sytuacj , gdy inwestora b dzie si szukać z łapanki i to mo e si
le sko czyć.
Widz tutaj du rol odpowiedzialnych zwi zków zawodowych,
jako strony w ewentualnych przyszłych negocjacjach. Przed
ewentualn prywatyzacj przeprowadzona musi zostać wycena
rynkowa, przy podstawowym zało eniu kontynuowania działalnoci leczniczej przez Spółk , st d dywersyikacja naszych działa
poprzez wprowadzanie nowych rodzajów usług medycznych oraz
nacisk kładziony przez Zarz d na ustawiczne kształcenie kadry, co
powoduje wzrost warto ci Spółki. Nadmieniam jednocze nie, e
działania te znalazły uznanie w powa nych kr gach medycznych
i biznesowych, czego dowodem s liczne nagrody i wyró nienia
otrzymane w ostatnim czasie.
Jaka zdaniem zarz du jest najkorzystniejsza cie ka prywatyzacyjna?
W naszej sytuacji byłaby to niew tpliwie droga poprzez rokowania prowadzone przez wła ciciela, potencjalnego inwestora oraz
zwi zki zawodowe.
Ale chyba nie b dzie to tak, e nikt nie zapyta zarz du
o zdanie.
Powtarzam raz jeszcze, e decyzj o ewentualnej prywatyzacji
podejmuje jedynie wła ciciel, który wiosn ubiegłego roku zobowi zał zarz dy spółek uzdrowiskowych do przeprowadzenia
społecznych konsultacji, co w naszym przypadku zostało zako czone wysłaniem do Ministerstwa wspólnej opinii podpisanej
przez Rad Pracowników, organizacje zwi zkowe oraz Zarz d
– nie wykluczaj cej w okre lonej rzeczywisto ci gospodarczej
procesu prywatyzacyjnego.
Rozwa my sytuacj , gdy prywatyzacji nie b dzie - nie macie
na inwestycje za kilka lat uzdrowisko si sypie i nast puje
powolny upadek ...
Nie mo emy dopu cić do takiej sytuacji. Jednak nie jest to problem
tylko naszego uzdrowiska – podobny problem maj dokładnie
wszystkie polskie uzdrowiska. Moim zdaniem, dobrym rozwi zaniem, byłoby utworzenie cie ki umo liwiaj cej aplikowanie
rodków unijnych. Na dzi sytuacja jest taka – Ministerstwo
Skarbu Pa stwa nie posiada adnych rodków na rozwój spółek
uzdrowiskowych, a prawo zabrania nam wyst powania o rodki
unijne. Pracuj tu dwa lata i bardzo zale y mi na tym, by Spółka
była rentowna, by kuracjusze i pracownicy byli zadowoleni. Od
momentu komercjalizacji w 1998 r. pomysłów na uzdrowiska
polskie było wiele. Czy ten si powiedzie? Zobaczymy. Na dzie
dzisiejszy mamy pomysły na niezb dny dla Spółki rozwój, ale
potrzeba na to pieni dzy. Marzeniem, ale zaznaczam – realnym
marzeniem – jest zbudowanie na Zawodziu centrum medycznego.
Nasze działania s dobrze postrzegane i to nam daje impuls do
dalszej pracy. Chodzi o to, e gdy kto na l sku, czy w Krakowie
lub Wrocławiu, ma potrzeb leczenia to wie, e mo e leczyć si
w Ustroniu na Zawodziu i to w ró nej formie – rehabilitacyjnej,
medycznej, diagnostycznej. Nasz realn szans jest centrum
medyczne w Ustroniu. Dlatego musimy dywersyikować coraz
bardziej nasze usługi. Po pierwsze, zale y nam na zadowoleniu
kuracjuszy, a po drugie – co jest tak samo wa ne – na zadowoleniu
i bezpiecze stwie załogi. Mamy swoj renom , mark i nie mo na tego zniszczyć. A prywatyzacja przesuwa si w czasie. Teraz
prywatyzuje si pi ć mniejszych uzdrowisk i wszyscy zobacz ,
jak to b dzie przebiegać. To sporo wyja ni.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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Orkiestra salonowa w pra akówce.

Fot. H. cie lar

kOncert
nOWOrOcZny

1 stycznia 2009 tradycyjnie w Złotej
Sali Wiede skiego Towarzystwa Muzycznego, odbył si Koncert Noworoczny.
Nieprzerwanie od 1946 Orkiestra Filharmonii Wiede skiej raczy publiczno ć ywiołow , a czasem i nostalgiczn muzyk
rodziny Straussów i nie tylko.
Dokładnie tydzie pó niej w Ustroniu,
w pi tek 9 stycznia 2009 o godzinie 19
przy pełnej sali widowiskowej, rozpocz ł
si noworoczny koncert „Ach ten Wiede ”
zorganizowany przez Miejski Dom Kultury „Pra akówka”.
Z Orkiestr Salonow profesora Hilarego Drozda wyst piło troje solistów: Olivia
Ohl-Szulik i Sabina Olbrich-Szafraniec
(sopran) oraz tenor Hubert Mi ka.
Orkiestra rozpocz ła koncert.
Po dwóch utworach przywitała go ci
dyrektor MDK „Pra akówka” Barbara
Nawrotek- mijewska składaj c noworoczne yczenia i przekazuj c pałeczk
prowadz cej pi tkowy koncert, która
wprowadzała publiczno ć w niezwykły
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klimat wiede skich melodii, tak e mogła
ona si poczuć si niemal e jak w XIXwiecznym Wiedniu. Wykonanie operetek
takich jak „Wesoła Wdówka” wprawiły
ustro sk publiczno ć w niemały zachwyt
tak, e odruchowo kiwała si rytm muzyki
i nie bez powodu nagrodziła wykonawców
długimi brawami, a arty ci odwdzi czyli
si dwoma bisami.
Po zako czeniu koncertu dyryguj cy i
graj cy na skrzypcach prof. Hilary Drózd
był bardzo zadowolony i stwierdził, e
publiczno ć była wspaniała.
O dłu sz rozmow poprosiłam Huberta
Mi k , absolwenta katowickiej Akademii
Muzycznej, od 1990 roku solist Opery
l skiej.
Jak wra enia po koncercie?
Wspaniałe, w Ustroniu jest zawsze wspaniała publiczno ć, wspaniała atmosfera.
Pani dyrektor Brabara Nawrotek- mijewska zawsze dba o wszystko, ju nie
mówi c o tym, e po remoncie sala naprawd jest pi kna. Nie jestem w tej sali

pierwszy raz, a wyst pować w Ustroniu
lubi bardzo.
Gdzie pan ostatnio koncertował?
Od 31 grudnia 2008 r. codziennie piewam. W Sylwestra i Nowy Rok spektakl
w operze w Bytomiu, potem wyjazd do
Niemiec – cztery spektakle w Monachium
i Stutgarcie i tak cały czas. e tak powiem,
ycie w drodze jak to w wiecie artystycznym bywa. Ostatnio byłem troch przezi biony, jest to jednak lekki dyskomfort ale
terminy s i nie ma zmiłuj si . piewamy
natomiast w ró nych miejscach, czasami s
to małe miejscowo ci. Ustro wyj tkowo
w pa mie Podbeskidzia, w ród turystycznych miejscowo ci, stawia na kultur .
Pami tam we wrze niu piewali my du y
koncert operetkowy i amiteatr był pełny,
widać wi c, e ludzie s zainteresowani.
A czy ma pan jaki specjalny repertuar
w karnawale?
Jestem stale zwi zany z teatrem w Bytomiu i mimo, e jeste my wła ciwie teatrem
operowym to w swoim repertuarze mamy
5-6 najpopularniejszych operetek i wła nie
w karnawale gramy ich najwi cej. „Baron
Cyga ski”, „Ksi niczka Czardasza”,
„Zemsta Nietoperza” , „Wesoła Wdówka”,
czyli cały elazny repertuar. Du o si gra
bo ludzie lubi przychodzić.
Czyli zauwa alne jest zainteresowanie
tego typu koncertami?
Oczywi cie. W karnawale szczególnie, bo
wiadomo, e taki koncert jak noworoczny
wymaga specjalnego repertuaru. Nie mo e
si obyć bez marsza Radeckiego i innych
wiede skich akcentów.
A jak si panu wyst powało z orkiestr
salonow prof. Hilarego Drozda?
Z t orkiestr współpracuj stale, z Sabin
Olbrich-Szafraniec ostatnio piewali my
podczas jubileuszu 20-lecia tego zespołu.
Małe składy s mobilniejsze, na co dzie
piewam z du orkiestra 40-50-osobow
i wtedy jest trudniej. Czasem piewam
z samym fortepianem.
Dzi kuj z rozmow .
Nie musieli my wyje d ać do Wiednia
i wydawać kilkuset euro, eby posłuchać
słynnych wiede skich utworów w profesjonalnym wykonaniu.
Trzeba te dodać, e podczas koncertu
widać było, e sami arty ci czerpi z niego
przyjemno ć, do tego w pełni zaanga owana publiczno ć. Był akcent charytatywny,
bowiem przy wyj ciu z Sali prowadzona
była kwesta na ustro sk rodzin , która
straciła cały swój dobytek w czasie po aru.
Koncert otwieraj cy 2009 rok mo na uznać
w pełni za udany. Agata Werpachowska
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kOl dOWanie W „angel’s”

koncert kasi Zar by.

Fot. m. Zar ba

Najpi kniejszym wi tom Bo ego Narodzenia nieodł cznie towarzysz kol dy na cze ć Nowonarodzonego, piewane
w domach, klubach, o rodkach kultury, radiu i telewizji. Cztery
wieczory kol d, wykonanych w ró nych stylach, przygotował dla
swoich melomanów Live Music Club „Angel’s”.
26 grudnia 2008 r. wyst piła znana ju ustroniakom wokalistka
Kasia Zar ba z zespołem „Quartesencja”, piewaj ca doskonale
jazzowo i tradycyjnie. Wi kszo ć utworów w jej programie to kol dy ameryka skie, np. „Jingle bell’s” w oryginalnej aran acji, „I’ll
be home for Christmas” - ballada sentymentalna, Marylin Monroe
„Santa Baby” - tylko z akompaniamentem pianina, „Jingle bell
rock” - utwór musicalowy. Z kol d polskich publiczno ć usłyszała
: „Do szopy hej pasterze” - w stylu jazzowym, „Nie było miejsca”
- w wykonaniu tradycyjnym, „Dzisiaj w Betlejem” i inne.
Kasia Zar ba, od pa dziernika ubiegłego roku zało ycielka
Instytutu Muzyki Rozrywkowej w Bielsku-Białej, jest młod ,
utalentowan piosenkark , traktuj c perfekcyjnie swoje koncerty
jak przystało na absolwentk Wydziału Edukacji Artystycznej
Uniwersytetu l skiego w Cieszynie i Instytutu Jazzu Akademii
Muzycznej w Katowicach. Wysoki poziom instrumentalny zaprezentowali członkowie grupy : Artur Kudłacik – bas, Łukasz
Piechota – piano i Łukasz Walczak – perkusja. Chocia sala nie
była wypełniona do ostatniego miejsca, słuchacze, w ród których
był obecny prezenter TVN Kamil Durczok, nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

koncert karoliny kido .
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Fot. k. Zar ba

27 i 28 grudnia koncertowała w klubie „Angel’s” Karolina Kido z zespołem w składzie : Artur Kudłacik – bas, Eryk Urbaniec
– perkusja, Wojtek Bajer – piano. Wokalistka i jej koledzy wietnie
improwizuj cy, zachwycili swoich fanów nietuzinkowym wykonaniem kol d, np. „Oj malu ki” - w dwóch wersjach – tradycyjnej
i jazzowej. Ulubion kol d „Mizerna cicha” solistka za piewała
tylko z towarzyszeniem piana, natomiast na jazzowo - „Pójd my
wszyscy do stajenki”, „Przybie eli do Betlejem”, „Cicha noc”.
Repertuar urozmaicono utworem „Jest taki dzie ” - „Czerwonych
Gitar”, a tak e kol dami ameryka skimi, m.in. „White Christmas”,
„Let’s snow”, „Snow is falling”. Publiczno ć bardzo ywiołowo
oklaskiwała ka dy utwór doceniaj c to, co pokazali estradowcy.
Miniony rok był dla Karoliny i jej grupy „Puste Biuro” rokiem
bardzo pracowitym i owocnym. Kilkakrotnie zostali laureatami
presti owych imprez ogólnopolskich, np. „Olszty skich
Nocy Bluesowych” oraz gwiazdami „Przystanku Woodstock”,
czy „Rawy Blues”.
W poniedziałkowy wieczór 29 grudnia zaprezentował si po raz
drugi w pubie „Angel’s” zespół „Ivo” ze swoj liderk Iwon Kmiecik rodem z Tomaszowa Mazowieckiego. Wyst pili w składzie:
Zbigniew Bałdys – gitara, Łukasz Olma – gitara basowa i Mateusz
Walach – piano. Wokalistka jest studentk Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach i piewa

Zespół ivo.

Fot. c. scholl

z grup „Ivo” od kwietnia 2008 r. Najwi kszym ich osi gni ciem
jest zdobycie I miejsca w Krakowskim Przegl dzie Muzycznym
„On Music” oraz lauru konkursu Radia „Alfa” Kraków. Repertuar
zawiera utwory w stylu ambitnego popu z elementami funku i soulu.
Taki charakter miały równie kol dy, w ród których m.in. mo na
było usłyszeć „Pójd my wszyscy do stajenki”, „Jezus malusie ki”,
„W ród nocnej ciszy”, „Anioł pasterzom mówił”, „W łobie le y”,
ballad z płyty Alicji Keys. Go cinnie z zespołem „Ivo” wyst pił
Janek Zachar, który w duecie z Iwon Kmiecik za piewał bardzo
osobliwie kol d „Gdy liczna panna”. Pie ni wykonane w czasie
koncertu bez udziału perkusji zabrzmiały znakomicie, co oklaskami
wyrazili licznie zgromadzeni odbiorcy.
Ka dy z koncertów był bardzo urozmaicony, zupełnie inny,
a to mo na zawdzi czać ustro skim artystom i ich zaproszonym go ciom. ałować tylko nale y, e w ród publiczno ci nie
mo na było spotkać pracowników odpowiedzialnych za miejscow kultur . Mamy now estrad na rynku, sal widowiskow
w „Pra akówce”, czy nie mo na pomy leć w przyszło ci o zorganizowaniu koncertu kol d, b d sylwestrowego z udziałem
tych młodych, wspaniałych talentów piewaj cych i graj cych
w klubie „Angel’s”? Potencjał wokalno-instrumentalny jest
w naszym mie cie wszechstronny, pot ny i urozmaicony, wi c
jest si na kim oprzeć, by stworzyć efektowne widowisko, którego pozazdro cić mogłyby nam wszystkie s siednie miejscowo ci
i nie tylko. Z pewno ci takie imprezy na zawsze pozostałyby
w pami ci nas ustroniaków oraz przebywaj cych tu licznych wczasowiczów, turystów i kuracjuszy. Zapewnianie dobrej rozrywki
w mie cie uzdrowiskowym jest tak e dla Ustronia priorytetem.
El bieta Sikora
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oRaz Wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œRodoWiskoWa W ustRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
muzeum ustRońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „pod Jodłą”:

malarstwo iwony dzier ewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
klub pRopozyCJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.
galeRia sztuki WspółCzesneJ „na goJaCH”
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.
galeRia sztuki WspółCzesneJ „zaWodzie”
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
biuRo pRomoCJi i WystaW aRtystyCznyCH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

FundaCJa œW. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
eWangeliCkie stoWaRzyszenie „maRia maRta”
ul. polańska 87a, adres kontaktowy: pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
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 - 10.0012.00 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”mo na inaCzeJ”W ustRoniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 roda12.30-15.00.
WietliCa RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzie y W HeRmaniCaCH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e zajęcia z informatyki
• sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to
filmowy dzień bajek.
mieJska inFoRmaCJa tuRystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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.
stRa mieJska ustRoñ
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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 „pRa akóWka”
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.
ustRoñskie stoWaRzyszenie tRze WoœCi
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.
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Witejcie

Firma handlowa specjalizuj ca si w sprzeda y maszyn
i urz dze do formowania metali poszukuje pracownika
do działu techniczno-handlowego. Wymagania: wykształcenie min. rednie, znajomo ć j zyka angielskiego, obsługa komputera i programów pakietu mS ofice, wysoka
kultura osobista, prawo jazdy kat. B. mile widziane
do wiadczenie w bran y maszyn przemysłowych na stanowisku handlowca lub technika/serwisanta.
CV ze zdj ciem prosimy przesyłać na adres
ofice@tfm.pl

Przez wiynta mi miałach moc go ci, jyno cera z wnukym, tó ech sie ani bardzo nie utropiła. A, e padoł niyg
i bardzo sie z chałypy wy nie chciało, tó ech sie chyciła
czytanio wióntecznych gazet, dyć w telewizji nie było nic
fajnego – ty same ilmy dajóm co rok na wiynta. Czy nie
kryncóm ju nic nowego? Tó chyciłach sie gazet, a w tych
wióntecznych moc czytanio, bo ponikiere miały aji sto
strón, to prowie jak ksión ka. W jednej łopisali e czako
nas „globalne łocieplyni”, w inszej e łochłodzyni, a jeszcze
w inszej e czako nas wiatowy kryzys. Tó niełatwo dzisio
być optymistóm. Machłach na to rynkóm i przeszłach do inszych tematów. Nejbardziyj móm rada czytać ło zdrowiu, bo
dycki cosik skorzystóm. Dyć ani dochtór wszystkigo nie wiy,
a co dopiyro zwykły człowiek zatracóny w natłoku wszelijakich sprzecznych wiadómo ci. Jo skorzystała z tych dobrych
rad gazetowych ju na poczóntku grudnia i dycki rano na
głodno wypijóm sok z połówki cytróny. Tak ech sie ju nauczyła i dowóm se pozór, coby ło tym nie zabyć. Czy wiynta,
czy dziy powszedni ledwo stanym ju wyciskóm cytróne do
koliczka, dóm se tam kapke przewarzón j chłódnej wody
i duszkym wypijóm. Nó i rymy jeszcze tej zimy ni miałach,
ani odnego przeziymbiynio. Ju downi przeczytałach, e
strasznucnie dobrze działo na kóndycje emerytów czyrwóne
wino. A teraz te ło tym trómbiom w rozmaitych gazetach.
Tó kupiłach se zaroziutko po wiyntach laszke wina, co
sie mianuje „Byczo krew”, nale za Chiny Ludowe szpunta
nie wycióngnym. Zaroziutko jak stanym z łó ka prugujym,
ale szpunt sie zawziył i nie dowóm se rady. A tak mie w tych
gazetach zachyncili, e na lekarstwo trzeja wypić codziynnie
jednóm lampke. Ni wiyncyj! Tó ledwo rano wypijym sok
z cytróny bierym korkocióng i mordujym sie z tym szpu tym.
Pore minut z całej siły mocujym sie z tóm przebrzidłóm laszkóm. Nó i wiycie co? Flaszka jeszcze je ganc pełno, a szpunt
sie fórt dobrze dzier y, ale jo móm coroz lepszóm kóndycje!
Łod tej „porannej gimnastyki”. Tó te Wóm yczym dobrej
kóndycji zdrowotnej i inansowej na calutki rok.
Hela
URz D miASTA USTRo inFoRmUJE,

e w dniu 9 stycznia 009 r. na tablicy ogłosze został
wywieszony na okres  dni wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do dzier awy, najmu na okres do trzech lat
niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie zwi zanymi trwale z gruntem a stanowi cych własno ć osób
prawnych, izycznych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.
Poziomo: ) podci cie na boisku, ) zaj cie w polu,
) zaj cie w polu, 6) ma pi kny ogon z piór,8) ze sztachet
ogrodzenie, 9) pokój Wyspiarza, 0) najni sza kondygnacja,
) imi e skie, ) grupa naukowców, ) imi m skie,
) choroba zaka na, 5) termin matematyczny, 6) w parze
z kar , 7) drewniany stołek, 8) ogród ze zwierzakami, 9)
napój alkoholowy, 0) drewniane kajdany.
Poziomo: ) druk do wypełnienia, ) mroczny teren,
) do oddania, ) zestawia dane, 5) posag weselny, 6) „spo ywka” za Olz , 7) artystyczne lub twórcze, ) miasto włoskie nad
Adriatykiem, ) Tadeusz zdrobniale,) zielono na pustyni.
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 23 stycznia.

krZy óWka krZy óWka krZy óWka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie Krzy ówki wi tecznej

RADoSnEGo Bo EGo nARoDzEniA
i Do SiEGo RoKU
Nagrody w wysoko ci 50 zł otrzymuj : małgorzata Wantulok,
Ustro , os. Manhatan 10/12, marek Sokołowski, Ustro , ul.
Fabryczna 2/35. Zapraszamy do redakcji.
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Gdyby poprzestać wył cznie na opisie pszczelego miodu si przez wi kszo ć ycia trutnie yj rednio 54 dni. Pszczela
(Gazeta Ustro ska Nr 51 z 2008 r.), to otrzymaliby my bardzo królowa nie zbiera pokarmu i nie buduje gniazd, a jej jedynym
uproszczony i wr cz fałszywy obraz po ytków, jakie czerpiemy z zadaniem jest składanie ogromnej ilo ci jaj, z których wykluwaj
pszczół. Wykorzystujemy bowiem jeszcze propolis, czyli pszczeli si pozostali członkowie pszczelej rodziny. Królowa jest nieustankit, którym pszczoły powlekaj ciany ula i zaklejaj wszelkie nie „adorowana” przez swoich poddanych, czyszczona, karmiona
szczeliny. Ró ne preparaty oparte na tej lepkiej mieszaninie mio- i strze ona. Na pierwszy rzut oka wiedzie wi c ycie całkiem
du, pyłku oraz ywic i soków ro linnych, s stosowane jako para- wygodne i przyjemne. Jednak w sumie jest to ycie w zamkni ciu,
farmaceutyki o wła ciwo ciach odczulaj cych, antyseptycznych i w izolacji od wiata zewn trznego. Poza ul królowa wychodzi
przeciwbólowych. Człowiek znalazł zastosowanie dla zbieranego jedynie podczas lotu godowego, który ma miejsce w kilka dni
przez pszczoły pyłku kwiatowego i to zarówno „surowego”, jak i po jej „narodzinach”. Wówczas dochodzi do zbli enia z wieloma
w postaci przetworzonej, zwanej pierzg . Wła ciwo ci lecznicze – od kilku do nawet około 30 – trutniami. Odbywa si to z reguły
pyłku zale od gatunku kwiatów, z których był zbierany. Do w wiosenne, ciepłe i słoneczne popołudnie, kilkana cie metrów
celów leczniczych stosujemy pszczele mleczko (ma wła ciwo ci nad ziemi . Jak e obrazowo pisze o tym M. Maeterlinck: Chc c
bakteriostatyczne, wzmacnia odporno ć i pobudza apetyt), jad j posi ć, [trutnie] polecieć musz daleko, zazwyczaj w wysok
pszczeli (przez długi czas był to jeden z podstawowych leków dal lazuru, gdzie a pod chmury. Wydaje si , jakoby ich oczy
na reumatoidalne zapalewspaniałe, zdobi ce głonie stawów) i wytwarzany
w kaskiem połyskliwym,
przez te owady wosk (nie
nie dostrzegały królowej
tylko do produkcji wiec,
na ziemi, a dopiero gdy
ale tak e np. kosmetyków).
si wzniesie w powietrze,
Kto mógłby zło liwie doledz ja po dliwie. „Podać, e w zasadzie to nie
zyskane” podczas godów
zjadamy jedynie samych
plemniki, przechowywane
Pszczoła miodna ()
pszczół, ale w sumie znalaw tzw. zbiorniczkach nazłby si w bł dzie, bowiem
siennych, musz starczyć
od niedawna pszczele larkrólowej na jej całe ywy słu do wytwarzania
cie. Czasem dochodzi w
substancji maj cej właulu do miertelnych walk
ciwo ci antytoksyczne,
pomi dzy pretendentkanp. dla płodów w łonach
mi do tronu lub zabijamatek.
nia przez królow , która
Nie tylko pszczele propierwsza si „wykluła”,
dukty zasługuj na nasz
poczwarek potencjalnych
uwag . Równie interesuj konkurentek, które jeszcze
ca jest niezwykła organizanie opu ciły komórek macja ycia społecznego tych
tecznych. Czasem młoda
owadów. Przed laty – dla
królowa zmusza star do
cisło ci dodajmy, e przed
opuszczenia rodzinnego
wielu – du popularno ci
ula z gromadk poddanych
cieszyła si ksi ka Maui zało enia nowej rodziny.
rice Maeterlinck’a „ ycie
Jest to tzw. rojenie si ,
pszczół”. Ten yj cy w lado którego mo e zreszt
tach 1862-1949 belgijski
dochodzić z ró nych po– ale tworz cy w j zyku
wodów, tak naprawd nie
francuskim – pisarz i drapoznanych przez nas do
maturg, laureat literackiej
ko ca. W czasie roju roNagrody Nobla, po wi cił
botnice otaczaj królow
pszczołom jeden z tomów
i tworz yw i brz cz c
swej przyrodniczej trylogii,
kul wielko ci ludzkiej
na któr składaj si tak e
głowy, siadaj c na ga„ ycie termitów” i „ ycie
ł zi drzewa, podczas gdy
mrówek”. I chocia dzieła te z naukowego punktu widzenia dzi
zwiadowcy szukaj miejsca do zało enia nowego gniazda. I to w
mocno ju tr c myszk , to warto si gn ć po „ ycie pszczół” zasadzie tyle, je li chodzi o bezpo redni kontakt pszczelej króchocia by tylko ze wzgl du na niezwykle obrazowy, malowniczy lowej ze wiatem zewn trznym. Pó niej pozostaje jej ju tylko
j zyk, jakim opisany został pszczeli fenomen.
ycie w bezpiecznych zakamarkach ula i składanie jaj. Królow
Pocz tki rodzinnego ycia pszczelego rodu gin w tak zwanych do ć łatwo rozpoznać – jest wi ksza ni pozostali członkowie
mrokach dziejów. Jednak naukowcy zajmuj cy si tym zagadnie- pszczelego rodu i – tu znów oddajmy głos M. Maeterlinck’owi
niem, wskazuj c na pewien kawałek bursztynu odnaleziony nad – Gdzie znajduje si królowa, łatwo poznać po tym kr gu miBałtykiem z uwi zionymi kilkoma pszczołami twierdz , e nie gotliwym, podobnym do owalnej broszy, której topaz rodkowy
jest to przypadek. Bursztyn ten ma być dowodem, e ju przed stanowi ona wła nie. (...) Oto robotnice nie odwracaj si nigdy
70 milionami lat – a na tyle szacuje si jego wiek – pszczoły ju
tyłem do królowej. Gdy si tylko zbli y do gromadki pszczół,
tworzyły zorganizowane społeczno ci, z ustalon hierarchi , natychmiast wszystkie ustawiaj si w ten sposób, e zwracaj
wyra nym podziałem funkcji i „kastowo ci ”. Istot pszczelego ku niej oczy i anteny (...).
sposobu na ycie jest po wi cenie si . Po wi ca si cała rzesza
Trutnie s prawdziwymi... trutniami, czyli nic nie robi przez
owadów, przez całe ycie ci ko pracuj cych, aby jednej, jedynej całe ycie. Jedynym celem ich ywota to wzbić si w stosownym
w pszczelej rodzinie królowej umilić ycie, wr cz je umo liwić. czasie do lotu godowego, wygrać „wy cig” z innymi trutniami,
Tylko królowa spo ród wszystkich pszczelich samic w roju zapłodnić królow i umrzeć. Trutnie, które z ró nych przyczyn
rozmna a si , a pozostałe yj krótko i bezpotomnie, chocia to pozostały w ulu przez całe lato, jesieni s bezceremonialnie z ula
wła nie od nich zale y przetrwanie pszczelich rodzin i trwanie wypraszane, czyli po prostu wyrzucane i tak e gin . Najbardziej
pszczelego rodu.
skomplikowane, a przez to być mo e najciekawsze jest ycie
Pszczela rodzina to jedna królowa, od kilkuset do nawet 2,5 pojedynczej robotnicy. W okresie wiosenno-letnim jest to ycie
tysi ca trutni, czyli samców, kilkadziesi t tysi cy robotnic oraz krótkie, trwaj ce zaledwie od 4 do 6 tygodni, ale w czasie jego
przeci tnie około 6 tysi cy jaj, 9 tysi cy larw i 20 tysi cy poczwa- trwania zmienia si kilkakrotnie „zakres obowi zków” robotnicy.
rek. Królowe yj 3-4 lata, ci ko pracuj ce w lecie robotnice O tym nieco szerzej w kolejnym artykule.
prze ywaj zaledwie 38 dni, a zim – 6 miesi cy; wałkoni ce
Tekst i zdj cie: Aleksander Dorda
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W stajence

19 grudnia 2008 r. w O rodka Pracy z Dziećmi i Młodzie
„Mo na Inaczej” w Ustroniu, odbyło si przedstawienie jasełkowe
„W betlejemskiej stajence” dla mieszka ców naszego miasta.
Kierownik o rodka mgr Joanna Ryłko, pełnymi ciepła i serdeczno ci słowy wprowadziła widowni w atmosfer wigilijnego wieczoru sprzed 2000 lat. I popłyn ły słowa kol d przeplatane scenami
z Biblii; słowami nadziei i otuchy skierowanymi do wzruszonych
słuchaczy. Natomiast 22 grudnia młodzie wyst piła dla pensjonariuszy Domu Spokojnej Staro ci w Ustroniu. Wspólne opłatkowe
spotkanie kilku pokole stało si na pewno niezapomnianym przeyciem: pensjonariusze rozproszyli swoj samotno ć, a młodzie
zdobyła wiedz o yciu, nadziei i przemijaniu, jak trudno poznać
ze szkolnych podr czników. Wszyscy poczuli si potrzebni.
Jasełka „W betlejemskiej stajence” wyre yserowały mgr Monika Zawada i mgr Jolanta Jurzykowska. W biblijne postacie
wcielili si wolontariusze oraz podopieczni o rodka: Jakub
Malec, Jakub Wantulok, Filip Karolinek, Mateusz Zawada,
Tomasz Jaworski, Sara Branc, Sara Niemczyk, Karolina Szmek,
Karolina Łabiak, Anna Sztwiertnia, Angelika Mucha, aneta
Najmuła, Magda K pi ska, Marzena Szulc, Zuzanna Pustelnik,
Dorota Sadlik, Sara S drowska Dagmara i Roksana lik. Opraw
muzyczn przygotowała Klaudia Fober. Pi knie za piewane
przez ni kol dy podkre lały nastrój spotkania. Scenograi
i kostiumy przygotowała młodzie oraz wychowawcy o rodka.

kajetanOWicZ
Wspiera WO p

Kajetan Kajetanowicz po raz kolejny zaanga ował si w działania Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy. Postanowił przekazać
na licytacj swój Puchar za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski
2008 w klasyikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i w ten sposób pomóc dzieciom ze schorzeniami
onkologicznymi. - Popieram z całego serca od wielu lat akcj
Jurka Owsiaka. Licz , e moje trofeum znajdzie hojnego nabywc i w ten sposób przyczyni si do pomocy chorym dzieciom.
Przekazuj najcenniejszy puchar z mojej kolekcji – mówi Kajetan Kajetanowicz. - Dodatkowo tak e, podczas imprezy WO P
w Sosnowcu, b d wr czał nagrody zwyci zcom Sosnowieckiego
Rally Sprintu. Serdecznie zapraszam wszystkich do Sosnowca
i D browy Górniczej i do licytacji w serwisie allegro:
http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=232134
Tydzie po inale Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy w niedziel 18 stycznia - rozegrany zostanie w Tychach mecz hokejowy. Kierowcy rajdowi wspólnie z artystami zagraj przeciwko
zespołowi piłkarzy i samorz dowców, a pieni dze uzbierane
podczas tej imprezy tak e zasil konto WO P. Grup rajdowców
zasili po raz kolejny Kajetan Kajetanowicz. - Bardzo ciesz si ,
e ju po raz trzeci b d mógł zagrać dla Orkiestry wspólnie z
innymi kolegami rajdowcami i artystami. Nasz dru yn zasili
znany z NHL Mariusz Czerkawski.
15 stycznia 2009 r.

kwestowanie motoryzacyjne.

Fot. W. suchta

WykWestOWali
29.580 Zł i 66 gr

Mieszka cy Ustronia i osoby przyjezdne były niezwykle hojne:
zebrali my ponad 29,5 tysi ca złotych, dokładnie (29.580,66 zł).
W zeszłym roku 17.289,07 zł. W kwe cie w Ustroniu brało udział
180 wolontariuszy, znacznie wi cej ni w zeszłym roku, gdy było
ich 115 z Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz SP1,2,5 i 6.
Ogromne podzi kowania dla wolontariuszy zbieraj cych pieni dze mimo mrozu. Tego dnia na terenie miesta nie spotykało
si osób bez czerwonego serduszka.
Mimo, e wolontariusze mieli zbierać od godziny 9 ju par
minut po godz. 8 w sztabie zjawili si pierwsi uczniowie.
Bardzo wiele pracy w przeprowadzenie zbiórki pieni dzy oraz
ich liczenie, wło yli uczniowie nale cy do sztabu: z G-1 Sara
Branc, Sara Niemczyk, Karolina Łabiak, Karolina Szmek, Karolina Rejowicz, aneta Husar oraz z G-2 Anna Huma, Justyna
Kania, Katarzyna Nastaszyc, Kinga Szarzec, Magda Ku nik,
Piotr Biłko.
Podzi kowania dla nauczycieli bior cych udział w pracy sztabu.
Z G-1 Maria Derewniuk, Dorota Broda, z G-2 Edyta Gaszek,
z SP-1 Anna Gradka, z SP-6 Lucyna Raszka. Kwestowały razem ze swoimi uczniami Monika Grzywna z SP-1, Magdalena
Kubala z SP-5.
O godz. 17.00 odbył si koncert dla młodzie y wraz z licytacj .
Chciałabym podziekować za pomoc Magdzie Kołoczek, Korneliuszowi wi tkowi Pawłowi Pod orskiemu i Stra y Miejskiej, za
czuwanie nad wolontariuszami oraz ich dowóz i przywóz z bardziej odległych miejsc kwestowania.
Aleksandra Glajcar

Od wszystkich oczekiwano datków.

Fot. W. suchta
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KULTURA

15.01. godz. 9.00

16.01. godz. 18.00

SPoRT

17.01.

19-20.01.

Kino

Fot. W. suchta

16-22.01 godz.17.00

Sprzedam iata Ducato maxi, 2004
r., poj. 2,3, biały, kupiony w polskim salonie. 509-940-502.

16-22.01 godz. 18.20

chelsea ...

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
HACCP – gastronomia, handel,
produkcja. 507-127-937.
Pokój do wynaj cia. 033 854-71-37.
Wynajm lub sprzedam 80m 2
powierzchni magazynowo – produkcyjnej w centrum Bielska.
501-29-58-78.
Sprzedam VW LT 35 max, rok
2004, biały, poj.2,4, turbo diesel,
sprowadzony, cena do uzgodnienia. 509-940-502.
Kupi mieszkanie w Ustroniu
około 60m2, nie Manhatan. 600316-459.

15-16.1 17-18.1 19-20.1 21-22.1 -

na szlaku
Venus
centrum
na Zawodziu

Sprz tanie mieszka . 691-265796.
Kupi radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupi antyki, starocie, itp. 790467-020.
Oddam za darmo 8-miesi cznego
rudego królika. 606-152-679.
KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi i nie tylko. Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl.

ul. 3 maja 46
ul. gra y skiego 2
ul. daszy skiego 8
ul. sanatoryjna 7

tel. 854-14-73
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-46-58

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

... kontra barcelona.
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16.22.01 godz. 20.00

Audycja muzyczna Filharmonii l skiej
dla uczniów gimnazjum, „muzyczne
formy - Sonata”, MDK Pra akówka.
Koncert Kol d Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, MDK Pra akówka.
SKiALPinizm - Puchar Polski Amatorów, Czantoria.
yWiEC ACTion CUP 009, Czanto
ria.
mAŁPy W KoSmoSiE, bajka animowana
w polskiej wersji j zykowej, b/o, USA.
DziEWCzynA moJEGo KUmPLA,
komedia, 15 lat, USA.
oBiECAJ mi, komedia, 15 lat, Serbia/Francja.

dziesi ć lat temu

W niedziel , 10 stycznia, Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy
zagrała równie w Ustroniu. Dzi ki pomocy Urz du Miejskiego,
Stra y Miejskiej oraz młodzie y, zebrano 6,473 złotych i 28
groszy!

*

*

*

*

*

*

W ostatnim dniu 1998 roku egnali my dyrygenta Estrady
Ludowej „Czantoria” Mariana ył . Msza ałobna odbyła si
w ko ciele w. Klemensa. Uczestniczyły w niej ustro skie chóry
przedstawiciele władz samorz dowych, członkowie stowarzysze
kulturalnych i mieszka cy Ustronia. Wszyscy pami taj zasługi
zmarłego dyrygenta w działaniach na rzecz porozumienia mi dzy wyznaniami, szczególnie za pami tamy organizowane od
kilku lat „Ekumeniczne Wieczory Kol d”. W kazaniu ks. Henryk
Czembor powiedział m.in. „Muzyka, piew to była jego pasja, to
było jego zadanie , misja któr miał do spełnienia w ród nas.(…)
Nie zadowalał si byle czym, ale chciał, by ten piew(…)był
na najwy szym poziomie, aby był godny Tego, dla którego jest
przeznaczony”. Ks. kanonik Antoni Sapota powiedział: „My l ,
e przede wszystkim egnamy dzisiaj dyrygenta miasta Ustronia.
Takiego tytułu dotychczas nie było i nie b dzie” .
Gdy kondukt ałobny przeszedł na cmentarz katolicki przy
ul. Daszy skiego , nad mogił zmarłego egnał burmistrz Jan
Szwarc, prezes ZM PSL Jan Kubie , a tak e Emil Fober, prezez
Stowarzyszenia Miło ników Kultury Ludowej Czantoria.(…)
Gdy nad mogił od piewano „Szumi Jawor Szumi…” w wielu
oczach pojawiły si łzy. Pó niej zapadła cisza, cisza mówi ca
egnaj cym zmarłego dyrygenta, e ju nigdy pod jego batut
nie roz piewa si Ustro . Pozostan opracowane przez Mariana
ył pie ni.
W rod , 6 stycznia, w Przychodni Rejonowej trwała bardzo
burzliwa, jak słychać było zza drzwi, narada lekarzy i innych
pracowników. Debatowano oczywi cie na temat reformy. (…)
Pierwsze dni reformy nie wró nic dobrego pacjentom i lekarzom. Nad kwesti zasadno ci wprowadzenia reformy słu by
zdrowia od 1 stycznia nie ma ju co dyskutować, pozostaje mieć
nadziej , e rozpoczn si prace nad jej poprawianiem. Jest wiele
niejasno ci, m.in. taka, kto płaci za leczenie dzieci i młodzie y
ucz cej si do 26 roku ycia. Ta grupa społecze stwa nie zarabia,
nie płaci wi c podatku, a tym samym składki na ubezpieczenie.
Takim sposobem, z 7,5% składki, mo e si zrobić 5 lub nawet
4%. W adnej z dost pnych publikacji nie ma odpowiedzi na to
pytanie.
(aw)
15 stycznia 2009 r.

FELIETON
Tak sobie my l

Tydzie modlitwy
o Jedno ć Chrze cija stwa
Co roku w dniach od 18. do 25. stycznia
obchodzony jest w chrze cija skim wiecie
Tydzie Modlitwy o Jedno ć Chrze cija stwa. Przypominane s wtedy słowa
Chrystusa Pana z Jego modlitwy arcykapła skiej, w której prosił Ojca na niebie,
aby ci, którzy w Niego wierz „wszyscy
byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby
wiat uwierzył, e Ty mnie posłałe ”.
Ten Tydzie jest przypomnieniem
o tym, e Ko ciół Chrystusowy winien
być jedno ci . Równocze nie u wiadamia,
e rzeczywisto ć Ko cioła w wiecie jest
niestety inna. Ko ciół w ci gu minionych
wieków podzielił si na ró ne Ko cioły
i społeczno ci wyznaniowe, b d ce nieraz
do siebie niech tnie czy wr cz wrogo nastawione. Zreszt tak e wewn trz poszczególnych Ko ciołów wyznaniowych istniej
ró ne nieporozumienia i spory prowadz ce
do wewn trznych podziałów.
Tydzie Modlitwy o Jedno ć Chrze cija stwa jest czasem modlitw o przezwyci enie istniej cych podziałów i zwi kszenie
poczucia blisko ci chrze cijan ró nych wyzna . Jest wyrazem d e ekumenicznych

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji ()
1. W tym roku 18. stycznia zaczyna si
kolejny „tydzie ekumeniczny”. Akcentowanie obchodów i walorów tego tygodnia
ma istotne znaczenie zwłaszcza w – takich
jak Ustro – społeczno ciach lokalnych,
które s zró nicowane wyznaniowo. Jest
to tak e okazja, aby wspólnie i krytycznie
zastanowić si nad ró nymi elementami
chrze cija skiego dziedzictwa. W tym roku
proponuj problematyk ekumeniczn poł czyć z debat o to samo ci europejskiej.
W „Przesłaniu do uczestników europejskiego spotkania ruchów chrze cija skich
w Stuttgarcie” (6 V 2004) Jan Paweł II
zauwa ył: „Dialog ekumeniczny przyczynia si w sposób zdecydowany do rozwoju
europejskiej wiadomo ci, zakorzenionej w
wierze chrze cija skiej”.
2. Podejmuj c kwesti duchowej tre ci
stanowi cej o poj ciu Europy, dominika ski teolog Jacek Salij (znany te w
Ustroniu) proponuje nast puj ce rozstrzygni cie: „Europa jest to cywilizacja wyrosła
z chrze cija stwa, ale wystarczaj co wobec niego autonomiczna, a eby jej realny
wpływ na inne cywilizacje i religie nie
natraiał na te bariery ‘immunologiczne’,
na jakie natraia samo chrze cija stwo”.
Jest te jedyn cywilizacj , która mo e
być cywilizacj uniwersaln , gdy jej elementem jest przekonanie o powszechno ci
15 stycznia 2009 r.

zmierzaj cych do zjednoczenia Ko cioła.
Inna rzecz, e dotychczasowe do wiadczenia ruchu ekumenicznego wskazuj na to,
e pełna jedno ć chrze cija stwa jest mało
prawdopodobna czy wr cz niemo liwa.
W ka dym razie jedno ć organizacyjna
czy jedno ć dogmatyczna. Dzisiaj wi c
cel ruchu ekumenicznego okre la si nieco
ostro niej i mówi si o „jedno ci w ró norodno ci”. A wi c o jedno ci duchowej,
wyra aj cej si we wzajemnym poszanowaniu ró nych wyzna , z zachowaniem
ich odr bno ci.
Ruch ekumeniczny tworz c ramy organizacyjne, tak na szczeblu krajowym i
ogólno wiatowym ( wiatowa Rada Kociołów), stan ł przed konieczno ci okrelenia to samo ci chrze cija stwa, czyli
okre lenia, które społeczno ci religijne s
chrze cija skie, a które nimi nie s . Przyj to dwie zasady, których uznanie sprawia, e
dane społeczno ci uznawane s za społeczno ci chrze cija skie. Jest to uznanie nauki
o Trójcy wi tej i o tym, e Chrystus Pan
jest Zbawicielem wiata. Społeczno ci,
które tych dogmatów nie uznaj , nie mog
oicjalnie uczestniczyć w organizacjach
ekumenicznych. Inna rzecz, e s Ko cioły,
które anga uj si w ruchu ekumenicznym,
choć formalnie nie wst puj do wiatowej
Rady Ko ciołów, czy krajowych rad ekumenicznych. Tak jest przede wszystkim
w przypadku Ko cioła Rzymskokatolickiego. S i takie społeczno ci wyznaniowe,
które nie uznaj ruchu ekumenicznego
i z tego powodu w nim nie uczestnicz .

Obecnie w skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodz nast puj ce Ko cioły:
Polski Autokefaliczny Ko ciół Prawosławny, Ko ciół Ewangelicko-Augsburski,
Ko ciół Ewangelicko-Reformowany, Kociół Ewangelicko-Metodystyczny, Ko ciół
Chrze cijan Baptystów, Ko ciół Starokatolicki Mariawitów i Ko ciół Polskokatolicki. Ko cioły nale ce do Polskiej Rady
Ekumenicznej współpracuj z Ko ciołem
Rzymskokatolickim. Działaj wspólne
komisje pracuj ce nad zbli eniem Ko ciołów, m.in. uzgodniono wspólne stanowisko
w sprawie uznania Chrztu wi tego dokonywanego w ró nych Ko ciołach. Co roku
te wspólnie przygotowuje si nabo e stwa
i spotkania z okazji Tygodnia Modlitwy
o Jedno ć Chrze cija stwa. Inna rzecz, e
takie nabo e stwa wci odbywaj si tylko
w niektórych miejscowo ciach, najcz ciej
w wielkich miastach. Długoletni tradycj
nabo e stw z okazji tego Tygodnia, odbywaj cych si codziennie w innym ko ciele
wyznaniowym, z wymian zwiastuj cych
Słowo Bo e, mo e pochwalić si Warszawa
i mo e jeszcze kilka du ych miast.
W Ustroniu co roku mówimy o potrzebie
zorganizowania nabo e stw ekumenicznych w ramach tego Tygodnia. Dot d ogranicza si to na ogół do współpracy mi dzy
Parai Rzymskokatolick w. Klemensa
a Parai Ewangelicko-Augsbursk . Wci
w sferze ycze pozostaje zorganizowanie
nabo e stw ekumenicznych w ci gu tego
Tygodnia, we wszystkich ko ciołach katolickich i ewangelickich w Ustroniu. Jerzy Bór

i niezbywalno ci praw człowieka. I w tym
miejscu wywodu pojawia si my l, która
– jako wypowied ortodoksyjnego teologa
katolickiego – mo e być zaskoczeniem:
„Europa ci le chrze cija ska miałaby nikłe szanse promieniowania takimi swoimi
warto ciami, jak wiadomo ć powszechnych praw człowieka, warto ć tolerancji
czy demokratycznej formy rz dów”. Salij
wysuwa – jako hipotez – religijn interpretacj tego faktu: „mo e Opatrzno ć dlatego
dopu ciła do cz ciowej dechrystianizacji
Europy, aby ta cz ciowo zdechrystianizowana Europa dokonała cz ciowej, na
razie anonimowej, chrystianizacji całego
wiata”. Zakłada si tu mo liwo ć anonimowej, acz faktycznej, chrystianizacji
„całego wiata” dzi ki europejskim ideom,
dodać nale y: tak e ideom europejskiego
O wiecenia. Na podkre lenie zasługuje teza
dominika skiego teologa, e „Europa ci le
chrze cija ska” nie emanowałaby swoimi
podstawowymi warto ciami oraz wymienienie w ród tych warto ci praw człowieka,
tolerancji i demokratycznej formy rz dów.
Postulowany przez Salija proces chrystianizacji zespala si – w tej teologicznej wizji
– z warto ciami stanowi cymi dziedzictwo
O wiecenia, które ma przecie w du ej
mierze charakter niechrze cija ski.
3. Na paradoks zwi zany z rozumieniem
i promowaniem podstawowych praw człowieka zwraca uwag Leszek Kołakowski.
Wedle jego opinii Jan Paweł II potraił
„nauczaniu chrze cija skiemu zaszczepić
ide praw człowieka”. Choć jest to idea
„pochodzenia chrze cija skiego”, to jednak
„o wiecenie sformułowało j w kontek cie

niechrze cija skim czy wr cz antychrze cija skim”. Kołakowski wysnuwa tez , e s
to „pospolite paradoksy historyczne: wiele
idei, które dzisiaj przyjmuje si jako prawie
naturalne, zwyci yło pierwotnie w formie
niechrze cija skiej, chocia ostatecznie
ich korzenie tkwi w chrze cija stwie”.
Niektóre przekonania ródłowo chrze cija skie musiały si w Europie wyemancypować „spod skrzydeł Ko cioła”, aby
przybrać swój obecny kształt, z którym
– zwłaszcza po do wiadczeniu systemów
totalitarnych w XX w. – chrze cija stwo
si solidaryzuje.
4. Ko ciołom chrze cija skim zarzuca
si , i w ich dziejach wykazywały si
daleko posuni t nietolerancj . Jednak na
obron chrze cija stwa mo na przytoczyć
opini , o której przypomina Kołakowski:
„Jaspers, który był niesłychanie wra liwy
na nietolerancj religijn i fanatyzm w
tradycji chrze cija skiej, powiedział, e
gdyby stał w obliczu niedobrego wyboru
mi dzy totalitaryzmem chrze cija skim
(tzn. katolickim, wedle jego opinii) i komunistycznym, wybrałby mimo wszystko
ten pierwszy, gdy ródło duchowe chrzecija stwa, to jest Biblia, jest tak e ródłem
kultury europejskiej, st d te cywilizacja
nasza, nawet w takiej opresywnej formie,
nie utraciłaby ci gło ci i nie byłaby odci ta
od swoich korzeni”. To kolejny paradoks
to samo ci europejskiej.
5. Prze ledzenie – równie w kolejnych
felietonach – paradoksów europejskiej
to samo ci, pozwala lepiej zrozumieć złoono ć procesów integracji europejskiej.
marek Rembierz
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ch tnych do gry nie brakowało.

Wi ksZ

Fot. W. suchta

Z lekkim opó nieniem, 6 stycznia, odbył si XIV Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego. We wtorek rywalizowała młodzie z ustro skich szkół.
- Dopisały reprezentacje wszystkich szkół
pod kierunkiem nauczycieli – mówi organizator Kazimierz Heczko. – Wszystko
było sprawnie przeprowadzone, tak by
dzieci i młodzie , mogli jak najwi cej
pograć. Kazdy zagrał minimum dwa mecze. Turniej spó niony, bo nie było wolnej
sali.
Wyniki:
Dziewczynki, Szkoły Podstawowe - 14
zawodniczek: 1. Katarzyna Glajc (SP-5),
2. Agnieszka Benek (SP-6), 3. Dominika
Bijok (SP-5) 4. Weronika Pezda (SP-6), 5.
Małgorzata Goryczka (SP-2), 6. Karolina
Rymorz (SP-6).
Dziewczynki, Gimnazja - 10 zawodniczek: 1. Joanna Puzo (G-1), 2. aneta
Hulbój (G-2), 3. Joanna Łupie owiec
(G-1), 4. Izabela Haratyk (G-1), 5. Aneta
Molek (G-2), 6. Joanna Puzo (G-1).
Chłopcy, Szkoły Podstawowe - 24 zawodników: 1. Piotr Gomola (SP-3), 2.
Sebastian Warzecha (SP-3), 3. Mateusz
Bury (SP-6), 4. Łukasz Misiniec (SP-6),
5. Jan Glajc (SP-5), 6. Kamil Poloczek
(SP-6).
Chłopcy, Gimnazja - 14 zawodników: 1.
Adam Burczak (G-2), 2. Kamil Błacha
(G-2), 3. Szymon Brodacz (G-1), 4. Marcin Nowak (G-2), 5. Krzysztof Jo czyk
(G-1), 6. Filip Tomiczek (G-2).
W Turnieju wzi ło udział 62. uczniów
ustro skich Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Trzej najlepsi otrzymali puchary, sze ciu dyplomy. Ponadto pierwsza

piłecZk

szóstka otrzymała nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy dostali czekolad
i pomara cze.
W dwa dni pó niej, 8 stycznia, odbył
si I Turniej Tenisa Stołowego w Large
Ball’u. Wzi ło udział 17 zawodników
i grano systemem ka dy z ka dym do
dwóch wygranych setów. Large ball to gra
podobna do tenisa stołowego, przy czym
piłeczka jest wi ksza, o rednicy 44 mm,
siatka podniesiona o 2 cm, a dodatkowo
wszyscy zawodnicy graj takimi samymi
rakietkami.

large ball po raz pierwszy w ustroniu.

- To zupełnie inna gra. Andrzej Buchta te
przegrał jeden mecz – mówi K. Heczko.
– W takiej grze technika nie jest najwa niejsza. Liczy si na ile wylosowana
rakietka jest zbli ona do stylu, którym gra
zawodnik. W ogóle to inna dyscyplina, ale
zabawy jest wi cej. Wszyscy si bawili,
miali. Ta gra to niemiecka wersja dla
seniorów. Raczej nie dopuszcza si grania
juniorów, by nie nabierali złych nawyków. Oni musz si uczyć prawidłowych
ruchów, a nie je psuć. A large ball został
stworzony po to, by w jednym turnieju,
mogli startować amatorzy i zawodowcy.
W podobnym turnieju brali my udział
w ubiegłym roku w Bielsku-Białej. Ciekawa impreza, bo puchary wr czano
o trzeciej w nocy. Z tego co wiem, był
to pierwszy oicjalny turniej large ball’a
w powiecie cieszy skim. Chcemy dla
seniorów podobny turniej raz do roku
zorganizować. Liczymy, e za rok b dzie
wi cej uczestników.
Wyniki: 1. Karol Czy , 2. Józef Knapik, 3. Władysław Paszek, 4. Wojciech
Kozłowski, 5. Mateusz ebrowski,
6. Janusz Groborz, 7. Wojciech Markowicz. Najlepszych uhonorowano pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
W Turnieju wzi ło udział 17. zawodników,
którzy grali systemem „ka dy z ka dym”,
wi c ka dy uczestnik rozegrał kilkana cie
meczów.
Organizatorzy obu turniejów to: Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła”
Ustro - Sekcja Tenisa Stołowego, przy
współudziale Komisji ds. Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych, Gimnazjum
nr 1, Urz du Miasta. Turnieje sponsorowali: Galeria „Na Gojach”, „Avicold”
Cieszyn, Beskid Frut-2 Ustro .
Wojsław Suchta

Fot. W. suchta
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