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płowy medalista uchwały z sesji
Rozmowa z Karolem Paszkiem,
hodowcą gołębi pocztowych
Pana gołąb „Płowy 808” zdobył złoty medal na ostatniej Olimpiadzie w Dortmundzie. Jakiej klasy to osiągnięcie?
Piszą, że to najlepszy gołąb na świecie, o uniwersalnych predyspozycjach, zwyciężający w lotach na każdym dystansie oprócz
maratonów. Zresztą na Olimpiadzie są najlepsze gołębie na
świecie, po trzy z każdego kraju.
Czy po raz pierwszy startował pan w Olimpiadzie?
Tak. Przez moje niedopatrzenie. Ten gołąb mógł już wcześniej
mieć medal.
Jak taka Olimpiada się odbywa?
Widział pan normalną Olimpiadę, gdzie jest sto tysięcy ludzi?
(dok. na str. 2)
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W drugiej części obrad sesji Rady Miasta 29 stycznia (o pierwszej części obrad pisaliśmy przed tygodniem) podjęto m.in.:
- Uchwałę o zasadach udzielania dotacji dla niepublicznych
szkół.
- Zmieniono uchwałę o inkasentach.
- Uchwałę o górnych stawkach za odbierane odpady komunalne.
Za odpady niesegregowane jest to 145 zł za m3, segregowane są
bezpłatne, a niesegregowane odbierane z segregowanymi - 110
zł za m3.
- Uchwałę o przystąpieniu do programu „Nowe możliwości
dla twojej przyszłości”.
- Uchwałę zmieniającą statut miasta, co wiąże się ze zmianą
ustawy samorządowej. Nie będzie już w UM pracowników
mianowanych. Burmistrz pochodzi z wyboru, skarbnik jest
mianowany, a reszta pracowników zatrudniona na podstawie
umowy o pracę.
- Uchwałę o opłatach za posiłki w stołówkach szkolnych. Wysokość opłat nie ulega zmianie.
(ws)
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płowy medalista

(dok. ze str. 1)
Tam były podobne ilości. Sama gala i rozdanie nagród to 6.000
osób w hali, siedzących przy stolikach, a wszystko transmituje
telewizja niemiecka. Kas biletowych było dwanaście, a i tak stało
się pół godziny, żeby bilet kupić.
A jak wygląda konkurencja gołębi?
Każde państwo ma wyznaczone loty na poszczególnych dystansach. Np. z naszego regionu cieszyńskiego w poszczególnych
lotach startuje do 12.000 gołębi. Podobnie w innych regionach.
Wszystko to tworzy miliony startujących gołębi. W całej Polsce
około pięciu milionów puszczanych gołębi. Najlepsze w lotach ze
swoimi hodowcami jadą co dwa lata na Olimpiadę i tam następuje
podsumowanie wyników. My nasze loty zaczęliśmy z Brzegu, co
daje 157 km, następnie z Zielonej Góry - 338 km, zakończyliśmy
ze Świnoujścia - 559 km. W sumie jedenaście lotów.
Jak porównać przeloty gołębi w różnych krajach?
Jest pomiar elektroniczny poprzez satelity. Gołębiowi zakłada się
chipa, zapinanego na nóżce, dopasowanego na cały sezon. Gdy
siada z lotu w gołębniku, zostaje zarejestrowany przez specjalne
urządzenie. Z dwóch lat zbiera się wyniki z całego świata i wybiera się najlepszego gołębia.
Ile lotów musi zaliczyć?
Może mieć i trzydzieści lotów w ciągu dwóch lat, ale wybiera się
jedenaście najlepszych. Średnio gołąb lata około piętnastu lotów,
ale decydująca jest szybkość przelotów. Mój gołąb startował
w kategorii najbardziej uniwersalnej, gdzie liczy się loty od
krótkich do długich.
Z jaką prędkością taki gołąb leci?
Szybkości dochodzą do 1700 metrów na minutę, ale są loty
w złych warunkach, gdy prędkości wynoszą 800 metrów na minutę. 1.000 km z Holandii lecą od 7 rano do 18 wieczorem.

K. Paszek z olimpijskim trofeum.		

W efekcie gierkowskiej reformy administracyjnej, którą
przeprowadzono w 1973 roku,
wsie Pastwiska, Boguszowice,
Kalembice, Krasna i Marklowice, stały się dzielnicami Cieszyna. I tak jest już 36 rok.

*

*

*

Zanim w 1884 roku została uruchomiona cukrownia
w Chybiu, cukier wytwarzała
jej poprzedniczka w Suchej
Górnej (dziś Zaolzie). Kryzys
gospodarczy doprowadził do
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Ale w różnych krajach są różne warunki?
Gołąb się aklimatyzuje. W górach są trochę wolniejsze, ale bardziej twarde, uparte. We Włoszech, Francji, Belgii znowu są inne.
My mamy jedne z cięższych warunków.
Jak taki mistrz trenuje?
Dwa loty dziennie i to jest cały trening. Do tego odpowiednia
pasza, odżywki, lekarstwa. Na Zachodzie wprowadzono już
badania antydopingowe
To skąd się wziął ten najlepszy?
To przypadek, a dokładnie, został wyhodowany z przypadkowej
pary. Taki się zdarza raz w życiu. Jego matka pochodzi z Belgii,
a ojciec z Polski, ale go zjadła kuna i od tego czasu matka jest
bezpłodna. Czyli z tej pary był „Płowy 808” i jego siostra - „Płowa
809”, która obecnie jest w Niemczech. „Płowy 808” ma sześć
lat. Po siostrze jego matki kupiłem córkę i staram się odtworzyć
ten szczep. Może się uda wyhodować jeszcze jednego mistrza.
W sumie to w połowie sukces zależy od hodowcy, w połowie
od gołębia. Do startu gołąb musi być optymalnie przygotowany.
Podobnie jak zawodnicy - jak jest chory, wyniku na zwodach
nie zrobi.
Ojca zjadła kuna. Jakie inne niebezpieczeństwa czyhają na
gołębie?
Mamy plagę jastrzębi gołębiarzy. „Płowego 808” już raz jastrząb
zaatakował, ale się wywinął. Moim zdaniem, poza okresem
lęgowym, jastrzębie powinno się odstrzeliwać selekcyjnie. To
powinni robić fachowcy, czyli myśliwi. Nie chodzi tylko o gołębie. Za chwilę nie będzie bażantów, kuropatw, zajęcy. Ale skoro
ministrem jest „ginekolog”, nie mający pojęcia jak to wszystko
wygląda? A jastrzębie obecnie nie mają naturalnego wroga i rozprzestrzeniają się. To dla nas plaga. A jeszcze drapieżniki hoduje
się pod Równicą i na Czantorii!
Ale są to hodowle pod kontrolą.
Tak? To jakim sposobem z tych hodowli złapałem raroga u mnie
i im oddałem. A mogłem mu łeb urwać i spalić. Potem był drugi.
Jak z Czantorii uciekł sokół wędrowny, to w 20 minut zabił nam
trzy gołębie. A jeżeli ginie gołąb, to ten najlepszy, bo on jest szybki
i leci sam. Zresztą już w całej Europie zaczyna się wojna między
zielonymi a hodowcami. No bo jak można nie mieć kontroli nad
takimi strasznymi drapieżnikami.
Od kiedy pan zajmuje się gołębiami?
Od 41 lat. Brat też miał gołębie, a poważniej zainteresowałem
się w 1968 r.
Ile ma pan w sumie gołębi?
158. To praca od rana do wieczora, można powiedzieć, że sport
zawodowy. Proszę sobie wyobrazić, że za gołębie płaci się już
w tysiącach euro. Słyszałem o jednym sprzedanym za 250.000
euro. Teraz to dość drogi sport i nie każdego na to stać. Ale są
hodowcy zarabiający na hodowli, tyle że w Belgii albo Holandii.
Królowa belgijska też ma swój gołębnik. Tam to jest cały przemysł. Karmy, akcesoria, odżywki, lekarstwa. Ja mogę powiedzieć,
że nie dopłacam. To moje życie, które poświęciłem gołębiom
i teraz mam za to nagrodę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

jej likwidacji. Chybską cukrownię, która jeszcze niedawno dawała sobie radę,
eksportując popularny cukier
w kostkach, spotkał ten sam
los. Zakład jest w likwidacji.
W tym roku przypada, niestety gorzka rocznica, 125-lecia
otwarcia cukrowni.

Dopiero w 1934 roku uruchomiono linię przez Marklowice.
Obecnie kursuje ledwie kilka
pociągów w tym kierunku.
Zupełnym kuriozum jest natomiast całkowita likwidacja
połączeń na trasie Cieszyn
– Bielsko-Biała, co nastąpiło
w styczniu tego roku.

Rzeka Piotrówka ma swe
źródła w Zamarskach i płynie przez Hażlach, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe,
Zebrzydowice, Marklowice
i Piotrowice, by ujść do Olzy
w rejonie Gołkowic.

Piaskowce godulskie wydobywane są w Wiśle Obłaźcu
i w Brennej. Kamieniołom
w Lesznej Górnej bogaty jest
dla odmiany w wapienie.

*

*

*

*

*

*

Cieszyn długo nie miał bezpośredniego połączenia kolejowego z Zebrzydowicami.

*

*

*

*

*

*

W zbiorach Muzeum Śląska
Cieszyńskiego odnaleziono
oryginalny bilet na cieszyński
tramwaj. Szynowy pojazd kursował w nadolziańskim grodzie

w latach 1912 - 1921. Różowy
bilet na „jedną jazdę bez przesiadki” kosztował 14 halerzy.

*

*

*

*

*

*

W 1993 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały akcje
Polifarbu Cieszyn. Od tego
czasu producent farb i lakierów miał kilku właścicieli.
Obecnie należy do spółki zagranicznej PPG.
W Lesznej Górnej najstarszym
zabytkiem jest płyta nagrobna
z 1678 roku na przykościelnym cmentarzu. Uwagę zwraca też późnobarokowa figura
św. Jana Nepomucena, stojąca
przed kościołem po drugiej
stronie drogi.
(nik)
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Spotkanie w Muzeum
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie pt. „Dawne pasterstwo w Ustroniu” na tle wystawy sałaszniczej, które odbędzie się w piątek 13 lutego o godz. 16 w Muzeum Ustrońskim.
W programie: wspomnienia dawnych łowczorzy i znawców
tematu, prezentacja gry na trombicie i innych instrumentach
pasterskich, pokaz przędzenia wełny na kołowrotku, film o tradycjach sałaszniczych, degustacja
owczych oraz inne
* * specjałów
*
twórczość Stanisława Hadyny
18 lutego o godz. 17 w Muzeum Marii Skalickiej, w ramach
Klubu Propozycji i cyklu „Spotkania literackie”, odbędzie się
spotkanie z Anną Guznar, która przybliży twórczość literacką
* * *
Stanisława Hadyny.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W okresie od 23 do 27 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Do akcji tej zaproszono również organizacje pozarządowe
działające na naszym terenie, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Być Razem”, Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”.
Oczywiście, tak jak i w latach poprzednich, porad udzielać
będą także prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Cieszynie. W związku z tym zapraszam wszystkie osoby szukające
porady do wizyty w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie,
w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej
8, w dniach od 23 do 27 lutego w godzinach od 9.00 do 15.00.
Prokurator
Dylong
* * Rejonowy-Barbara
*
Łowiectwo na Podbeskidziu
Ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego, zaprasza
19 lutego o godz. 17 do Izby Przyrodniczej w Nadleśnictwie na
prelekcję pt. „Łowiectwo na Podbeskidziu”, którą wygłosi przewodniczący Okręgowej Rady
* Łowieckiej
* * Michał Jordan.

07.02.2009
O godz. 11 na skrzyżowaniu ul.
Wczasowej z Wiślańską, kierujący
oplem astrą mieszkaniec Tarnowskich Gór, doprowadził do kolizji
z vw golfem kierowanym przez
mieszkańca Ustronia.
07.02.2009
Na ul. Katowickiej w Ustroniu na
stacji Greveling, nieznani sprawcy

2.02.2009 r.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie
o dwóch psach wałęsających się
po terenie przedszkola. Powiadomiono schronisko dla zwierząt.
Pracownik schroniska złapał psy
i przewiózł do Cieszyna. Równocześnie ustalono właściciela
psów i ukarano go mandatem 200
zł. Dodatkowo by odzyskać psy,
musiał ponieść koszty interwencji
pracownika schroniska.
3.02.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Środowiska UM kontrolowano
wywóz przez mieszkańców ul.
Źródlanej nieczystości płynnych.
W kilku przypadkach stwierdzono
uchybienia i prowadzone są dalsze
czynności.
3.02.2009 r.
Kontrola jednej z posesji na ul.
Jaśminowej. Stwierdzono brak
rachunków za wywóz nieczystości
płynnych.
4.02.2009 r.
Interweniowano na targowisku
miejskim, gdzie doszło do zakłó-

ukradli 2 akumlatory z samochodu ciężarowego marki mercedes
actros.
07.02.2009
Na ul. Grażyńskiego w Ustroniu
nieznani sprawcy wybili szybę
w gablocie reklamowej.
07.02.2009
Na Manhatanie w Ustroniu nieznany sprawca dokonał kradzieży
anteny CB z samochodu osobowego marki citroen.
cania porządku publicznego. Po
interwencji strażników awanturnicy rozeszli się do domów.

20.30

co piątek muzyka na żywo

13.02. TOMASZ
PALA TRIO

Koncert trio instrumentalnego pod
kierownictwem znakomitego pianisty, Tomasza Pali.

14.02. WALENTYNKI
w Angel”s!
Karolina Kidoń Love Songs

Najpiękniejsze piosenki miłosne, utwory
chwytające za serce, chwile wzruszeń
i wspomnień. W cenie biletu miłosny
drink !

Ci, którzy od nas odeszli:
Marek Siódmak
lat 54 ul. Skoczowska 19
Emilia Tatara
lat 96 ul. Konopnickiej 42
Andrzej Mikołajczuk lat 51 ul. Kuźnicza 5/7

OPIEKUNKA DO DZIECKA

Mam 3-miesięczne dziecko, zaopiekuję się drugim.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
(0) 728-367-543

Centrum Kredytowe

poszukuje osoby na stanowisko doradcy kredytowego
do obsługi biura w Ustroniu.
CV proszę wysyłać na adres
kredytyustron@wp.pl
12 lutego 2009 r.			
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W połowie stycznia lokalne media, w tym również „Gazeta
Ustrońska”, zamieściły apel o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca Ustronia, Marka Siódmaka. W ubiegłą środę,
4 lutego, natrafiono na zwłoki poszukiwanego.
54-letni mężczyzna wyszedł z domu 9 stycznia. Nazajutrz
znaleziono jego samochód zaparkowany przy ulicy Wodnej. Ktoś
widział M. Siódmaka na Polanie. Potem ślad się urwał.

ŚMIERĆ W RZECE
- Zwłoki mężczyzny dryfujące w korycie rzeki Wisły, około stu
metrów od mostu przy ulicy Kuźniczej, zauważył mężczyzna
spacerujący z psem. Powiadomił policję. Po identyfikacji okazało się, że jest to ciało poszukiwanego Marka Siódmaka. Na
ciele nie było śladów wskazujących na działanie osób trzecich
– informuje asp. sztab. Ireneusz Brachaczek, oficer prasowy KPP
w Cieszynie.
Oficjalnie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci: może samobójstwo, a może nieszczęśliwy wypadek. Teren ten był dokładnie
przeczesywany przez policję i wówczas ciała nie znaleziono.
Być może było pod krą, która stopiła się, a wyższy stan rzeki
spowodował wypłynięcie ciała na powierzchnię.
Pogrzeb Marka Siódmaka, odbył się w minioną sobotę, 7 lutego. 					
(nik)

nie pomogli

4 lutego w późnych godzinach wieczornych mieszkańców os. Manhatan zaniepokoił
mężczyzna mający trudności
z chodzeniem. Gdy okazało
się, że trudności nie są spowodowane spożytym alkoholem,
zadzwoniono na pogotowie.
Po godz. 23 na osiedlu zjawiła
się karetka pogotowia. Okazało się, że poszkodowany jest
osobą bezdomną i ma prawdopodobnie złamaną nogę. Bezdomnemu wręczono skierowanie do przychodni i odjechano.
A on nie mogąc chodzić, usiadł
gdzieś z boku na murku i tak
przesiedział do rana, gdy to
ponownie zauważyli go mieszkańcy. Po godz. 7 poinformowano strażników miejskich, że
na murku siedzi przemarznięty
bezdomny nie mogący chodzić
o własnych siłach. Szczęśli-

nowa  strona

Od 15 stycznia zmieniła się szata strony
internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego. Znaleźć tam można wszystkie
istotne informacje dotyczące Przedsiębiorstwa Komunalnego, wywozu odpadów,
segregacji, jest również harmonogram
wywozu odpadów, informacja o wykonywanych usługach, dane kontaktowe. Na
stronie znajdują się również bieżące ceny
ze stacji paliw aktualizowane codziennie,
informacje z życia spółki. Adres strony nie
został zmieniony www.pk.ustron.pl.
Jednym z ważniejszych wydarzeń
w Przedsiębiorstwie Komunalnym był
zapewne w ostatnich miesiącach zakup nowego samochodu do wywozu odpadów.
- Sprzęt w naszej spółce jest dość stary
i w związku z tym musimy go odnawiać,
kupować nowszy, o lepszych parametrach - mówi prezes PK Alojzy Sikora.
- Ten zakup to była konieczność, zresztą
w najbliższym czasie chcemy kupić drugi
podobny samochód, a także samochód do
wywozu ścieków, gdyż stale wzrasta ilość
kontrahentów i jeden samochód nie jest
w stanie ich obsłużyć.
Nowy samochód marki mercedes jest
bardziej komfortowy dla obsługi, a różne
mechanizmy sprawiają, że wymaga się
mniej wysiłku od pracowników.
Od 1 stycznia płacimy nową opłatę za
śmieci.
- Spowodowane to jest kolejną podwyżką
opłaty marszałkowskiej - mówi A. Sikora.
- Koszty opłaty marszałkowskiej spółka
stara się minimalizować i nie przenosić
jej w pełnej wysokości na mieszkańców. Co ciekawe opłata marszałkowska
nie dotyczy odpadów segregowanych.
W związku z tym tak istotna jest segregacja. Według naszych informacji 2/3
mieszkańców Ustronia segreguje śmieci.
Ci, którzy nie segregują płacą o 2 zł drożej.
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Z drugiej strony segregacja sprawia, że nie
musimy drastycznie podnosić cen wraz ze
wzrostem opłaty marszałkowskiej. Pojawia się jednak nowy problem odbioru odpadów segregowanych. Nasza spółka nie
ma z tym jeszcze problemów, natomiast
ceny są śmiesznie niskie. Za kilogram
makulatury otrzymujemy jeden grosz i to
odbiera firma, z którą mamy wieloletnią
umowę. Plastik odbierany jest za darmo,
choć większość firm już chce, by im płacić
za to, że plastik odbierają.
Może więc dojść do paradoksalnej sytuacji, że mamy posegregowany plastik,

wie noc nie była mroźna, więc
osoba bezdomna, dodatkowo
tak potraktowana przez pogotowie, nie zamarzła. Strażnicy
udali się na miejsce i zabrali
go do przychodni zdrowia na
ul. Mickiewicza. Tam od razu
go zbadano i udzielono mu
pomocy. Noga na szczęście nie
była złamana tylko poważnie
stłuczona. Okazało się też, że
bezdomny jest ubezpieczony,
pobiera zasiłek. Strażnicy miejscy przewieźli go do noclegowni przy parafii Dobrego Pasterza w Polanie.
(ws)

ale nikt go nie chce odebrać i musimy go
wywozić na wysypisko, a wtedy trzeba
uiścić opłatę marszałkowską co byłoby
całkowicie sprzeczne z jej ideą, że korzystniej jest śmieci segregować.
- Jest to związane z kryzysem - mówi
A. Sikora. - Wcześniej nie zostały przygotowane odpowiednie firmy do odbioru odpadów segregowanych. W skali globalnej
ilość odpadów segregowanych rośnie, co
zresztą widać także u nas. Druga sprawa,
że dość dużo odpadów segregowanych
kupowały Chiny, głównie makulaturę
i plastik. Teraz ten rynek nie jest tak chłonny. Na razie nasza spółka nie ma problemu
z odpadami segregowanymi.
		
Wojsław Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O problemach z opadami śniegu mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Jedyni reprezentanci z powiatu cieszyńskiego A. Biłko i T. Nogawczyk.

Kolejny sukces

Zawodami I stopnia rozpoczęła się 17
października XXXIV Olimpiada Wiedzy
Technicznej, czyli ogólnopolski, organizowany corocznie, konkurs wiedzy zawodowej. Każdego roku bierze w nim udział
kilkanaście tysięcy uczniów z kilkuset
szkół średnich.
W zawodach tych wzięli udział także uczniowie czwartej klasy naszego
technikum. Decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
w Bielsku-Białej, dwaj uczniowie tej klasy
Adrian Biłko oraz Tomasz Nogawczyk,
zakwalifikowali się do zawodów II stopnia
Olimpiady. Odbyły się one pod koniec
stycznia w Bielsku – Białej. Do zawodów
tych w branży mechaniczno – budowlanej
zakwalifikowało się jedynie siedemnastu
uczniów reprezentujących cztery szkoły
średnie, podczas gdy w eliminacjach wzięło udział ponad pięciuset uczniów z dziewiętnastu szkół z byłego województwa

bielskiego, a także m.in. z Wodzisławia,
Raciborza, Mikołowa, Pszczyny, Żor,
Rybnika. Wśród wyłonionej siedemnastki
najlepszych, którzy przeszli do zawodów
II stopnia, znaleźli się właśnie uczniowie
ustrońskiego Technikum. To naprawdę
ogromny sukces.
Należy podkreślić, że na tym szczeblu
zawodów, uczniowie naszego Technikum
byli jedynymi reprezentantami szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.
Zdobywanie wysokich miejsc w OWT
stało się można powiedzieć tradycją naszej
szkoły. Warto choćby przypomnieć, że
w 2003 roku uczeń czwartej klasy 5-letniego wówczas Technikum Mechanicznego
w Ustroniu Marcin Pinkas, znalazł się
wśród 30 finalistów Olimpiady Wiedzy
Technicznej. Wypada jedynie życzyć jego
młodszym kolegom powtórzenia tego sukcesu.
Anna Rokosz

Pierwszy mecz w tym sezonie Kuźnia rozegrała w zimowej aurze z aklasowym
Rudnikiem. Kuźnia wygrała 3:0 po bramkach Piechy, Kisiały i Czyża. Trener Kuźni
Krzysztof Sornat mówi, że wynik był sprawą drugorzędną, a chodziło o wybieganie.
To nie jest jeszcze ten etap przygotowań, by najważniejszy był wynik, a w tym meczu piłkarze Kuźni zmarnowali wiele dogodnych sytuacji.
Fot. W. Suchta
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Tegoroczna zima, mimo że bardziej
śnieżna niż przez ostatnie dwa lata, nie
należała do obfitych w opady śniegu. Pokrywa naturalna śniegu nie przekraczała
kilkunastu centymetrów. Stąd największym problemem w mieście w ostatnich
latach nie jest zbyt duża ilość śniegu,
ale okresy przejściowe między mrozem
a odwilżą, gdy to najtrudniej utrzymać
drogi w stanie gwarantującym bezpieczną jazdę. Związane jest to z tworzącą się
gołoledzią, czy podczas opadów z błotem
pośniegowym. Od kilku lat główne drogi
w centrum miasta i wjazd na Zawodzie
utrzymywane są na czarno poprzez wylewaną solankę. Wydaje się, że to najskuteczniejsza metoda w takich warunkach
atmosferycznych - ani posypywanie, ani
odgarnianie nie zdaje egzaminu. Sporym
problemem są podjazdy i stromizny, na
których często nawet opony zimowe są
niewystarczające i tu też sprawdza się
solanka. Wszystkie metody mają swoje
ograniczenia i solanka skuteczna jest do
temperatury - 5oC, gdy jest zimniej, jej
działanie jest bardzo ograniczone. Wtedy
trzeba sięgać po inne metody, co w tym
roku nie było konieczne.
Co roku w Ustroniu przybywa dróg do
zimowego utrzymania i staramy się, by
wykonawcy tych prac dysponowali coraz
lepszym, sprawniejszym sprzętem. Przed
obecną zimą wykonawca zwiększył swój
tabor o dodatkowe samochody, ciągniki,
a nawet wirnik śnieżny, który szczęśliwie nie musiał być używany. A został
zakupiony z myślą o drodze na Równicę
i o takich miejscach, gdzie zazwyczaj
tworzą się spore zaspy.
Od lat ferie zimowe dzielone są na kilka turnusów, co jest korzystne dla takich
miast jak Ustroń. Ferie rozkładają się na
kilka tygodni i nie ma jednorazowego najazdu gości. Niestety warunki narciarskie
w tym roku nie należały do najlepszych,
jakkolwiek trasy zjazdowe na Czantorii
udało się utrzymać przez kilka tygodni
i korzystali z tego narciarze. Ustroń ma
jednak to do siebie, że aura często sie tu
zmienia, mamy też do czynienia ze skokami temperatur i watrami. Na razie jednak
nikt nie wymyślił metody walki z dodatnimi temperaturami, z wiatrem halnym
i opadami deszczu, skutecznie likwidującymi pokrywę śnieżną na przygotowanych
stokach. Pozostaje mieć nadzieję, że druga
część zimy pokaże swoje właściwe oblicze
i jeżeli nawet nie będzie dużych opadów
śniegu, to ujemne temperatury pozwolą
dośnieżyć sztucznie stoki. Byłaby wtedy
dla naszych gości możliwość korzystania
z największych atrakcji, a główną w zimie
jest niezaprzeczalnie możliwość jazdy na
nartach.
Notował: (ws)
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WIKTORIA 
W PŁOMIENIACH

Niestety nie jest to tytuł nowego filmu kowbojskiego z Dzikiego
Zachodu. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość w australijskim stanie
Wiktoria, ze stolicą Melbourne – mieście w którym mieszkamy od
40 lat. Wiktoria przeżywa w tej chwili największa klęskę żywiołową, nie notowaną dotąd w historii australijskiego kontynentu.
Tragiczna sytuacja, która miała swój punkt kulminacyjny
w sobotę 7 lutego, trwa do dzisiaj, końca ciągle nie widać. Straty
są ogromne i wzrastają z godziny na godzinę. Wiadomość o tych
niezwykłych wydarzeniach rozeszła się błyskawicznie po całym
świecie poprzez prasę, radio, telewizję i internet. My przeżywamy
to wszystko na żywo.
Dla pełnego zrozumienia sytuacji trzeba rozpocząć od nakreślenia warunków, które spowodowały obecną katastrofę. Powszechnie wiadomo, że Australia, a w szczególności stan Wiktoria od
dawna boryka się z brakiem opadów, a zmiany klimatyczne z roku
na rok przynoszą ze sobą coraz wyższe temperatury. Zapasy
wody w zbiornikach zasilających Wiktorię zawsze były niższe niż
w innych stanach, a obecnie osiągnęły już zatrważający poziom
32,6% pojemności. Wprowadzone 2 lata temu ograniczenia w zużyciu wody trwają nieprzerwanie do dzisiaj, a w skali ograniczeń,
wynoszącej od 1 do 5 osiągnęliśmy już stopień 3,5. Określono
dzienny limit wody na każdą osobę w rodzinie.
Od szeregu tygodni temperatury w Melbourne osiągały nie
notowany dotąd poziom. Poczatkowo utrzymywały się jeszcze
w granicach 30 – 35 stopni, ale już w ubiegłym tygodniu przez
4 kolejne dni wahały się między 43 a 46,4 stopni , a na terenie
stanu Wiktoria doszły nawet do 48 stopni. Melbourne stało
się najgorętszym miastem w Australii. Spowodowało to chaos
na wielu odcinkach, m.in. transportu miejskiego, masowo wycofywanego z obiegu, i w zaopatrzeniu w energię elektryczną.
Z powodu braku prądu setki tysięcy domostw zostały pozbawione możliwości korzystania z tak potrzebnej klimatyzacji
i lodówek. Pogotowie ratunkowe nie nadążało z dowożeniem do
szpitali tych, którzy tego nie wytrzymywali, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci. Niewspółmiernie gorsza sytuacja panowała jednak
na terenie całego stanu. Susza i wyjątkowo wysokie temperatury
nie zapowiadały nic dobrego. Ale pożary wybuchają w Australii co
roku i co roku mieszkańcy przygotowani są do ochrony swoich domostw, z planem ewakuacyjnym włącznie. Pożary zaczęły się już
wiele tygodni temu, ale nic jeszcze nie wskazywało na katastrofę,
która miała nastąpić. Dopiero 7 lutego nastąpił tragiczny zwrot
sytuacji. Kiedy temperatura wynosiła już 48 stopni, zerwał się
gorący, suchy i porywisty wiatr, który w błyskawicznym tempie
zamienił Wiktorię w prawdziwe piekło na ziemi. Pożary rozprzestrzeniały się w zastraszający sposób, łączyły się ze sobą, a każda
iskra tworzyła nowe siedlisko ognia. Radio i telewizja nadawały
co pół godziny komunikaty i informacje o ogromie pożaru, ale
dopiero wieczorem pokazano zdjecia z nawiedzonych terenów.
Przesiedzieliśmy przed telewizorem całą noc, patrząc na ściany
ognia, które nie wiadomo gdzie się zaczynały, a gdzie kończyły.
Widzieliśmy wysiłki strażaków zmagających się z żywiołem
i specjalne helikoptery zrzucające megalitry wody na płomienie.
Ale dopiero następnego dnia mogliśmy zobaczyć cały ogrom
zniszczeń. Niektóre miejscowości zostały całkowicie zrównane
z ziemią, pozostały po nich tylko jakieś żelazne kikuty, pogięta
blacha, a tu i ówdzie zwęglone zwłoki nie do rozpoznania. Tak
wyglądała Warszawa w 1945 roku, tak wyglądała na zdjęciach
Hiroszima. Jedną z takich miejscowości było urocze historyczne miasteczko Marysville powstałe w okresie gorączki złota
w Australii 150 lat temu. Na szosach, wśród palących się jeszcze
lasów stoją dziesiątki zdeformowanych ogniem samochodów,
w których pozostali ci, którzy nie zdążyli uciec.
Radio i telewizja przez cały dzień informowała o nowych
zniszczeniach, tymczasem pożary szalały dalej. Zaczęły napływać
pierwsze dane o stratach w ludziach, przy czym informowano
wyłącznie o zwłokach, które można było zidentyfikować. Cyfra
ta początkowo obejmowała 14 osób, a potem w ciągu całego dnia
była co kilka godzin korygowana. Ta więc kolejno wynosiła 17,
potem 25, 35, 49, a wieczorem już 66.
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Ale wiele ludzi znajduje się w szpitalach w stanie krytycznym,
wielu jeszcze w ogóle nie odnaleziono. W tej chwili liczba ta
wynosi 135 osób, prawdopodobnie wzrośnie jeszcze wielokrotnie. Jak na razie straconych jest ponad 700 zabudowań i domów
mieszkalnych. Tysiące ludzi straciło dach nad głową , ze wszystkim co posiadali. Spaliły się tysiące hektarów lasów, a w nich
niezliczona ilość zwierząt.
Poniedziałek zbliża się do końca. Większą część ostatnich
dwóch dni spędziliśmy przy telewizorze. Jesteśmy pełni uznania dla setek wolontariuszy, ochotniczej straży pożarnej, którzy
z narażeniem własnego życia walczą z żywiołem. Niektórzy nie
zdają sobie nawet sprawy z tego, że parę kilometrów dalej palą
się ich własne domy. Teraz do akcji włączyło się także wojsko.
Trzeba oczyścić nieprzejezdne kilometry dróg, zawalone kłodami
spalonych drzew i usunąć wraki samochodów, trzeba postawić
namioty dla zapewnienia schronienia ludziom pozbawionym dachu nad głową. Wzruszenie budzi postawa całego społeczeństwa.
Spontanicznie zgłaszają się ofiarodawcy krwi dla tych, którzy
walczą o życie w szpitalach. W całym kraju powstają komitety
pomocy dla pogorzelców, zebrano już 7 milionów dolarów, a rząd
zapewnia wszystkim ofiarom pomoc finansową.
Niestety, pożary nadal szaleją na innych terenach Wiktorii.
Wiele nowych miejscowości jest zagrożonych i nikt nie potrafi
przewidzieć, ile jeszcze ludzi i domów padnie ich ofiarą.
A żeby było dziwniej – to od szeregu dni w stanie Queensladia
na północy Australii, panują niespotykane dotychczas powodzie.
60% całego terytorium jest zalane, mosty znalazły się pod wodą
i komunikacja została przerwana. Ale codziennie jeszcze padają
silne deszcze, dochodzące do 350 a nawet 400 mm dziennie...
Na tym kończę, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieje, że
przyśni mi się dziś ustroński śnieg !!!
Krystyna Winecka-Windholz

pamięci Jana Nowaka

Czas nieubłaganie dla wszystkich ucieka, a zdawałoby się
niedawne wydarzenia, okazują się być tymi sprzed kilkudziesięciu lat. Ustroniacy stale wspominają złote lata „Prażakówki”
pod kierownictwem Jana Nowaka. Działo się to 30 - 40 lat
temu, kultura w Ustroniu rozwijała się dzięki nieograniczonym
możliwościom i umiejętnościom pana Jasia, a życie towarzyskie
kwitło na spotkaniach, prelekcjach, spektaklach, koncertach,
wystawach i wszystkich innych możliwych formach kulturalnego wyrazu. To, co dla Ustronia zrobił Jan Nowak w latach 1960
– 1976 (pośrednio do 1979 r.) kiedy początkowo był kierownikiem klubu fabrycznego przy Kuźni Ustroń, potem Zakładowego Domu Kultury „Kuźnik”, zapisało się złotymi zgłoskami
w historii miasta. Człowiek obdarzony talentem organizatorskim,
reżyserskim, teatralnym, poetyckim z pełnym oddaniem działał
na niwie kultury i sztuki, poświęcając im całe swoje życie.
Realizował się w swojej pracy zawodowej i społecznej, niosąc
radość wszystkim, którzy mieli szczęście się z nim spotkać.
I ja miałam to szczęście, jako młoda dziewczyna uczęszczająca
na zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego, do Domu Kultury
„Kuźnik”. Pamiętam pana Jana z nieodłącznym jamnikiem Koksikiem biegającego po swoim królestwie, stale zajętego, ale bardzo
otwartego na wszystkie ludzkie problemy i zatrzymującego się
w tym nieustannym biegu przy każdym, który Jego dobrej rady,
wsparcia czy choćby wysłuchania, potrzebował.
Po prostu kochał i rozumiał ludzi i tę jego miłość do bliźniego
wszyscy z rozrzewnieniem wspominają. Niezwykle intensywny
tryb życia, który prowadził, odbijał się niestety na Jego zdrowiu – zmarł nagle w styczniu 1979 r. podczas wojewódzkich
eliminacji konkursu recytatorskiego w Teatrze „Banialuka”
w Bielsku-Białej (pełnił funkcję jurora), mając niespełna 47 lat.
Koncertem na anielskie instrumenty – 4 harfy, w wykonaniu profesor Ewy Jaślar i podopiecznych harfistek – chcemy
uczcić Jego pamięć. Koncertem pogodnym, b i pan Jasiu był
pogodnym człowiekiem, i z pewnością chciałby taki pozostać
w naszej pamięci.
Zapraszam wszystkich serdecznie 19 lutego (w czwartek) na
godz. 17 do sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.
Barbara Nawrotek - Żmijewska
12 lutego 2009 r.

XI  Usta
17 marca (wtorek)
godz. 18.00			
				
		
						
18 marca (środa)
godz.10.00				
						
						
19 marca (czwartek) godz.18.00				
						
						
						
20 marca (piątek)
godz. 18.00			
						
						
						

Tak się blokuje wjazd na parking na rynku.

Wariacje enigmatyczne - reż. Piotr
Mikucki, występują: Piotr Cyrwus,
Tadeusz Huk, aktorzy Teatru Starego
z Krakowa. Cena biletu 30 zł.
Występ teatrów dziecięcych i młodzieżowych, laureatów V Miejskiego
Przeglądu Amatorskich Zespołów
Teatralnych. Wstęp wolny.
Mistrz i Małgorzata, wg książki Michała Bułhakowa, reż. Bogdan Kokotek, występują aktorzy Sceny Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna.
Cena biletu 25 zł.
Wystarczy noc - reż. Waldemar Śmigasiewicz, występują Magdalena
Walach, Przemysław Branny, aktorzy
Teatru Bagatela z Krakowa.
Cena biletu 30 zł.

Fot. W. Suchta

Na zdjęciu rozpoznano: Leon Madzia, pan Glajc, dyr Bortliczek
oraz Ewa Lipowczan, Maria Bukowczan, Wiesława Chwierut,
Maria Gawlas, Irena Grudzień, Zbigniew Niemiec. Zdjęcie zostało wykonane w 1961 lub 1962 roku pod koniec patronatu Kuźni
Ustroń nad Szkołą Podstawową nr 1 w Ustroniu. Zdjęcie opisały:
Janina-Madzia Paluch oraz Janina Grudzień-Szkudlarek.
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B. Marciniak wręcza certyfikat Spar K. Węglorz.

piąty

5 lutego uroczyście otwierano sklep
Spar w Hermanicach. Co prawda sklep
ten stał w tym miejscu ładnych kilka
lat, ale teraz zmienił się jego właściciel,
a raczej właściciele, gdyż jest to rodzina.
Jej przedstawiciel Roman Węglarz, to syn
założycieli i to on witał gości, a wśród nich
zastępcę burmistrza Jolantę KrajewskąGojny. Poświęcenia dokonał o. Robert
Reguła z zakonu dominikanów w Hermanicach. Sklep nieco zmienił wystrój,
ale to najlepiej ocenią klienci. Właściciela
zmieniła też hurtownia mieszcząca się
obok sklepu. Właścicielami budynków
jest również rodzina Węglarzów, ale Spar
od nich je dzierżawi.
- Większość naszych sklepów znajduje
się w rejonie Górnego Śląska i w związku
z tym otworzyliśmy oddział dystrybucyjny
z dodatkowym asortymentem, a dodatkowo
stanowi to platformę serwisowo-dystrybucyjną dla sklepów Górnego Śląska - mówi
Barbara Marciniak, prezes Spar Polska,
obecna na uroczystości otwarcia sklepu.

Fot. W. Suchta

sklep

Spar ma swoje centrale w Holandii,
działa obecnie w 34 krajach od 76 lat.
- Przez te lata została wypracowana technologia sprawdzająca się we wszystkich
państwach, gdzie nasze logo jest obecne
- twierdzi B. Marciniak.
Logo Sparu często widzimy podczas
relacji z zawodów sportowych rozgrywanych w zachodniej Europie. Polski Spar
nie jest znany z tej strony. W Ustroniu
też mamy trzy sklepy Spar, ale ich obecności w życiu lokalnym raczej nie widać.
W Polsce bowiem Spar korzysta z oprawy
marketingowej holenderskiej.
- Oprócz tego mamy wiele działań lokalnych, czego może nie widać w mediach
- mówi B. Marciniak. - Biznes zależy od
właścicieli sklepów, a my odpowiadamy
na każdą propozycję partnerów. Czy to
jest akcja charytatywna, czy promocyjna.
Jeżeli nasz partner nie widzi takiej potrzeby, żadne działania nie są wykonywane.
Spar to w Polsce 56 sklepów oraz dwa
centra dystrybucyjne na Dolnym i Górnym

Śląsku. W związku z tym trzy sklepy Spara
w Ustroniu, to dość znaczący punkt na
mapie tej firmy.
Spar w Hermanicach to już piąty prowadzony przez rodzinę Węglarzów. A początki były takie, że kilkanaście lat temu był to
handel z bagażnika na targowisku.
- To już 18 lat - mówi Kazimiera Węglarz. Zaczynaliśmy biznes od bagażnika, potem
był maleńki sklepik. Każdą złotówkę odkładaliśmy i udało się otworzyć następny
sklep, potem coraz większe, potem jako
pierwsi weszliśmy w siec Spar
Obecnie prowadzą pięć sklepów, obok
Hermanic, jeszcze w Wodzisławiu i Pszowie.
- Mamy nadzieję rozwinąć działalność
w Hermanicach i ten sklep powiększymy.
Wiemy, że to obiekt zabytkowy, ale wokół jest sporo placu - mówi K. Weglarz.
- Mamy nadzieję, że tu da się jeszcze lepiej
handlować. To że kupiliśmy ten sklep było
decyzją pięciu minut. Poprzedni właściciel
był naszym partnerem, współpracowaliśmy. Zaistniała taka, a nie inna sytuacja
i kupiliśmy. W Ustroniu wcześniej raczej
rzadko bywałam. Znam miasto, ale od
strony turystycznej, słabiej ze strony handlowej. Wiem, że tu powstały duże sklepy,
ale mamy doświadczenie z Wodzisławia,
gdzie jesteśmy otoczeni większymi marketami i to w promieniu dwustu metrów.
Nauczyliśmy się walczyć. Jednym słowem konkurujemy i się udaje. Ale też
pracujemy i to jest nasza zaleta. Ponadto
jesteśmy w zespole, razem z pracownikami. Teraz mamy kryzys. Ale wszystkim
radzę, by na ten kryzys nie patrzeć, tylko
pracować.
Podczas otwarcia R. Węglarz stwierdził,
że firma chce się włączać w życie lokalne.
Jego mama Barbara tak to wyjaśnia:
- Tym się różnimy od sieci zachodnich,
że potrafimy błyskawicznie podejmować
decyzję. Staramy się pomagać rodzinom
patologicznym, w szczególności dzieciom,
bo to nie ich wybór. Wspieramy wyjazdy
wakacyjne, jesteśmy otwarci.
Wojsław Suchta

giną roje

Spotkanie prowadził Leon Śliwka.
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Fot. W. Suchta

6 lutego w Muzeum Ustrońskim odbyła
się projekcja filmu pt. „Milczenie pszczół”.
Film opowiadał o tajemniczej chorobie
pszczół powodujących wymieranie całych rojów. Nazwano to destrukcyjnym
załamaniem kolonii. Gdy wszystko będzie
postępować w dotychczasowym tempie,
do 2035 roku w USA wyginą wszystkie
roje pszczół. Wówczas Amerykanie skazani zostaną na konsumpcję kukurydzy.
Są już miejsca na ziemi, gdzie pszczoły
całkowicie wyginęły, np. w Chinach. Tam
jednak znaleziono na to sposób i drzewa
owocowe i inne rośliny zapylają ludzie. To
dość żmudna praca, ale sobie radzą.
Po projekcji filmu licznie zgromadzonej
publiczności pokazano także przeźrocza
z wycieczki Koła Pszczelarzy do Swarzędza, gdzie znajduje się pszczelarski
skansem, oraz do Ławkowic i Kluczborka.
Tego wieczoru w muzeum zasiadło wielu
pszczelarzy, a zapowiadane wcześniej produkty pszczele wykupiono.
(ws)
12 lutego 2009 r.

INFORMACJA O REALIZACJI
ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW
O DOFINANSOWANIE
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
1. DANE OGÓLNE
Miasto Ustroń stara się o pozyskanie środków finansowych
z Funduszy Unii Europejskiej z następujących programów:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 - złożono 5 projektów, 6 projektów w trakcie
opracowania,
2. Europejska Współpraca Transgraniczna – Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska - złożono 2 projekty,
3. Wspólnotowy Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – złożono 1 wniosek
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki- 1 projekt w trakcie
opracowywania
W niniejszej informacji użyto następujących skrótów:
RPO WSL
- Regionalny Program Operacyjny Województwa
				 Śląskiego na lata 2007-2013
EWT		
- Europejska Współpraca Transgraniczna
POWT RCz-RP - Program Operacyjny Współpracy Transgra				 nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
				 Polska
COMENIUS
- Wspólnotowy Program „Uczenie się przez
				 całe życie” Comenius
POKL		
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
EFRR		
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS			
- Europejski Fundusz Społeczny
EBI			
- Europejski Bank Inwestycyjny
WFOŚ		
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
UMWŚ		
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
KE			
- Komisja Europejska
KOP		
- Komisja Oceny Projektów
PRS			
- Program Rozwoju Subregionów
PW			
- Partner wiodący
FM			
- Fundusz Mikroprojektów
ZSMU		
- Zintegrowana Strategia Miasta Ustroń na lata
				 2005-2015
OOŚ		
- Ocena oddziaływania na środowisko
PIAP		
- Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
CIM			
- Centrum Informacji Miejskiej
SRiWR „Olza” - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regio				 nalnej „Olza”
MOPS		
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH
PROGRAMÓW
2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 – RPO WSL
2.1.1 Ogólna charakterystyka RPO WSL
RPO WSL stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej
województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne
jednostki publiczne i prywatne w ramach Funduszy Strukturalnych
Unii Europejskiej. Celem głównym RPO WSL jest stymulowanie
dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej regionu. Do osiągnięcia głównego
celu programu służy realizacja 10 priorytetów, z których każdy jest
zorientowany na osiągnięcie jednego z dziesięciu celów szczegółowych programu. Cele szczegółowe programu są równocześnie celami
głównymi priorytetów.
Cel główny
Programu
RPO WSL
Stymulowanie
dynamicznego
rozwoju, przy
wzmocnieniu
spójności
społecznej,
gospodarczej
i przestrzennej
regionu

Priorytet

Priorytet I
Badania i rozwój
technologiczny
(B+R),
innowacje i
przedsiębiorczość
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Priorytet

		

Główne cele Priorytetów

Stworzenie warunków do rozwoPriorytet II
Społeczeństwo informacyjne ju społeczeństwa informacyjnego
w regionie
Priorytet III
Wzrost konkurencyjności turyTurystyka
stycznej regionu
Wzrost znaczenia kultury, jako
czynnika rozwoju społeczno gospodarczego
Priorytet V
Ochrona oraz poprawa jakości
Środowisko
środowiska
Wzrost konkurencyjności przePriorytet VI
Zrównoważony rozwój miast strzeni miejskiej województwa
Ukształtowanie efektywnego
Priorytet VII
i zintegrowanego systemu transTransport
portowego
Stworzenie warunków do rozPriorytet VIII
woju społeczeństwa o wysokich
Infrastruktura edukacyjna
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy
Poprawa stanu zdrowia mieszkańPriorytet IX
ców regionu
Zdrowie i rekreacja
Skuteczna absorpcja środków
Priorytet X
w ramach RPO WSL
Pomoc techniczna
2.1.2 Finansowanie programu
W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowane 1712,98
mln EUR, ze środków EFRR. W programie przyjęto wkład EFRR
w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych. Wielkość
środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie Programu została oszacowana na poziomie 341,82 mln EUR. Dofinansowanie
projektów w ramach priorytetów RPO WSL wynosi do 85% kosztów
kwalifikowalnych, za wyjątkiem Priorytetu X, gdzie dofinansowanie
wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo
w ramach Priorytetu II Działanie 5.2 - Gospodarka odpadami i Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, przewiduje sie możliwość finansowania kosztów kwalifikowalnych EFS ze środków EFRR do 10%
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. W montażu finansowym
dopuszczany jest również wkład EBI oraz wkład WFOŚ.
2.1.3 System wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów stanowią istotne narzędzie przy selekcji projektów na każdym z etapów oceny i wyboru. Celem systemu
kryteriów wyboru projektów jest wzrost poziomu obiektywizmu
i przejrzystości w zakresie wyboru projektów.
Priorytet VI
Kultura

ETAPY					

KRYTERIA

1. PRESELEKCJA			
Formalne dla preselekcji (0/1)
2. OCENA FORMALNA		
Formalne (0/1)
							
Formalno-merytoryczne (0/1)
3. OCENA MERYTORYCZNO- Merytoryczno-techniczne
-TECHNICZNA				
(punktowane)
4. WYBÓR PROJEKTÓW		
Wspomagające strategiczny
							
wybór Zarządu Województwa
2.1.4 Ścieżki oceny i wyboru projektów
W ramach programu stosuje się 3 procedury oceny i wyboru
projektów:
1. Konkursowa ścieżka wyboru projektów

Główne cele Priorytetów

Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na
wiedzy
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2. Ścieżka wyboru projektów kluczowych

3. Ścieżka wyboru projektów w ramach PRS

co najmniej dwóch z czterech warunków współpracy partnerów:
- wspólne przygotowanie,
- wspólna realizacja,
- wspólny personel,
- wspólne finansowanie.
Natomiast do podstawowych atrybutów partnerstwa należą:
- wspólny wybór PW,
- wspólne przygotowanie projektu i wniosku,
- zawarcie wspólnego porozumienia o partnerstwie podpisanego
przez wszystkich partnerów,
- przejęcie przez PW całkowitej odpowiedzialności za realizację
projektu,
- przyjmowanie przez PW całkowitych płatności ze środków
EFRR i przekazywanie odpowiedniej części środków przypadających na poszczególnych partnerów.
W ramach POWT RCz-RP realizowane są podstawowe osie priorytetowe i dziedziny wsparcia w ramach, których opracowywane
są projekty. Przedstawiają się one następująco:
Oś priorytetowa		
1. Wzmacnianie dostępności
komunikacyjnej, ochrona
środowiska, profilaktyka
zagrożeń
2. Poprawa warunków
rozwoju przedsiębiorczości
i turystyki
3. Wspieranie współpracy
społeczności lokalnych

4. Pomoc techniczna

2.2 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA –
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013
Celem POWT RCz-RP jest współpraca transgraniczna będąca
częścią składową celu: europejska współpraca terytorialna finansowana ze środków EFRR. Program ten oparty jest na wzajemnym
partnerstwie pomiędzy Czechami a Polską, w którym jedna ze stron
jest PW odpowiedzialnym za całość projektu. W szczególności
położony jest nacisk na wzmocnienie dostępności komunikacyjnej
i poprawę jakości środowiska, profilaktykę zagrożeń, rozwój przedsiębiorczości, rozwój turystyki, wspieranie edukacji i kształcenia
ustawicznego oraz współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami lokalnymi oraz instytucjami po obu stronach granicy.Projekty realizowane z PWT RCz-RP finansowane są zgodnie z zasadą
dodatkowości. Oznacza to, że każdy projekt współfinansowany ze
środków EFRR musi być jednocześnie dofinansowany z krajowych
publicznych źródeł finansowania. Dofinansowanie może pochodzić
ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków własnych parterów, które uważane
są za środki publiczne.
W programie obowiązuje zasada PW,
która ma na celu pogłębienie współpracy transgranicznej realizowana w ramach jasno zdefiniowanej i umocowanej umową struktury
partnerstwa projektowego tworzonego przez PW z jednego kraju
i kolejnego partnera z kraju sąsiadującego. Zgodnie z tą zasadą
wszystkie projekty są przygotowywane i realizowane jako projekty
wspólne, składane na jednym wniosku a odpowiedzialność ponosi
PW. Warunkiem rekomendacji składanego projektu jest spełnienie

Gazeta Ustrońska 10

Dziedzina wsparcia
1.1 Wzmacnianie dostępności
komunikacyjnej
1.2 Ochrona środowiska
1.3 Profilaktyka zagrożeń
2.1 Rozwój przedsiębiorczości
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji
3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych
3.3 Fundusz Mikroprojektów
Cel główny osi: Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania
i wykorzystania środków EFRR.

2.3 COMENIUS w ramach PPROGRAMU UCZENIE
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie
się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera
finansowo oraz merytorycznie:
- partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych
(polegającą na realizacji wspólnego projektu),
- uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego,
- przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).
Priorytetem COMENIUS jest wzmocnienie wkładu kształcenia
i szkoleń w osiągniecie celu lizbońskiego, zgodnie z którym UE ma
stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy, charakteryzującą się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi
i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną.
Celami szczegółowym COMENIUS są:
- rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej,
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa
europejskiego.
Cele operacyjne COMENIUS:
a) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności,
w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych
państw członkowskich,
b) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw
pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak by objąć
wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu
przynajmniej 3 miliony uczniów,
c) zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych,
d) wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na usługach, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie,
e) wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli,
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f) wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami.
Priorytety programu COMENIUS
1.1. Mobilność i partnerstwa - dla tych działań nie zostały określone priorytety przedmiotowe.
1.2. Projekty wielostronne
Wszystkie projekty wielostronne realizowane w ramach programu COMENIUS zakładają rozwijanie lub transfer innowacji
w imię poprawy sytuacji w kształceniu i doskonaleniu zawodowym
nauczycieli, a także udostępnianie im niezbędnych materiałów, metodologii i wszelkiego innego wsparcia. W ramach tego programu
priorytetami są następujące obszary:
- Priorytet 1 - Zwiększanie motywacji do nauki oraz zdobywanie
				 zdolności uczenia się
- Priorytet 3 - Zarządzanie szkołą
- Priorytet 4 - Uczenie się języków obcych i różnorodność języ				 kowa
- Priorytet 5 - Podnoszenie umiejętności czytania i pisania
- Priorytet 6 - Cyfrowe treści i usługi dydaktyczne
1.3. Sieci - priorytetowo traktowane będą następujące obszary
tematyczne:
- Priorytet 1 - Rozwój edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Priorytet 2 - Zarządzanie szkołą
- Priorytet 3 - Wspieranie przedsiębiorczości i związków ze świa				 tem pracy
- Priorytet 4 - Cyfrowe treści i usługi dydaktyczne
- Priorytet 5 - Zwiększanie atrakcyjności nauki przedmiotów
				 ścisłych
- Priorytet 6 - Rozwijanie kształcenia specjalnego w celu inte				 growania włączenia wszystkich młodych ludzi,
				 w szczególności młodych osób niepełnospraw				 nych
2.4 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez
aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte
następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna,
adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową
sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego
państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących. Realizowane będą inicjatywy mające na celu aktywizację
osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia
osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji
na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form
zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach programu
realizowanych jest 10 priorytetów, w ramach których realizowane
są szczegółowe poddziałania:
- Priorytet I			 - Zatrudnienie i integracja społeczna
- Priorytet II		 - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału ada						 ptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
						 zdrowia osób pracujących
- Priorytet III		 - Wysoka jakość systemu oświaty
- Priorytet IV		 - Szkolnictwo wyższe i nauka
- Priorytet V		 - Dobre rządzenie
- Priorytet VI		 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
- Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
- Priorytet IX		 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio
						 nach
- Priorytet X		 - Pomoc techniczna
Przygotowała:
Agata Markiewicz
z Urzędu Miasta w Ustroniu

*

*

Wołoskie dziedzictwo

28 stycznia do Muzeum Marii Skalickiej zawitał prezes Sekcji
Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego
Leszek Richter. Działalność jaką prowadzi sekcja ludoznawcza
jest różnorodna. Są to imprezy folklorystyczne, sesje naukowe,
wydawnictwa. L. Richter pojawił się w Muzeum ze swoją prelekcją
w ramach połączenia cyklów „Beskidzkie dziedzictwo kulturowe”
i „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu”. Zaproszony gość
zaprezentował niezwykle ciekawe wydawnictwo, pt. „Wołoskie
dziedzictwo Karpat”. Książka ta, to zbiór materiałów pokonferencyjnych, seminarium, które odbyło się z okazji 60. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Górolskie Święto”
w Jabłonkowie. Miało to być pierwsze seminarium poświęcone karpackiemu dziedzictwu. L. Richter przyznał, że było ono szczególnie
udane, gdyż udało się na nie zaprosić naprawdę wybitnych fachowców. Celem seminarium było zastanowienie się, jaki rzeczywiście
był wpływ wołoskiej migracji na kulturę materialną, duchową
i społeczną górali Beskidu Śląskiego, Śląska Cieszyńskiego.
Spotkanie zaczęło się niezwykle interesująco, gdyż L. Richter
wystąpił w tradycyjnym ubiorze góralskim, którym rozbudził
ciekawość słuchaczy i skłonił ich do komentarzy. Dlaczego? Otóż
od razu na wstępie zaznaczył, że jeden z elementów jego stroju nie
pasuje do tradycyjnego ubioru góralskiego. Rozwiązanie zagadki,
który to element, pozostawił oczywiście publiczności. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że strój L. Richtera w żaden sposób
nie odbiegał od popularnego wyobrażenia o góralskim ubiorze.
„Mycka”, „kierpce” padały odpowiedzi. Niestety żadna z nich
nie było właściwa, bo tym elementem, ku zaskoczeniu zebranych,
okazał się bruclik.
- Powinienem stanąć przed państwem bez bruclika tylko z góniom.
Bruclik to jest naleciałość mody miejskiej z pierwszej połowy
wieku XIX - wyjaśnił ludoznawca.
Potem było jeszcze ciekawiej, gdyż prelegent zaprosił wszystkich do współpracy, rozdając egzemplarze wydawnictwa, które
zamierzał omówić, tak, że każdy słuchacz mógł śledzić zawarte
w nim mapki, kalendaria, statystyki, zdjęcia.
Swój wykład L. Richter rozpoczął od krótkiej lekcji historii mówiącej o pochodzeniu Wołochów. Niezwykle zajmująco opowiadał,
jak to historia Wołochów miała swój początek prawdopodobnie
ponad 2 tys. lat temu, kiedy to na północ od Dunaju (obecnie jest
to teren Rumunii) zamieszkiwały plemiona Daków i Gotów. W 106
roku zostali oni podbici przez Rzymian, którzy stworzyli prowincję
zwaną Dacją. Przez 1,5 wieku starali się ją utrzymać, lecz napór
różnych ludów, był tak silny, że zmusił ich do opuszczenia tego
terytorium. Część uciekła w góry Siedmiogrodu, część wycofała
się za Dunaj na teren obecnej Macedonii i Grecji. Ludność ta
(chodzi oczywiście o Wołochów) zmuszona był zmienić sposób
życia z rolniczo – hodowlanego na pasterski. Następnie ludoznawca
przedstawił kierunki migracji tej ludności. Około XIII wieku dotarli
oni w słowiańskie, by później pojawić się na naszych terenach
w Karpatach. Zwrócił też uwagę na to, że Wołosi kojarzeni są
z biednymi pastuchami, co jest oczywistym błędem, ponieważ
już wtedy byli oni potężnymi feudałami ziemskimi, będącymi
w stanie zagrozić nawet królowi węgierskiemu. Wytworzyli oni
tak zwaną gospodarkę sałaszniczą. Mieli swoje prawo wołoskie,
kniazia, który je egzekwował (pełnił funkcję dzisiejszego wójta)
oraz wojewodę. Ślady tych struktur przetrwały w pewnym sensie do
dziś. L. Richter wspomniał również o architekturze, prymitywnej,
ubogiej drewnianej, która także odcisnęła piętno na budownictwie
górali (np. jedna izba). Podobnie rzecz miała się ze strojem, czy
instrumentami muzycznymi. Miały one być przede wszystkim
pożyteczne w trudnych górskich warunkach. Strój musiał chronić
przed chłodem, zwierzętami. Zebrani w muzeum słuchacze mogli
zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe gajdy, a także posłuchać ich
pięknego brzmienia. Dzięki tym niecodziennym atrakcjom spotkanie było niezwykle udane i wzbudziło mnóstwo emocji.
(ar)

*

Informacja została przedstawiona radnym na ostatniej sesji Rady
Miasta. Ciąg dalszy w następnym numerze GU.
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Zwycięzcy pierwszego dnia z sędziami i organizatorami.

					

Fot. H. Cieślar

dwa dni z tenisem stołowym

7 i 8 lutego w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2, odbył się XV. Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. Turniej tradycyjnie odbywa się w
ostatni weekend ferii zimowych.
W sobotę 7 lutego grały dzieci i młodzież. W przerwach między grami zawodnicy spożywali gorącą kiełbasę, bułkę
drożdżową i pomarańcze, co ufundowali
im sponsorzy.
- W tym roku stworzyliśmy osobną grupę
dla zawodników zrzeszonych – mówi organizator Kazimierz Heczko. – Przyszły
też dzieci będące tu na wczasach czy obozach. Przeczytali o turnieju na plakatach.
Niektórzy zjawili się z rodzicami, a my
zachęcaliśmy ich do udziału w turnieju
niedzielnym i niektórzy przyszli. Frekwencja w turnieju dzieci i młodzieży średnia
i dlatego taka forma rozgrywek, by zagrali
jak najwięcej meczów. Było trochę łez,
trochę płaczu, czasem to rodzice bardziej
wszystko przeżywają niż dzieci.
Wyniki pierwszego dnia:
Dziewczynki do lat 16 (12 zawodniczek): 1. Karolina Glajc - G 2 Ustroń, 2.
Katarzyna Glajc - SP 5 Ustroń, 3. Dominika Bijok - SP 5 Ustroń, 4. Weronika Jastrzębska - SP 20 Siemianowice Śląskie, 5.
Kinga Tomzik - SP 2 Skoczów, 6. Karolina
Rymorz - SP 6 Ustroń.
Dziewczynki zrzeszone do lat 16 (2
zawodniczki): 1. Dajana Jastrzębska Siemianowice Śląskie, 2. Dorota Staniek
- Skoczów.
Juniorzy zrzeszeni (11 zawodników):
1. Wojciech Łosiński - G. Zebrzydowice, 2. Wojciech Duda - G 4 Pogórze, 3.
Jakub Pierwoła - SP Pierściec, 4. Adam
Roszkowski - G 4 Pogórze, 5. Marcelian
Zyzański - Bielsko-Biała, 6. Patryk Wawrzyczek - SP Pierściec.
Juniorzy młodsi 11-13 lat niezrzeszeni
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(12 zawodników): 1. Dawid Barański SP Pierściec, 2. Grzegorz Misiniec - SP 6
Ustroń, 3. Łukasz Misiniec - SP 6 Ustroń,
4. Sebastian Warzecha - SP 3 Ustroń Polana, 5. Gerard Świeży - SP 6 Ustroń, 6.
Marcin Czyż - SP 6 Ustroń.
Juniorzy starsi 14–16 lat niezrzeszeni
(11 zawodników): 1. Filip Tomiczek - G 2
Ustroń, 2. Marcin Nowak - G 2 Ustroń, 3.
Filip Jędrzejczyk - G 2 Ustroń, 4. Roman
Wantulok - G 1 Ustroń, 5. Sylwester Glajc G 2 Ustroń, 6. Paweł Rucki - G 1 Ustroń.
- Poziom stale się podnosi – twierdzi sędzia Andrzej Buchta. - Dzieci chętnie grają
i tu mogą się sprawdzić. Grali zawodnicy
klubowi i był tu chłopiec z Bielska-Białej,
podchodzący do gry bardzo emocjonalnie,
a prezentował dobry poziom. Oczywiście
wszyscy oni, aby osiągać dobre wyniki
i grać dalej, powinni trenować 25-30

Nie brakowało zaangażowania.

godzin tygodniowo pod okiem trenera.
Nie można dopuścić do nabrania złych
nawyków.
- Dzieci jak zwykle świetnie się bawiły
– twierdzi sędzia główny Jerzy Hojnacki.
– Atmosfera na tyle sportowa, że najwięcej daliśmy żółtych, ale nie kartek, tylko
Ustroniaczków. Okazuje się, że nasze
dzieci w klubach, bardzo dobrze grają
w tenisa stołowego. Mając ich na względzie robimy kategorię dla zrzeszonych,
aby nie psuli zabawy amatorom.
W niedzielę rywalizowali dorośli. Mecze były zacięte, niektórzy zawodnicy
rywalizują od lat. Nieco mniej wystąpiło
pań, a zwyciężyła Jolanta Szajter, która po
turnieju powiedziała:
- Przeciwniczki raczej mocne i niektóre
mecze trudno było wygrać. Ale znam je
i niczym mnie nie zaskoczyły. W tym

Fot. W. Suchta

12 lutego 2009 r.

turnieju gram już chyba ósmy raz i udaje
się wygrywać. Bodajże przegrałam dwa
razy. W tenisa stołowego gram od dziecka,
chociaż nigdy w klubie. Gram amatorsko,
a dwa razy w tygodniu znajduję na to po
dwie godzinki.
W turnieju od lat uczestniczy i wielokrotnie go wygrał A. Buchta. Po tegorocznym powiedział:
- Dziś przegrałem z zawodnikiem ligowym. On gra i jeździ na turnieje w Polsce
i nie tylko. To nie ujma z nim przegrać.
Widać, że jest ograny i zwyciężył zasłużenie. Można z nim wygrać, ale trzeba
być w gazie. O mojej przegranej zdecydował brak regularności, a to wynika
z braku treningu, przynajmniej dwa-trzy razy
w tygodniu.
Decydujący mecz o puchar rozegrali
zwycięzcy dwóch grup seniorów Witold
Nowakowski i Adrian Machej. Wygrał
dość gładko W. Nowakowski, a o swym
zwycięstwie powiedział:
- Przeciwnicy mocni, znamy się z różnych
turniejów w Czechach, w Bielsku-Białej.
Miesiąc temu na treningu przegrałem
z Andrzejem Buchtą, a dziś się udało.
Trenuję, jak sytuacja pozwala, dwa razy
w tygodniu, raczej systematycznie. Gdy
skończyłem 40 lat wiedziałem, że należy
dalej się ruszać. A po co szukać innej dyscypliny, skoro mam swoją i nie zamierzam
jej zdradzić. A jest to sport, który można
uprawiać do śmierci. Jak widać, są tu starsi
zawodnicy, po siedemdziesiątce. Najstarszy zawodnik w Polsce ma 95 lat.
W. Nowakowski jest obecnie mieszkańcem Ustronia, dawniej grał nawet
w pierwszej lidze, a obecnie regularnie
bierze udział w turniejach dla weteranów
i Mistrzostwach Europy, a nawet Mistrzostwach Świata. Jego najbliższą poważną
imprezą będą Mistrzostwa Europy Weteranów w Chorwacji.
Wyniki:
Seniorki – 4 zawodniczki:1. Jolanta
Szajter - Hażlach, 2. Agnieszka Szajter
- Hażlach, 3. Marzena Machej - Hażlach,
4. Melania Nowakowska - Ustroń.
Seniorzy 17 - 44 lat - 27 zawodników:
1. Adrian Machej - Hażlach, 2. Robert
Waluś - Bielsko-Biała, 3. Adam Graboń
- Bielsko-Biała, 4. Grzegorz Świątkowski
- Bielsko-Biała, 5. Piotr Birlet – Cieszyn,
6. Zdzisław Śliwka - Bielsko-Biała.
Seniorzy od 45 do 59 lat - 15 zawodników: 1.Witold Nowakowski – Ustroń, 2.
Andrzej Buchta - TRS „Siła” Ustroń, 3.
Zdzisław Dziendziel - Bielsko-Biała, 4.
Kazimierz Heczko – Ustroń, 5. Andrzej
Pietrzyk – Skoczów, 6. Andrzej Machej
– Hażlach.
Weterani, od 60 lat wzwyż - 10 zawodników: 1. Karol Czyż - Ustroń, 2. Józef Michalik – Hażlach, 3. Jerzy Hojnacki - Bielsko-Biała, 4. Michał Reterski – Ustroń, 5.
Władysław Paszek – Ustroń, 6. Stanisław
Hajdusianek - Bielsko-Biała.
W sumie w turnieju uczestniczyło 104
zawodniczek i zawodników, w tym 56
z Ustronia.
- Ilość startujących drugiego dnia przerosła
nasze oczekiwania – mówi K. Heczko. –
Turniej bardzo zacięty. Gościnnie zapraszamy powiat bielski, ale byli też wczasowicze
12 lutego 2009 r.			

Rywalizowano na ośmiu stołach.

z Częstochowy, Siemianowic. Dobrze
wypadli zawodnicy z naszej sekcji TRS
„Siła”. Osobiście jeszcze takiego wyniku
tu nie zrobiłem. Czwarte miejsce to dla
mnie sukces sportowy. Co ciekawe, zjawiło
się sporo młodych ludzi z Ustronia, już
pracujących. A w turnieju jest coraz więcej zawodników dobrze grających. Może
dlatego nie przyszli ustroniacy tradycyjnie
uczestniczący w Turnieju Mikołajkowym.
Może się obawiali, że tu już można trafić
na kogoś, kto wyraźnie wygra.
- Nie było żadnych problemów, wszyscy
traktują turniej bardzo sportowo – mówi J.
Hojnacki. – Jeszcze kilka lat temu trafiali
się uczestnicy potrafiący psuć atmosferę.
Z nimi sobie radzimy i ostatnie turnieje są
bardzo sympatyczne. To takie wychowanie
poprzez sport, który, łagodzi obyczaje. Mnie udało się zając trzecie miejsce
w swej kategorii wiekowej, mimo że wczo-

		

Fot. W. Suchta

raj chyba mnie zawiało i nawet schylić się
nie mogłem. Bez fałszywej skromności,
gdyby nie to, miejsce mogło być wyższe.
Turniej zorganizowało TRS „Siła”
Ustroń - Sekcja Tenisa Stołowego, przy
współudziale Urzędu Miejskiego, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Szkoły Podstawowej nr
2 w Ustroniu.
Turniej sponsorowali: Wytwórnia Wód
„Ustronianka”, Zakłady Mięsne - Henryk
Kania, Karczma „Rzym” Leszek Matuszek
- Ustroń, „Galeria na Gojach” - A. B. K.
Heczko, firma „AVICOLD” Chłodnictwo,
Klimatyzacja - Cieszyn, firma „Graf”
- Janusz Groborz, Park Linowy w Ustroniu, Beskid Frut-2 - hurtownia warzyw
i owoców - Ustroń.
Turniej sędziowali: Jerzy Hojnacki,
Andrzej Buchta i Sylwester Rucki.
Wojsław Suchta

Nagrody i dyplomy najlepszym wręczała zastępca burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny. Na
zdjęciu: honoruje dyplomem K. Heczkę.
Fot. W. Suchta
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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, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: 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 książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

Z cyklu Panopticum Cieszyńskie - „Święte obrazki” z kolekcji Władysława Owczarzego
Ekslibris Zbigniewa Kubeczki - wystawa galowa z okazji 50. lecia działalności artystycznej twórcy
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
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”Można 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:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 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 środa12.30-15.00.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje możliwość konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
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.
StraŻ 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 „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañdla 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 trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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10 lutego dzieci z Przedszkola nr 2 odwiedziły Miejską Bibliotekę
Publiczną, gdzie miały okazję dowiedzieć się, jak biblioteka funkcjonuje i do czego służy.
Fot. W. Suchta
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4,5 litra krwi Jako sie mocie ludeczkowie

Niestety tylko, 10 osób oddało krew w akcji zorganizowanej
26 stycznia, przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Co prawda zgłosiły się 22 osoby, ale ostatecznie krew
oddało tylko 10 z nich.
Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano:
Z grupy: 0”+” – 3 jednostki,
0”-” - 1 jednostkę,
A”+” - 1 jednostkę,
A”-” - 1 jednostkę,
B”+” - 2 jednostki,
B”-” - 2 jednostki,
AB”+” - 1 jednostkę,
AB”-”- 1 jednostkę.
Łącznie oddano 4,5 litra krwi. Do tej pory problemy z krwią
Regionalne Ośrodki miały głównie w czasie letnich wakacji, kiedy
krwiodawcy, najczęściej osoby młode, wyjeżdżały na wakacje,
a jednocześnie duża liczba wypadków komunikacyjnych zwiększała zapotrzebowanie na krew. Zimą zwykle nie było takich problemów. Tym razem dawcy się wykruszyli z powodu epidemii grypy.
Potencjalny krwiodawca musi być zdrowy, nawet przeziębienie
dyskwalifikuje go do czasu wyzdrowienia. Ponadto mała liczba
oddanej krwi spowodowana była również innym faktem - krew
można oddawać co 8 tygodni i dawcy, którzy oddali krew 8 grudnia, zostali odrzuceni przez komputer. Kolejna akcja będzie miała
miejsce 27 kwietnia br.
(mp)

Zdo sie, że zima już je w odwrocie, bo śniega ani na
lekarstwo, ale jak ta moja pisanina w gazecie sie ukoże,
to isto zaś bydzie śniyg i mróz. Tak w telewizorze zapowiadajóm. Póki co słóneczko prziświyco i aji ptoszki wiesioło
śpiywajóm jako na wiosne. Choć nie cieszmy sie zawczasu,
bo w lutym zima może jeszcze pokozać swojóm siłe, tóż
nie chowejmy zimowych mantli, czy bótków. Ale jo tak nie
rada tych ciynżkich kozoczków, żech se łoto łoblykła już
strzewiczki i prochowiec i leciałach do sklepu jak młódka.
Tak jakby mi ubyło pore roków, abo pore kilo.
Ferie sóm do kóńca miesiónca, a nejwiyncyj ludzi isto
przijechało łoto jak naszymu województwu przipadły ty
laby. Ludzie plyntóm sie po sklepach i kawiarniach, bo cóż
tu robić? Czantoryja jeszcze sie kapke bieli, ale czy po tym
idzie szusować na nartach, to nie wiym. Spóminóm se jako
hańdowni luty nieroz doskwiyroł śniegym i mrozym. Pamiyntóm jak żech do szkoły chodziła, to jak było moc śniega, to
mie mama ani z chałupy nie puściła, boch miała kyns tego
chodnika spod Jelynice i boła sie, że sie przeziómbiym.
A łoblyczki też nie było taki rozmaitej jako dzisio. A, że
nas tam miyszkało sporo dziecek na kupie, tóż ponikiedy
sómsiod nas srómbkym zwióz aż na rynek. To dopiyro było
radości!
Wszystko na tym świecie hónym sie pozmiyniało, aji
klimat. Ale, że chodniki sóm suche tóż kapke dali sie wypuszczóm, bo już sie fajnie chodzi. Łoto byłach w muzeum,
bo tam pszczelorze mieli spotkani i ledwo żech wlazła do
postrzodka to żech se kupiła litrowy wek miodu lipowego,
bo latoś na przednówku miodu je doista mało. Mój szwagier
też mioł pore uli, ale już łóńskigo roku pszczoły mu wyginyły.
Kaj kogo pytóm tóż już downo miód mo wysprzedany, a mie
sie ponikiedy chce czego słodkigo, tóż se siednym przed
telewizorym z łyżyczkóm miodu i poradzym jóm cyckać
cały wieczór. Tela móm radości. A pszczół je coroz miyni,
nie wiadómo, czymu ginóm i bydzie doista biyda. Bo jakoż
se ludzie bez tych pożytecznych owadów poradzóm?
Hela
					

MASAŻE I LEKCJE PŁYWANIA

Masaż klasyczny (całościowy segmentarny) za przystępną
cenę z możliwością dojazdu do pacjenta. Posiadam własną
kozetkę do masażu. Usługa dostępna na terenie Ustronia
i okolic. Prowadzę także kursy pływania dla dzieci i dorosłych-jestem absolwentem AWF-u, posiadam uprawnienia
pedagogiczne, jestem również ratownikiem WOPR. Numer
tel. 664 630 810.
POZIOMO: 1) teraz w kalendarzu, 4) świta królewska,
6) popularnie o uzdrowisku, 8) ferie zimowe, 9) miasteczko
przed Andrychowem, 10) na szyi psa, 11) baśniowy skarbiec,
12) zastój, rezygnacja, 13) trzy kwadranse w ławce, 14) glony
morskie, 15) na łasce ZUS-u, 16) polski pilot – wielokrotny
mistrz świata, 17) pierwotniak z nibynóżką, 18) wierzba płacząca, 19) korab Noego, 20) odgłos ostrego hamowania.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) zaułki, 2) niby motocykl, 3) żony i nałożnice, 4) zwierzchnik kościoła w Tybecie, 5) rosyjskie złotówki,
6) chronione kwiaty leśne, 7) droga tkanina, 11) czołówka
wyścigu, 13) kuzynka jodły, 14) formacja na boisku.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 20 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

BALE W KARNAWALE
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Franciszek Kisiała,
Ustroń, ul.Lipowska 184. Zapraszamy do redakcji.
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Zima może uchodzić za porę roku mało wdzięczną dla przyrodPewnego mroźnego i słonecznego dnia wybrałem się na dłuższy
ników czy dla osób zwyczajnie, po ludzku, otaczającą przyrodą spacer wzdłuż Olzy w Cieszynie, w rejon zwany „Pod Wałką”.
zainteresowanych. I poniekąd tak jest w istocie. Rośliny pozostają Miejsce to przyciąga amatorów spacerów czy rowerowych wyw stanie wegetacyjnego uśpienia. Większość drzew i krzewów cieczek, a zimą – narciarstwa biegowego. Zwierzęta, a zwłaszcza
zrzuciła liścia i „straszy” bezlistnymi konarami. Szereg bylin ptaki, także lubią ten fragment miasta. Rosnące tu lasy i zadrzeokres zimowego odpoczynku spędza wyłącznie w postaci różnych wienia oraz wody Olzy i Młynówki to suto zastawiony stół i dość
cebul, bulw czy kłączy zagrzebanych w ziemi, a w przypadku bezpieczne mieszkanie dla wielu gatunków.
roślin zwanych jednorocznymi – wręcz w formie drobnych
Ledwo więc zostawiłem za sobą miejski gwar i rozgardiasz,
i praktycznie niezauważalnych nasion. W zimie z reguły pada kiedy usłyszałem delikatny ptasi szczebiot. Brzmiało to jak
śnieg, który przykrywa wszystko dookoła i wielu roślin po prostu zwielokrotnione czerri, czerrp, sii, czirri, czirr lub podobnie. Nie
w ogólne nie widać lub „występują” jedynie w postaci sterczących musiałem wytężać wzroku, by dojrzeć stadko kilkunastu bodaj
tu i ówdzie suchych badyli czy wiechci pędów. Ze zwierzętami raniuszków – małych, sympatycznych i niezbyt bojaźliwych
sprawa wcale nie okazuje się być prostsza. Wiele gatunków ptaków. O gatunku tym pisałem w Ustrońskiej (Nr 39 z 2005.
zwierząt bezkręgowych wraz z nastaniem zimy po prostu umiera, roku), a bodźcem do artykułu było jakże nietypowe spotkanie
a nowe pokolenia narodzą się dopiero wiosną z poukrywanych z raniuszkiem, który pechowo został trafiony strumieniem wody
bezpiecznie jaj, larw czy poczwaz ogrodowego węża. Od tego czasu
rek. Szereg zwierzaków przed
raniuszki zupełnie mnie „omijazimą migruje, czyli udaje się na
ły”, to znaczy jakoś nie miałem
czasową emigrację w poszukiwaszczęścia na nie natrafić. Teraz
niu cieplejszych i zasobniejszych
wynagrodziły mi brak spotkań
Raniuszek po raz drugi
w pokarm regionów. Ogromna
z nawiązką. Stadko raniuszków
rzesza gatunków zaszywa się
towarzyszyło mi bowiem prawie
w sobie tylko znanych dziurach,
przez całą drogę wzdłuż cieszyńszczelinach, zakamarkach, jaskiej Młynówki, na trasie liczącej
skiniach, dziuplach, gniazdach,
dobrze ponad kilometr. Ptaki, legawrach i tym podobnych schrocąc nisko, przelatywały z drzewa
nieniach. Tam zapada w zimowy
na drzewo i były kompletnie posen, hibernację czy odrętwienie
chłonięte uważnym przeglądai najzwyczajniej w świecie zimę
niem wszelkich zakamarków kory
przeczekuje nie wyściubiając nosa
w poszukiwaniu czegoś do zje(ani żadnej innej części ciała) ze
dzenia. Czasem podlatywały na
swych ciepłych i bezpiecznych
odległości ledwie 3-4 metrów, co
zimowych legowisk, kompletpozwalało podziwiać ich w pełnie nie interesując się tym, co
nej krasie i docenić akrobatyczne
też się na Bożym świecie dzieje.
wręcz umiejętności w utrzymyNa pierwszy rzut oka przyrodnik
waniu się na cienkich i wiotkich
zimą może więc sobie „odpuścić”
gałązkach. Raniuszki z wyglądu
wszelakiego rodzaje terenowe zaprzypominają małe, puchate kuljęcia, na podobieństwo niektórych
ki z nieproporcjonalnie długimi
zwierząt zaszyć przed kominkiem
ogonkami (z ogonem osiągają do
i oddać rozmyślaniom i reflek16 cm długości ciała, ważąc 6sjom nad minionym sezonem lub
10 gramów). Mają białe głowy
planować wyprawy i obserwacje
i brzuszki, czarny grzbiet i brąw nadchodzących, cieplejszych
zowe boki. Czarnobrązowe pióra
porach roku.
na skrzydłach z wąskimi białymi
Na powyższe słowa powinna
lamówkami oraz czarne z białymi
jednak absolutnie słusznie obupaskami od spodu na ogonie uzurzyć się cała rzesza miłośników rodzimej przyrody, którzy pełniają całość, a u podgatunku zwanego czarnobrewym wyróżnia
doskonale wiedzą, że przecież właśnie zimą można poczynić się jeszcze ciemna pręga nad okiem, ciągnąca się od dzioba do
fantastyczne obserwacje przynajmniej jednej grupy zwierząt, karku. Niewielkie i delikatne dzioby raniuszków dość znacząco
a mianowicie ptaków. Wiele z nich nie tylko nie odlatuje na bliżej ograniczają im wybór pokarmu. Raniuszki zjadają więc przede
lub dalej położone zimowiska. Są przecież i takie, które właśnie wszystkim drobne owady, ich jaja, larwy i poczwarki. Aby wydozimą tradycyjnie zalatują do naszego kraju, znajdując tu całkiem być je z różnych szczelin i zagłębień w korze, „moje” raniuszki
znośne warunki do życia. Niektóre gatunki ptaków, zwykle żyjące wyczyniały iście cyrkowe wygibasy i sztuczki. I było im przy tym
w odosobnieniu, w parach lub niewielkich koloniach, tworzą dokładnie wszystko jedno – jak to się mówi – gdzie góra, a gdzie dół
w zimowy czas nieraz bardzo liczne ptasie gromady. Zwierzę- gałązki, czy gałąź była solidna i stabilna, czy też wręcz wyginała się
ta bowiem także doskonale wiedzą, że w grupie bezpieczniej i chybotała pod ich ciężarem. Raniuszki były przy tym niezwykle
i łatwiej przetrwać wszelakie przeciwności losu. Szereg ptaków szybkie, nie umiały usiedzieć na jednym miejscu, nieustanie węna zimę wręcz ściąga do miast czy wsi, bowiem pośród ludzi drowały „na piechotę” wzdłuż gałęzi lub podlatywały na następną.
bez problemu znajduje wszystko, co niezbędne im do przeżycia Cały czas w grupce, nieustannie coś między sobą szczebiocząc.
tej mało zwierzętom przyjaznej pory roku. Nic więc nie stoi na Uff, długo to trwało, zanim udało mi się sfotografować któregoś,
przeszkodzie, by w największe mrozy czy opady śniegu dalej widać jakąś raniuszkową ślamazarę czy flegmatyka, który bodaj
oddawać się przyrodniczym pasjom. Osoby nie lubiące narażać się na 2-3 sekundy przysiadł w jednym miejscu.
na terenowe niewygody czy kaprysy pogody, mogą przyciągnąć
Nie było mi dotąd dane odnaleźć oryginalnie zbudowanego
ptaki dosłownie na swój balkon czy okienny parapet, ustawiając gniazda raniuszków, które – umiejscowione zazwyczaj w roztam karmnik. To z pewnością skusi ptasie towarzystwo do odwie- widleniu pnia – ma kształt kuli lub worka z bocznym otworem
dzin i zaprezentowania się. Również podczas zwykłego spaceru wejściowym. Jest świetnie zamaskowane mchem, porostami
można sporo wypatrzeć, bowiem ptaków nie skrywa gęstwina lub kawałkami kory i trudne do wypatrzenia dla ludzkiego oka.
liści i nasi skrzydlaci sąsiedzi nie mogą skutecznie ukryć się Jednak to nie wystarcza, by uchronić lęgi raniuszków przed draw koronach drzew czy krzewów. O tym, że zimą nawet mało do- pieżnikami, wśród których prym wiodą sójki, wrony, wiewiórki,
świadczony i przypadkowy ptakolub może spotkać całkiem sporo łasicowate i drobne gryzonie. Ponoć aż 70% młodych raniuszków
przedstawicieli interesujących gatunków, zwłaszcza należących pada ich łupem, co raniuszki rekompensują składaniem aż do 12
do ptasiego drobiazgu, przekonałem się w ciągu kilku ostatnich jaj w lęgu. To niezwykle sympatyczni i wdzięczni do obserwotygodni i nie mogę odmówić sobie przyjemności podzielenie się wania przedstawiciele naszej skrzydlatej fauny.
swymi wrażeniami z Czytelnikami Ustrońskiej.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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GALERIA POD JODŁĄ
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”

Dzieciątko Jezus, staloryt, wydawca Bouasse-Lebel, Paryż, XIX w.

Ekslibris Zbigniewa Kubeczki w galowej oprawie z okazji 50-lecia pracy artystycznej twórcy oraz tzw. ”święte obrazki”
- to kolejne propozycje naszej galerii na
okres lutego i marca br.
Panoptikum cieszyńskie – to nowy
cykl wystawienniczy, prezentujący osobliwości naszego regionu. Rozpoczyna
go jakże ciekawa kolekcja Władysława
Owczarzego – jednego z redaktorów polskiej prasy na Zaolziu - „Głosu Ludu”
i „Zwrotu”. Stanowią ją misterne i urocze
obrazki o treści religijnej, zwane też drukami dewocyjnymi. Oto co mówi o nich
sam kolekcjoner „Jedne z najstarszych to
wizerunki świętych, które ukazały się wraz
z wynalazkiem czcionki drzeworytniczej
i drukiem książki. Są kontynuacją miniaturowych ilustracji ze średniowiecznych
modlitewników. Wytwarzano je w pracowniach większych klasztorów i sanktuariów
pielgrzymkowych. Najstarsze, unikatowe
pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Te
późniejsze, z końca XVIII i XIX w. służyły
Kościółowi katolickiemu do rekatolizacji.
Odtąd obrazki wzbudzały coraz większe
zainteresowanie. Kupowano je na pielgrzymkach jako pamiątki, handlowano na
targach, dzieci otrzymywały je w szkole
za dobre wyniki i sprawowanie, ojcowie chrzestni obdarowywali nimi swoich
chrześniaków. Wkładano je nawet do trumny zmarłego jako ostatnie „z Bogiem”. Zaś
młode panny naklejały „święte obrazki”
na wiekach malowanych skrzyń, w których
gromadziły swój posag. Obecnie obrazki te
spotkamy coraz częściej w antykwariatach,
gdzie trafiają wyłuskane z biblii, śpiewników kościelnych, czy z ram obrazów
wieszanych onegdaj w wiejskich chatach.
Stanowią dziś przedmiot kolekcjonerstwa.
Cenione są głównie te, które odznaczają
się ciekawym rozwiązaniami plastycznymi
np. koronkowe obramowanie, druk szlachetnymi technikami drukarskimi – drze12 lutego 2009 r.			

wo- i miedziorytem, zwłaszcza zaś stalorytem oraz techniką litografii. Moda na
święte obrazki przyszła z Zachodu, gdzie
zbierano je już od dłuższego czasu. Obecnie kolekcjonerzy poszukują dostępnych
jeszcze obrazków z drugiej połowy XIX
oraz z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza
tych litograficznych, ozdobnych, bardzo
kolorowych, czy też z koronkowymi obrzeżami. Znawcy przedmiotu interesują się
wydawcami, drukarniami i rytownikami.
Najstarsze i największe europejskie centra
masowej produkcji znajdowały się w Italii,
Niemczech i Francji, później dołączyły
Czechy. Pierwsze obrazki trafiały na Śląsk
z Pragi, później z Ołomuńca. Wydawcy nie
mieli problemów językowych. W Polsce
drukowano dla pielgrzymów z Czech po
czesku i na odwrót. Np. w Wambierzycach
w południowo-zachodniej Polsce można
było dostać obrazki z czeskimi napisami,
podobnie w Częstochowie lub w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Na naszym terenie, we
Frydku oferowano pielgrzymom z Polski
obrazki i pocztówki z polskimi napisami.
Znane są obrazki frydeckiego wydawcy
Rudolfa Pawelczaka dla \Kalwarii Zebrzydowskiej. Na obrazkach przedstawiano
wizerunki Matki Bożej, Chrystusa i świętych, kopie czczonych wizerunków, sanktuaria, krzyże, kielichy, hostie, winne grona,
serca, gołębice, fotografie rzeźb i inne, dla
konkretnych odbiorców, na konkretne okazje np. aniołów stróżów dla dzieci. Na drugiej stronie pojawiały się modlitwy, cytaty
z biblii, teksty pieśni kościelnych i inne.
Znajdziemy też obrazki z okazji prymicji
, konsekracji, jubileuszu, czy zakończenia
posługi kapłańskiej, wizyty duszpasterskiej
itp. Drukowano też obrazki z informacją
o śmierci znaczących osób – hrabiów, biskupów, księży. Obrazki te często pomagają historykom np. w ustalaniu rozpoczęcia
i okresu posługi kapłańskiej w różnych
parafiach.”
(im)

Wycinany i plastycznie tłoczony obraz św.
Antoniego, litografia XIX w.

„Życie, służba i twórczość sióstr
Marii i Krystyny Roy”
Temat przedstawi pastor Stanisław
Kaczmarczyk z Czeskiego Cieszyna.
W spotkaniu weźmie udział też zespół
muzyczny z Czeskiego Cieszyna,
który między innymi będzie śpiewał
pieśni tych słowackich poetek i pisarek.
Warto poznać ciekawe losy dwóch
sióstr ze Starej Tury na Słowacji oraz
ich wielki wpływ na literaturę słowacką
i życie duchowe Słowaków, Czechów,
Polaków i innych narodów.

Środa, 18 lutego, godz. 18.00
Parafia Ewangelicko-Augsburska
– sala parafialna
Zapraszamy serdecznie

Parafia Ewangelicko-Augsburska
i Biblijne Stowarzyszenie Misyjne

działa
pięć lat
W lutym, a dokładnie 19 lutego, mija pięć
lat odkąd działa Świetlica Środowiskowa
dla Dzieci i Młodzieży w Hermanicach
przy Parafii N.M.P. Królowej Polski. Pełni
radości, iż w ciągu tego okresu, dzięki życzliwości i pracy wielu osób angażujących się
w to dzieło, udaje nam się ciągle rozwijać
i podejmować nowe inicjatywy na rzecz
dzieci i ich rodzin, pragniemy zaprosić
wszystkich na uroczyste świętowanie
naszej piątej rocznicy.
Obchody pięciolecia będą trwały trzy
dni od 20 do 22 lutego. Z myślą o dzieciach, ich rodzicach, a także wszystkich
tych, którzy sympatyzują ze świetlicą
przygotowaliśmy wiele atrakcji.
W piątek 20 lutego o godzinie 16.30
oficjalnie rozpoczniemy pięciolecie,
a następnie do godziny 19.30 trwać będzie
„Turniej Rodzinny” w czasie którego na
dzieci i ich rodziców czeka wiele atrakcji
i konkurencji (m. in. konkurs na rodzinne
malowanie twarzy). Drugiego dnia, 21
lutego o godzinie 15.30, rozpocznie się
uroczyste spotkanie, z wszystkimi tymi
osobami, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły lub przyczyniają się do istnienia świetlicy. W programie imprezy jest
m.in. prezentacja działalności świetlicy,
wystawa prac dzieci, prezentacja kroniki oraz poczęstunek. Tego samego dnia
o godz. 19.30 odbędzie się koncert zespołu
Silesian Sound System.
Ostatniego dnia świętowania, w niedzielę 22 lutego, odbędą się dwa koncerty
charytatywne. Jako pierwszy o godz. 15.45
wystąpi Zbigniew Bałdys z przyjaciółmi. Drugim koncertem, będzie godzinny
występ Chóru Męskiego GOROL z Jabłonkowa, który rozpocznie się o 16.45.
Po koncertach odprawiona zostanie Msza
Święta w intencji świetlicy.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!
o. Michał Szałkowski OP
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Tenis stołowy ...

Fot. W. Suchta
Poszukuję opiekunki do starszej
kobiety w Ustroniu. 609-281-702.

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 728-340-518,
33-854-22-57. www.komandorustron.pl.

Sprzedam drewno opałowe. 507054-163.
Ustroń – M3 sprzedam, wynajmę.
601-49-11-24.
Gabinet stomatologiczny w Ustroniu
zatrudni asystentkę. 604-642-835.
Sprzedam mieszkanie po generalnym remoncie. 855-10-79.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

Wynajmę piętro domu, niezależnie.
Goleszów-Równia 75m 2. (033)
854-72-06.

Wynajmę garaż bardzo blisko rynku. Tel. 0 660-211-902. Dzwonić
tylko w dniach od 13 do 17 luty.

Ford Escort, 1.8 TD, 1996, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja,
centralny zamek. 601-407-271.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
na Os. Cieszyńskim. Tel.kom.502451-872.

Wydzierżawię działkę o powierzchni 1.600 m2. USTROŃ-Nierodzim.
Tel. (033) 854-71-65.

Likwidacja firmy budowlanej,
wyprzedaż sprzętu. Ustroń. 606126-659.
Sprzątanie mieszkań. 691-265-796.

... to jednak wschodnia sztuka walki.
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JUST DANCE - TYLKO TANIEC, obyczajowo - muzyczny, lat 15, USA.
NIM DIABEŁ DOWIE SIĘ, ŻE NIE
ŻYJESZ, dramat sensacyjny, lat 15,
USA.

12-13.2 -	Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
14-15.2 -	Pod Najadą ul. 3 Maja 13		
tel. 854-24-59
16-17.2 -	Na Szlaku
ul. 3 Maja 46 		
tel. 854-14-73
18-19.2 -	Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
   Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Dywanoczyszczenie. 0602-704384. 033 854-38-39.

HACCP – gastronomia, handel,
produkcja. 507-127-937.

Drewno kominkowe. (033) 85415-58.

Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, MDK „Prażakówka”.
Koncert pamięci Jana Nowaka, MDK
„Prażakówka”, wstęp wolny.

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu

W piątek 29 stycznia w MDK Prażakówka grano jazz. Wystąpił
jeden z najlepszych polskich basistów jazowych Krzysztof Ścierański. Bardzo rzadko w naszym mieście gościmy tak renomowanych jazzmanów, nic więc dziwnego, że aż kilkanaście osób
zdecydowało się zapłacić 8 zł za bilet, by „na żywo” posłuchać
muzyki K. Ścierańskiego. Koncert nieco się opóźnił, gdyż jak
ujął to sam artysta, jadąc do Ustronia z Dolnego Śląska pokonać
musiał siedem rolniczych blokad. Wstępem do popisu mistrza
był krótki występ Leszka Wiśniowskiego ze Skoczowa, młodego
muzyka jazzowego grającego na flecie i saksofonie. Daj czadu
– rozległo się z widowni, gdy na scenie pojawił się K. Ścieranski
i już po pierwszym utworze było wiadomo, że nikt z tego koncertu
nie wyjdzie rozczarowany.

*

*

*

*

*

*

W środę i czwartek(3-5.02) osoby poruszające się po chodnikach
naszego miasta przeżywały horror. Gruba warstwa śniegu, która
pojawiła się kilka dni wcześniej stopniała i poruszano się po kostki
w wodzie. Kto nie założył gumowego obuwia, miał przemoczone
buty. Dodatkowo na pieszych spływały fontanny wody rozpryskiwane przez przejeżdżające samochody. Jeden z ustrońskich
funkcjonariuszy jadąc samochodem, zatrzymał się żeby zwrócić
uwagę młodej mamie pchającej wózek po ulicy. Trudno mu było
jednak odpowiedzieć na pytanie, którędy ma iść, bo „bryja” na
chodniku prawie uniemożliwiała chodzenie. Z obowiązku oczyszczania chodnika nie wywiązywali się właściciele posesji, służby
miejskie też nie reagowały. Rynek uzdrowiska, który ma ambicje
stać się kurortem na miarę XXI wieku, wyglądał jak bajoro,
a wszystko to w sezonie. Wątpliwe, czy wczasowicze i turyści,
którzy przeżyli tę gehennę, przyjadą tu za rok. Będą się obawiać
nie braku śniegu, ale roztopów.
23 i 24 stycznia zawodnicy Towarzystwa Rekreacyjno – Sportowego „Siła” w Ustroniu, uczestniczyli w biegu narciarskim
„Dolenmitenlauf” w Lienc w Austrii. Trasę o długości 65 km stylem
łyżwowym przebyli w czasie: 3,02 godz. Jacek Hernik i 3,4 godz.
Adolf Garncarz. W imprezie wzięło uział 2,5 tysiąca zawodników.
Bardzo dobre rezultaty osiągnęli również reprezentanci ustrońskiej
„Siły” w narciarskim „Biegu Lotników” na 25 km, który odbył
się 23 stycznia w Ustianowej w Bieszczadach. Henryk Gazurek
zajął tam pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast
w swoich kategoriach wiekowych zwyciężyli Kornel Legierski
i Paweł Gorzołka. W czołówce znalazł się też Stanisław Gorzołka.
						
(aw)
12 lutego 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Ilu nas jest?
W trzecim numerze Gazety Ustrońskiej
z 22. stycznia br. ukazała się krótka notatka
zatytułowana: Ilu nas jest. Zawierała ona
dane dotyczące liczebności mieszkańców
Ustronia. Zaczynała się od podstawowego
stwierdzenia, że: „31 grudnia 2007 roku
i 31grudnia 2008 liczba mieszkańców
Ustronia zameldowanych na stałe była
identyczna i wynosiła 15.345 osób.”
Wynika z tego, że liczba mieszkańców
w ciągu tego roku nie zmieniła się. Natomiast jeśli porównamy liczbę mieszkańców
sprzed 10 lat z liczbą obecną okazuje się,
że w tym czasie ta liczba zmniejszyła się
o 220 osób. Ten fakt jest, przynajmniej
dla mnie, pewnym zaskoczeniem. Wszak
w ciągu tych dziesięciu lat wybudowano
w Ustroniu wiele domów. Ba, powstały całe
nowe osiedla mieszkaniowe. A nowe domy,
a tym bardziej nowe osiedla, oznaczają
przecież napływ nowych mieszkańców.
Wygląda jednak na to, że nie zawsze
tak jest. Okazuje się, że wiele tych no-

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (35)

1. Obecnie zajmuję się przygotowaniem biogramu wybitnego polskiego filozofa, logika i etyka – Leona Koja (ur.
3 II 1929 w Tarnowskich Górach, zm.
27 VI 2006 w Zamościu; pochowany
w Lublinie), który zamieszczony zostanie
w „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”.
Przy okazji ponownej lektury pism prof.
Koja, chciałbym Czytelnikom „Gazety
Ustrońskiej” przybliżyć niektóre z jego
myśli i spostrzeżeń. Warto to także uczynić postępując w myśl porzekadła: „swego
nie znacie, cudze chwalicie”.
2. Charakteryzując postawę prof. Koja
jego uczniowie i współpracownicy – także
wybitni profesorowie – stwierdzają: „Zarówno swymi publikacjami, jak i postawą
życiową propaguje wzór pracowitości,
systematyczności, rzetelności intelektualnej i moralnej. Cenna jest skłonność
Profesora do myślenia wspólnego, do
rozmów i roztrząsania w toku dyskusji
wielu punktów widzenia”. Uczniowie
przypominają, że Koj zapytany: „w jakim
najkrótszym zdaniu zawarłby swój pogląd
na świat i człowieka?”, odrzekł: „Chyba
w tym, że świat jest ogromny, a nasza
wiedza o nim jest tak mała. Może z tego
odczucia wynika potrzeba docenienia każdej chwili, aby wiedzę tę powiększać”.
3. Koj wypracował elementy teorii
dyskusji i krytyki naukowej. Dyskusje
wiedzotwórcze powinny być „prawdolub12 lutego 2009 r.			

wych mieszkań zajmują osoby, które nie
meldują się w Ustroniu na pobyt stały.
Zresztą bywają w tych mieszkaniach tylko
od czasu do czasu, w dniach wolnych od
pracy zawodowej. Stale bowiem mieszkają
i pracują gdzie indziej, czasem nawet za
granicą. A kupione mieszkanie nieraz na
krótszy czy dłuższy czas, odstępują krewnym czy znajomym przybywającym do
Ustronia na wczasy czy kurację.
I tak zwiększanie się liczby mieszkań
nie zawsze oznacza równocześnie zwiększanie się liczby mieszkańców. A ta liczba
nie rośnie też z innych przyczyn. Od lat
zwiększa się liczba zgonów, a maleje liczba
urodzin. W efekcie przyrost naturalny nie
może powodować zwiększania się liczby
mieszkańców. W ostatnich latach też wiele
osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Wyjechali
przede wszystkim ludzie młodzi. Wielu nie
ma zamiaru wracać… Co prawda osiedlają
się w naszym mieście nowi mieszkańcy, ale
w najlepszym wypadku wypełniają lukę po
tych, którzy wyjechali z naszego miasta.
Trzeba przy tym zauważyć, że od lat
spada liczba mieszkańców nie tylko
w Ustroniu, ale także w całej Polsce.
Ostatnie dane statystyczne być może zapowiadają zmianę. Otóż po raz pierwszy
od jedenastu lat w roku 2008 zwiększyła
się liczba mieszkańców w naszym kraju.

Inna rzecz, że zgodnie z dawnymi prognozami, liczba mieszkańców Polski miała już
dawno przekroczyć 40 milionów. Faktycznie jednak oscyluje wokół 38. milionów,
a nowe prognozy zapowiadają raczej jej
zmniejszenie niż powiększenie.
Te pesymistyczne prognozy mogą się
spełnić, bo coraz mniej rodzi się dzieci
w naszym kraju. Kiedyś na naszym terenie wiele było rodzin wielodzietnych,
mających po sześcioro i więcej dzieci.
Dzisiaj są one bardzo rzadkimi wyjątkami.
Natomiast coraz więcej jest małżeństw
bezdzietnych, czy mających tylko jedno dziecko. I nic nie zapowiada, żeby
w najbliższym czasie to się zmieniło.
W domach zamieszkiwanych kiedyś przez
wielopokoleniowe rodziny, liczące kilkanaście osób, pozostają tylko pojedyncze
osoby. Można powiedzieć, że poprawiają
się ich warunki mieszkaniowe. Chociaż
nie zawsze tak jest naprawdę. Mają co
prawda duże mieszkanie, ale im są starsi,
tym trudniej przychodzi im utrzymanie
tych mieszkań we właściwym stanie.
Przy tym, myśląc o liczbie mieszkańców naszego miasta, zastanawiam się nad
tym, czy obecna liczba jest optymalna i jak
wielu mieszkańców mogłoby mieć nasze
miasto, aby mogło rozwijać się należycie
i nie zatracić swojego uroku i charakteru.
Jerzy Bór

ne”, ukierunkowane przede wszystkim na
poznanie prawdy. Dyskusje, czyli „stymulatory twórczego myślenia”, są podstawą
twórczości w nauce i źródłem jej rozwoju.
Tylko tam gdzie swobodnie dyskutowano
rozwinęła się nauka. Dyskusje są niezbędnym sposobem uprawiania filozofii:
„nic nie zastąpi żywego dyskutanta z jego
bezpośrednią reakcją na nasze wątpliwości, nic też nie zastąpi naszej bezpośredniej odpowiedzi”. Koj krytycznie ocenia
współczesny zanik bezpośrednich dyskusji. Rozpatrując dające się wyeliminować
źródła dezintegracji nauki, Koj piętnuje zjawisko „spetryfikowanego sporu”
i „postawę wojennej niechęci” w relacjach
między różnymi „kołami” naukowców
i filozofów, mimo iż „nowe wiadomości
i metody wręcz zmuszają do współpracy”. Wykazuje, że apodyktyczność nauki
– wyróżniająca ją z całości kultury – „wymusza na jej przedstawicielach maksimum
tolerancyjności” oraz „wymusza dyskusję
i krytycyzm”.
4. Rozpatrując kwestię powinności
moralnych, Koj uznaje nieodzowność
istnienia hierarchii wartości. Warunkiem
odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego zależy
nam na zdaniach prawdziwych i dlaczego
chodzi nam o odrzucenie pozostałych
zdań?” jest znajomość jakiejś hierarchii
wartości. Jeśli brakuje tej wiedzy, to wówczas „można zastanowić się, czy ważniejsze są zdania prawdziwe, czy też zdania
zaczynające się na literę B. Jeśli nie ma
kryteriów, to wszystko jest obojętne”.
5. Koj dzieli się intrygującym spostrzeżeniem o marnowaniu czasu w szkole.
„Niegdyś ze studentami pedagogiki na
podstawie ich świeżych doświadczeń ze
szkoły średniej ustaliliśmy, ile marnuje

się czasu przeznaczonego na nauczanie
w 12 latach szkoły podstawowej i średniej”. Wynik z obliczeń i nasuwający
się wniosek były następujące: „zawsze
wypadało, że minimum 2 pełne lata z 12
lat nauki zostało całkowicie nie wykorzystanych pozytywnie. Zostały one jednak
wykorzystane negatywnie, a mianowicie
demoralizując dzieci i młodzież. Wyniki
tych podliczeń po prostu mnie poraziły”.
Idąc dalej tym tropem Koj przedkłada pod
refleksję domniemanie: „Jeśli we wszystkich dziedzinach życia jest taka niska
sprawność działań, to z osiemdziesięciu
lat życia 30 lat to czyste marnowanie
czasu, niewykorzystanego nawet na wypoczynek”.
6. Obserwując narastającą ilość różnego
typu przepisów i kodyfikacji Koj stwierdza: „Wiele czynników wskazuje, że został
już przekroczony próg nadmiernej regulacji społecznej”. We współczesnej cywilizacji coraz widoczniejsze jest „zachwianie równowagi między samodzielnością
poszczególnych ludzi” a ograniczeniami
narzucanymi przez coraz bardziej szczegółowe regulacje prawne. Ta „nadregulacja”
i „nadorganizacja” relacji społecznych ma
wiele negatywnych skutków: zniechęca
do samodzielnego działania, odbiera inicjatywę, niszczy zaufanie międzyludzkie,
wywołuje bierność.
7. Jeśli chcemy zachować naszą samodzielność, mimo intensywnych prób zawłaszczenia naszego życia, i jeśli chcemy
ochronić przed nieodwracalnym roztrwonieniem naszego czasu, jaki mamy do dyspozycji, to warto podejmować refleksję
filozoficzną, która broni człowieka przed
różnorakimi zagrożeniami.
Marek Rembierz
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wspiera Fundację

Fundacja Mimo Wszystko wspiera osoby niepełnosprawne i stara się wyrównać
ich szanse, a jednym z celów jest spełnianie marzeń. Tym razem żeglarka Natasza Caban, opływająca samotnie świat,
postanowiła na pokład swojego jachtu
zabrać Roberta Rumaka, który chciałby
przeżyć taką przygodę. Teraz zbierane są
środki na tę wyprawę. Do akcji postanowił przyłączyć się Kajetan Kajetanowicz.
Najszybszy polski kierowca rajdowy
2008 r. zaoferował, że zaprosi trzech wylosowanych darczyńców, którzy wesprą
rejs, na testy samochodu, odbywające się
kilka tygodni przed każdą z eliminacji
Rajdowych Mistrzostw Polski (kwiecień
- listopad 2009 r.). W losowaniu wezmą
udział osoby, które wpłacą na konto rejsu
kwotę przynajmniej 100 zł.
- Jeśli można sprawić, żeby na czyjejś twa-

rzy zagościł uśmiech, to trzeba to zrobić
- powiedział Kajetan Kajetanowicz. - Wierzę, że wśród fanów sportów motorowych
i nie tylko, znajdzie się wiele takich osób,
którym zależy, które potrafią zrobić coś
dobrego ze szczerego serca. Zawsze chętnie angażuję się w akcje pomocy innym.
Trzymam kciuki za wytrwałość!
- Ponieważ mam jacht, mogę sprawić
jakiemuś dziecku radość, zabierając je
w rejs, ktoś inny ma samochód terenowy, którym może zabrać inne dziecko
na wycieczkę za miasto, jakiś muzyk
może zaprosić je na koncert. Z takich
gestów rodzi się nie tylko radość, ale też
pewność, że warto marzyć, bo marzenia
się spełniają! Wiem co mówię, bo ja też
spełniam swoje marzenie, żeglując dookoła świata - mówi inicjatorka pomysłu,
Natasza Caban.

złoty gołąb

„Płowy 808”, gołąb hodowcy z Ustronia Karola Paszka, zdobył złoty medal na
XXXI Brieftauben-Olympiada, inaczej
Olympiade Colombophile lub Pigeon
Olympiad, a po polsku na XXXI Olimpiadzie Gołębia Pocztowego, odbywającej się
15-18 stycznia w Dortmundzie.
- W tym roku wszystkim złoiliśmy skórę
- mówi K. Paszek. - Takich wyników
reprezentacja Polski jeszcze nie odniosła.
Niemcy zdobyli jeden medal, a mieli
nadzieję na wiele więcej. A u nas jest
45.000 hodowców, w Niemczech 75.000,
a w Belgii 100.000.
Gołąb K. Paszka startował w najbardziej
prestiżowej kategorii all round, do której
zalicza się loty na wszystkich dystansach.
A dystanse są następujące: krótkie 100400 km, średnie 300-600 km i długie 500
i więcej kilometrów. Inni Polacy zdobyli
3 i 4 miejsce na krótkim dystansie, 2,3
i 4 miejsce na średnim dystansie, pierwsze trzy miejsca na dystansie długim,
a w kategorii all round na drugim miejscu
za K. Paszkiem uplasowali się hodowcy Eugeniusz i Wojciech Myśliwcowie.
W maratonie pierwsze i trzecie miejsce
też zajęli Polacy.
Nokaut. Wypada dodać, że loty gołębi
pocztowych miały być dyscypliną na
Olimpiadzie w Atenach. Mielibyśmy złotego medalistę z Ustronia.
Jak opowiada K. Paszek, czegoś takiego jeszcze nie było. Niemcy, oczekujący
sukcesów, patrzyli na ceremonię dekoracji
najlepszych i nie wierzyli.
Zwycięzca najbardziej prestiżowej kategorii, najlepszy gołąb na świecie, to
ptak wyjątkowy. Jeszcze przed Olimpiadą
opisywał go Magazyn Hodowców Gołębi
Pocztowych:

Pióra ma dobrej jakości; miękkie, jedwabiste, zawsze ściśle przylegające do korpusu. To oznaka zdrowia. Kościec stabilny,
mocny, bardzo dobrze spięty w widełkach.
Mostek raczej dłuższy, nie za płytki, ale
i niezbyt głęboki. Całość obudowana
silnymi mięśniami. Płowy ma kapitalne
skrzydło o rzadko spotykanym kształcie.
To skrzydło jest średnio-długie, ani krótkie,
ani długie; opadające, od korpusu w dół.
Płowy nie ciągnie skrzydła, pozwala je
sobie rozłożyć. To wszystko dobre cechy
- optymalne. Jednym słowem Płowy ma
czym lecieć. To gołąb wyjątkowo spokojny; to prawie flegmatyk. Jest inteligentny,
bystry, uważny, bacznie obserwuje, co się
wokół dzieje. Gdy do gołębnika wejdzie
ktoś obcy, to niepostrzeżenie - na wszelki
wypadek - chowa się w celi. Płowy ma psi
rozum, rozum wytrenowanego psa raso-

Płowy 808.

K. Kajetanowicz.

wego. Chowa się przed obcymi, ponieważ
nie lubi być brany do ręki. Nie chce, by go
dotykać. Nie jest zazdrosny, jest zrównoważony. Jest za to bardzo przywiązany do
swojej celi. Ma ciągle tę samą. Broniąc jej
jest bardzo waleczny. Przy próbie zajęcia
jego terytorium, intruz nie ma szans. Jest
dobrym ojcem.
„Płowy 808” został już wcześniej
dostrzeżony przez innych hodowców.
K. Paszkowi po wygranych Mistrzostwach
Europy Środkowej proponowano za niego
40.000 euro. Nie zgodził się. Teraz po
mistrzostwie olimpijskim telefon w domu
państwa Paszków urywa się. Na razie
„Płowy 808” pozostaje w Ustroniu.
- To jest taki gołąb jak Adam Małysz mówi K. Paszek.
Stojąca obok żona zauważa, że jednak
Adam Małysz więcej zarobił na lotach.
- Ale na razie nie ma złotego medalu na
Olimpiadzie - podsumowuje K. Paszek.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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