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Nasza rówieśniczka Natalia Mirocha na trasie slalomu Mistrzostw świata w skibobach (str. 12-13).                     Fot. w. Suchta

MSp
odpowIada

wybierzeMy
zarządy

(dok. na str. 8)

Mija kadencja wybranych cztery lata temu kilku Zarządów 
Osiedli w Ustroniu.  Zarządy funkcjonują w dzielnicach miasta, 
oprócz Ustronia Centrum. W najbliższym czasie odbędą się zebra-

(dok. na str. 4)

Poniżej odpowiedzi nadesłane z Ministerstwa Skarbu Państwa 
na pytania, które w związku z prywatyzacją uzdrowiska, pozwo-
liliśmy sobie zadać.

Prezes PU „Ustroń” Grzegorz Dziewior  na  sesji  Rady  
Miasta  Ustronia stwierdził,  że  PU „Ustroń” nie  może  ko-
rzystać  z  funduszy  unijnych. Dlaczego?

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa 
wynika, że spółki uzdrowiskowe, w tym i Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., mają ograniczone możliwości 
aplikowania środków pochodzących z funduszy europejskich. 
Uzdrowiska jako jednoosobowe spółki Skarbu Państwa nie mogły 
korzystać ze środków funduszy strukturalnych w ramach Naro-



Gazeta Ustrońska   � 5 marca 2009 r. 
 

Przed wiekami cieszyński 
region słynął z dużej licz-
by cisów. Dowodem nazwa 
wsi Cisownica, przysiółków 
Cisowa w Brennej i Cisowe  
w Koniakowie.  

Powiat cieszyński ma najwięk-
szą infrastrukturę turystyczną  
w województwie śląskim. W re-
gionie naszym jest kilkanaście 
tysięcy miejsc noclegowych. 

Cieszynowi nie grozi niedo-
statek wody. 24 studnie głę-

binowe pracujące w Pogórzu 
zapewniają maksymalnie 750 
m sześc. wody na godzinę.  
W ciągu doby wydajność ta 
wynosi 18 tys. m. sześc. Od lat 
90 zużycie wody w nadolziań-
skim grodzie spada, podobnie 
zresztą jak w całym regionie.

Od ponad ćwierćwiecza wystę-
puje Chór Parafii Ewangelic-
kiej w Wiśle Głębcach. Pierw-
sza dekada istnienia zespołu 
została uświetniona wydaniem 
kasety, zawierającej 21 pieśni, 
a zatytułowanej „Śpiewajcie 
Panu”. 

Cieszyńska słodka „Olza” 
kupiona została na początku 
lat 90 (80 proc. pakietu akcji) 

przez firmę Jacobs Suchard. 
Zakład nadal produkuje słynne 
wafelki Prince Polo, ale doszło 
do redukcji załogi i usunięcia 
z logo firmy sympatycznego 
niedźwiadka. Dawna nazwa też 
zniknęła. 

Cieszyńskie autobusy miejskie 
kursują także poza miasto, ob-
sługując linie do Gumien, Haż-
lacha, Kaczyc i Pogwizdowa. 

Wśród upraw przeważają na 
Śląsku Cieszyńskim zboża, 
buraki pastewne, ziemniaki  
i buraki cukrowe. Sporo sieje 
się rzepaku.

Niecałe dwa lata (od jesieni 
1925 do wiosny 1927) trwała 

budowa linii kolejowej Sko-
czów – Chybie. Pierwsze po-
ciągi ruszyły tam 80 lat temu. 
Podczas otwarcia linii doszło 
do tragicznego zdarzenia: na 
atak serca zmarł dr Jan Michej-
da, burmistrz Cieszyna.

Zaolziańska gmina Gnojnik 
współpracuje z odległym  
o 250 kilometrów Gnojni-
kiem w woj. małopolskim. 
Obie gminy liczą około 7 tys. 
mieszkańców. 

Na placu Dominikańskim  
w Cieszynie ma siedzibę Zespół 
Szkół Budowlanych. W tym 
gmachu „budowlanka” mieści 
się od 1948 roku. Stuknęła jej 
zatem sześćdziesiątka.    (nik)

*    *    * 

*    *    *

*    *    * *    *    *

*    *    * 

*    *    * 

*    *    *

za  wySługę  lat

i. Szarzec dekoruje l. Siemienika.          Fot. w. Suchta

*    *    *

*    *    *

Urząd Miasta informuje,
że w okresie od dnia 10 marca do dnia 30 kwietnia 

2009 r. targowisko miejskie będzie nieczynne ze 
względu na remont nawierzchni placu. Handel 
będzie odbywał się z własnych stoisk wyłącznie  
w dni targowe (tj.  poniedziałek i  piątek) na  parkin-
gu  przy stadionie  KS  Kuźnia w godz. od 6 do13.

28 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lipowcu. Prezes Tadeusz Krysta witał 
gości, a wśród nich: radną Olgę Kisiałę, dyrektorkę Szkoły 
Podstawowej nr 5 Dominikę Juchę, burmistrza Ireneusza Szarca, 
reprezentującego Państwową Straż Pożarną Damiana Legierskie-
go, komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Jana Bijoka.
Następnie obrady prowadził Karol Małysz.
Sprawozdanie za miniony rok przedstawił T. Krysta. Obecnie  

w OSP Lipowiec jest 46 członków, w tym 19 czynnych, 26 wspie-
rających i 1 honorowy. Był to rok jubileuszu 80-lecia istnienia 
jednostki. Za gwoździe podczas jubileuszu zebrano 7.050 zł. 
Podczas jubileuszu wręczona została figura św. Floriana. Obecnie 
dla niej powstanie we frontowej ścianie remizy okno-gablota, 
gdzie podświetlona figura będzie eksponowana. Widać będzie ją 
bardzo dobrze z przystanku autobusowego. Kalendarze sprzeda-
wane pod koniec roku dały jednostce 8.531 zł. Prezes podkreślał 
uczestnictwo druhów z Lipowca w uroczystościach miejskich,  
w działaniach na rzecz swej społeczności lokalnej. Swe wystąpie-
nie kończył hasłem „Wspólnie tworzymy, wspólnie chronimy”.

Sprawozdanie przedstawił naczelnik jednostki Grzegorz Gór-
niok. Strażacy z Lipowca uczestniczyli w 17 akcjach i były to  
2 pożary i 15 zagrożeń miejscowych. Odbyło się 20 zbiórek. 
Odniesiono zwycięstwo w miejsko-gminnych zawodach pożar-
niczych w kategorii seniorów i drużyn młodzieżowych. Uzu-
pełniono umundurowanie oraz konserwowano sprzęt. Za prace 
przy samochodzie żuk G. Górniok wyróżnił Leszka Glajca, Jacka 
Wypióra i Marcina Krystę.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Bijok.  
W minionym roku wpływy wyniosły 22.752 zł, a wydatki 17.869 
zł.

Zaprezentowano także plan działania na ten rok. Prezes T. Kry-
sta mówił, że planuje się zwiększenie liczby członków o jedną 
osobę, prowadzone będą prace remontowe, malowanie dachu. 
J. Bijok przedstawił plan finansowy. Wydatki i dochody będą 
wynosić po 13.300 zł.

W swym wystąpieniu burmistrz I. Szarzec, będący również 
prezesem Zarządu Miejskiego OSP stwierdził, że skala pozy-
skanych środków przez jednostkę jest dużym osiągnięciem. Poza 
tym remiza robi wrażenie, jak też wysoki poziom wyszkolenia 
druhów. Pochwalić też trzeba pracę z młodzieżą.

D. Legierski gratulował jednostce osiągnięć, zwrócił też uwagę 
na wspólne akcje i ćwiczenia. M. Melcer chwalił profesjonalizm 
i dobre wyposażenie.

Antoni Kędzior w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskował  
o udzielenie zarządowi absolutorium, co uczyniono jednogłośnie, 
podobnie przyjęto plan pracy. 

Burmistrz i prezes za pracę z młodzieżą uhonorowali Leszka 
Siemienika złotą odznaką Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Wyróżniono też brązowymi odznakami Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych następujących członków MDP: Jacka Pieknika, 
Sylwestra Kluza, Artura Rysia, Rafała Siemienika, Michała 
Górnioka, Sławomira Pieknika, Marcina Dybczyńskiego, Piotra 
Góreckiego, Mateusza Nowaka, Filipa Tomiczka, Sebastiana 
Płonkę, Dominika Dadeja. Druhom jednostki nadano odznaki 
„Za wysługę lat”. Otrzymali je: za 5 lat: Adrian Nowak, Łu-
kasz Chrapek, Marek Jurecki, Jacek Wypiór, Adam, Tomiczek, 
Damian Kido, za 10 lat: Kamil Marianek, Szymon Tomiczek, 
Jarosław Czepczor, Grzegorz Chrapek, Rafał Musioł, Mariusz 
Musioł, Marcin Krysta, za 15 lat: Stanisław Wantulok, Andrzej 
Polok, za 20 lat: Leszek Siemienik, Stefan Auguścik, Antoni 
Kędzior,  Brunon Chrapek, za 25 lat: Tadeusz Wantulok, Leszek 
Glajc, Roman Małysz, Grzegorz Górniok, Karol Pieknik, za 35 
lat: Józef Chrapek, Karol Małysz, Tadeusz Krysta,, za 40 lat: 
Karol Cholewa, Edward Krysta, Józef Balcar,  za 45 lat: Bole-
sław Chrapek, za 50 lat: Józef Bijok, Józef Chrapek, za 55 lat: 
Franciszek Herman, za 60 lat: Józef Kołder.  Wojsław Suchta 
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�4.0�.�009 r.
O godz. 10 na ul. Cieszyńskiej 
mieszkanka Ustronia kierująca sa-
mochodem volvo, wymusiła pier-
szeństwo na kierującym renault 
clio mieszkańcem Godziszowa.
�4/�5.0�.�009 r.
Na ul. Jastrzębiej z samochodu 
audi dokonano kradzieży paliwa.

��.0�.�009 r.
Strażnicy kontrolowali nawisy 
śnieżne i lodowe na dachach. Tylko  
w jednym przypadku nakazano 
zbijanie sopli lodowych z dachu. 
�4.0�.�009 r.
Padniętą sarnę na ul. Turystycznej 
przekazano do utylizacji.
�4.0�.�009 r.
Błąkającego się psa na ul. Lipowej 
przekazano do schroniska dla 
zwierząt w Cieszynie.
�4.0�.�009 r.
Wraz z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
uczestniczono w przeprowadzaniu 
wywiadów środowiskowych.
�5.0�.�009 r.
Padniętą sarnę na ul. Sportowej 
przekazano do utylizacji.
�5.0�.�009 r.
Otrzymano informację o błą-
kającym się cockerze spanielu. 
Pies był zadbany, z obrożą i nic 
nie wskazywało na to, by został 
porzucony. Strażnicy postanowili 
poszukać właściciela, a jedna  
z mieszkanek zaproponowała, 
że pieska przechowa. Po dwóch 
dniach spaniel szczęśliwie wrócił 
do właściciela.
�6.0�.�009 r.
Padniętą na ul. Cieszyńskiej sarnę 
przekazano do utylizacji.
�7.0�.�009 r.
Pracownicy sanatorium Narcyz na 
Zawodziu poinformowali strażni-
ków o chorym zwierzęciu. Oka-
zało się, że jest to młoda wydra, 
którą przekazano do schroniska 
dla zwierząt.
�7.0�.�009 r.
Kontrola umów na wywóz nie-
czystości z posesji w Polanie. 

�6/�7.0�.�009 r.
Włamano się do lokalu gastrono-
micznego przy ul. Grażyńskiego,  
z którego skradziono kompu-
ter, amplituner, podgrzewacz do 
frytek.
�8.0�.�009 r.
O godz. 9.20 personel sklepu 
Carrefour zatrzymał mieszkańca 
Wisły, który dokonał kradzieży ar-
tykułów spożywczych oraz piwa.

*    *    *

20.30 
co piątek muzyka na żywo

06.03. ATMA ANUR 
  vs TOMASZ BURA 

Duet ten jest połączeniem 
amerykańskiego groovu ze słowiańską 
duszą. Atma Anur przyjechał do Polski z 
USA po tym jak nagrał tam płytę z Dawi-
dem Bowiem, Ritchim Kotzenem i wspol-
pracowal z gitarzystami: Joe Satrianim i 

Steviem Vai. Tomasz Bura, pianista, kom-
pozytor i aranżer. Występuje w projektach 

autorskich, a także jako sideman m.in.  
Leszkiem Cichońskim.

13.03.  Joanna 
Pilarska Band

*    *    *

*    *    *

VI  Miejski Przegląd 
Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów

Miejski Dom Kultury „Prażakówka” zaprasza muzykujących, 
śpiewających i tańczących  amatorów z Ustronia, do wzięcia 
udziału w tegorocznym Przeglądzie, który odbędzie się w sali 
widowiskowej MDK, 27 marca o godz. 10. Zgłoszenia do  17  
marca przyjmowane będą w  sekretariacie. Regulamin i kartę 
zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdk-ustron.ox.pl  lub 
odebrać w MDK. Serdecznie zapraszamy!

*    *    *

DZIełA  nIePRZecIętneGo  życIA
8 marca o godz. 16 w Czytelni Katolickiej przy parafii św. 

Klemensa, odbędzie się spotkanie poświęcone osobie Ryszarda 
Demela - „Dzieła nieprzeciętnego życia”. Spotkanie połączone zo-
stanie z otwarciem wystawy oraz prelekcją Mirosława Lenarta.

 
SPotkAnIe Z JAneM toMIcą 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Janem Tomicą 
podróżnikiem, mieszkańcem Ustronia, na temat „Moje atlantyckie 
podróże od Lanzarotte do Madery”, które odbędzie się w czwartek 
12 marca o godz. 16. Na spotkaniu nastąpi prezentacja fotografii 
z egzotycznej podróży pełnej ciekawych przygód.

WSPoMnIenIA PRof. JAnA SZcZePAńSkIeGo 
Informujemy, że w związku z niesłabnącym zainteresowaniem 

czytelników kultową książką na ziemi cieszyńskiej – wspo-
mnieniami prof. Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem  
w ziemię”, jest ona znów do nabycia w Muzeum Ustrońskim  
w dwóch opcjach; w sztywnej okładce po 15 zł i zwykłej – po 
10 zł. 

nAJlePSZe  życZenIA  DlA  JUbIlAtóW:
krystyna czarnecka lat 85  ul. Cieszyńska 5/11 
Helena Dustor  lat 95  ul. Źródlana 118
Rudolf Dziadek lat 80  ul. Bernadka 34
Ryszard Dzierżewicz lat 85  ul. Cisowa 1
czesław Gibiec lat 92  ul. Katowicka 191
Maria Gogółka  lat 85  ul. Skalica 6a
Józef krop  lat 95  ul. Manhatan 6/38
Helena Makula  lat 90  ul. Chabrów 16/7
Wanda Mider  lat 85  ul. Myśliwska 1
Marianna Szczotka  lat 80  ul. Miedziana 3

*    *    *

teresa Gawlik  lat 77  os. Manhatan 8/25
Jan chojnacki lat 87  ul. Wiślańska 17
Stefan Partyka lat 72  ul. Wczasowa 56
Józef kamaj  lat 73  ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
Janina Rapez  lat 89  ul. Tartaczna 15
Paweł Gamoń  lat 86  ul. Olchowa 2a

cI, któRZy oD nAS oDeSZlI:

Serdeczne podziękowania za liczny udział 
w ceremonii pogrzebowej, 

złożone kwiaty i wieńce, kondolencje 
oraz mszę świętą w intencji zmarłego 

śp. Pawła Gamoń 
oraz szczególne podziękowania personelowi 

oddziału Wewnętrznego I w cieszynie, 
dr chmielowi, 

delegacjom, krewnym, sąsiadom, znajomym 
i wszystkim innym niewymienionym 

składa Rodzina 

�7.0�.�009 r.
Otrzymano informację, że w parku 
za MDK „Prażakówka” przeby-
wa prawdopodobnie nietrzeźwy, 
poturbowany mężczyzna. Po 
przybyciu na miejsce strażnicy 
wezwali pogotowie. Mężczyzna 
został zbadany, po czym zadzwo-
niono po żonę, która odebrała 
poturbowanego małżonka.
�8.0�/�.0�.�009 r.
Kontrolowano tereny wokół wy-
ciągów narciarskich i upominano 
źle parkujących.
�.0�.�009 r.
Padnięta sarna na ul. Chabrów. 
Zwierzę przekazano do utyli-
zacji.
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nia sprawozdawczo-wyborcze  
w dzielnicach:
Polana - 13.III, godz. 17,  
  Szkoła Podstawowa nr 3,
lipowiec - 18.III, godz.16  re- 
  miza OSP,
nierodzim - 20.III, godz. 17,  
  Szkoła Podstawowa nr 6,
Poniwiec - 14.IV o godz. 
  17 w Nadleśnictwie,
Hermanice - 16.IV, godz. 17,  
  Przedszkole nr 4. 

Bardzo ważna jest frekwen-
cja na tych zebraniach. Zgod-
nie z uchwałą Rady Miasta  
w zebraniu sprawozdawczo-
wybroczym musi uczestniczyć 
powyżej 3% uprawnionych 
do głosowania mieszkańców 
dzielnicy, by takie zebranie 
mogło wybrać zarząd osiedla. 
Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina o nadchodzą-
cych zebraniach i o zarządach 
osiedli powiedział:
- Zarządy osiedli, jako organ 
pomocniczy Rady Miasta, są 
bardzo istotne dla działania sa-
morządu i naszej społeczności 
lokalnej. Aby podnieść prestiż 
zarządów osiedli RM wpro-
wadziła wymóg trzyprocento-
wego udziału uprawnionych 
do głosowania, żeby zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze było 
prawomocne. Miało to na celu 
nadanie odpowiedniej rangi i 
stworzenie większej reprezenta-
tywności wybranych zarządów. 
Z doświadczeń lat poprzednich 

wiemy, że często w zebraniach 
sprawozdawczo wyborczych 
brało udział kilka-kilkanaście 
osób, spośród których trudno 
było wyłonić ciałą statutowe 
osiedla. Stworzenie bariery 3% 
moim zdaniem nadaje zebraniu 
odpowiednia rangę, a wybrane 
osoby czują poparcie.

Jak do tej pory, wszystkie 
zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze, odbywały się przy od-
powiedniej frekwencji miesz-
kańców. Nie zdarzyło się, by 
wymaganej frekwencji nie 
było. Dlatego chciałbym gorą-
co zaapelować, by w zbliżają-
cych się zebraniach sprawoz-
dawczo-wyborczych, wzięła 
udział maksymalna liczba 
mieszkańców. Dla Rady Mia-
sta sprawne działanie zarządów 
osiedli jest rzeczą bardzo waż-
ną. Aktywność zarządów jest 
godna podziwu i na takie zaan-
gażowanie i współpracę chcie-
libyśmy liczyć w przyszłości. 
Dlatego chciałbym podzięko-
wać wszystkim zarządom za 
czteroletnią pracę, a ze swojej 
strony życzyłbym sobie, by 
nowe zarządy działały tak jak 
dotychczasowe.               (ws)

Po koncercie prezes tKa ryszard banszel wręczał wykonawcom  	
róże.                                                                                Fot. w. Suchta

(dok. ze str. 1)

wybierzeMy
zarządy

20 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Pra-
żakówka”, odbył się koncert pedagogów Ogniska Muzycznego, 
działającego przy Towarzystwie Kształcenia Artystycznego. Tym 
razem role się odwróciły i na scenie znaleźli się nauczyciele,  
a oceniali ich na widowni podopieczni, często z rodzicami i dziad-
kami. Jednak początek to wspólne odśpiewanie przez uczniów 
piosenki „Serduszko puka”. Następnie na scenie występowali 
nauczyciele. Na skrzypcach grali Joanna Kroczek, Agnieszka 
Durlow, Krzysztof Durlow, na fortepianie Aleksandra Pruszydło, 
Katarzyna Kamińska, na akordeonie Piotr Sztwiertnia, a wykony-
wano utwory takich kompozytorów jak Astor Piazzola, Fryderyk 
Chopin, Francesco Sartori, Bela Bartok, Henry Mancini, Romuald 
Twardowski, Edmund Maćkowiak, Luca Marenzio. A. Pruszydło 
wystąpiła także z zespołem Musicale Amantes działającym przy 
Stowarzyszeniu Ars Musica w Czeskim Cieszynie. Jako ostatni 
zaprezentował się z zespołem Folkoperacja grający na gitarze 
Wojciech Zubrzycki. Na zakończenie ponownie wszystkie dzieci 
odśpiewały piosenkę „Oto ja”. Konferansjerkami tego wieczoru 
były uczennice Aleksandra Malina i Anna Haratyk.

Po koncercie prowadząca Ognisko Muzyczne Aleksandra Pru-
szydło powiedziała: - Koncert pedagogów to od kilku lat zimowa 
tradycja naszego ogniska. Zwykle pod koniec karnawału zaprasza-
my naszych uczniów wraz z rodzinami oraz mieszkańców Ustro-
nia, do wysłuchania najpopularniejszych utworów kompozytorów 
z różnych epok. Dla nas nauczycieli jest to oczywiście wielkie 
wydarzenie, gdyż nie wszyscy jesteśmy osobami koncertującymi 
regularnie. Stąd, z tym większą przyjemnością spotykamy się na 
próbach, opracowujemy nowy repertuar. Oczywiście największą 
motywacją dla nas jest obecność na widowni uczniów, których 
przecież na co dzień zachęcamy do koncertowania i występów pu-
blicznych. Nauczyciel na scenie - mam nadzieję, że to dodatkowe 
zaproszenie do wspólnego czerpania przyjemności z obcowania 
z muzyką.                (ws)

KoNcert Pedagogów
K. Kamińska i K. durlow.                                              Fot. w. Suchta
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o kryzysie gospodarczym mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
Od kilku miesięcy media przekazują 

Polakom różne informacje dotyczące rece-
sji, spowolnienia rozwoju gospodarczego, 
czy wręcz kryzysu. Ostatnio pojawiły się 
spekulacje na temat dziury w budżecie 
państwa, osłabiła się złotówka, co niewąt-
pliwie będzie miało wpływ na gospodarkę 
i wzrost bezrobocia. Na to nakładają się 
duże koszty kredytów, więc sytuacja nie 
jawi się zbyt optymistycznie.

Ustroński samorząd uchwalając budżet 
na 2009 r. miał po części świadomość 
spowolnienia, jednak odnosimy się do 
wskaźników otrzymywanych z Minister-
stwa Finansów. W listopadzie ubiegłego 
roku Ministerstwo Finansów dość opty-
mistycznie zakładało wzrost gospodarczy 
na poziomie prawie 4% i takie wskaźni-
ki przyjęliśmy. Pierwsze miesiące 2009 
r. nie wskazują, by recesja uderzyła już  
w miasto, gdyż realizowane udziały  
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
są wyższe niż ubiegłoroczne. Nie możemy 
więc powiedzieć, że w budżecie miasta po-
wstaje dziura po stronie dochodów. Ubiegły 
rok udało się zakończyć niewielką nadwyż-
ką i pozostały środki finansowe na koncie 
miasta, utrzymujemy niezłą płynność finan-
sową, jak na początek roku. 

Należy jednak przyjąć, że skutki kryzysu 
przyjdą do nas z pewnym opóźnieniem. 
Możemy się spodziewać, że sytuacja 
ulegnie pogorszeniu. Zakładamy pewien 
wariant pesymistyczny, przy czym na-
leży pamiętać, że miasto nie ma takich 
możliwości jak państwo, mogące stymu-
lować rozwój gospodarczy poprzez np. 
interwencje na rynku walutowym. Miasto 
nie posiada takich instrumentów i jest 
uzależnione od sytuacji w jakiej znajduje 
się całe państwo.

Zaplanowane podwyżki podatków  
w wysokości około 4% nie są w stanie 
pokryć bieżącego wzrostu kosztów, a mam 
tu na myśli wzrost cen energii elektrycznej 
czy gazu. Pierwsze informacje dotyczące 
podwyżki cen prądu mówiły o wzroście 
kilkunastoprocentowym, obecnie jest to 
wzrost kilkudziesięcioprocentowy. Na to 
nie byliśmy przygotowani.

Na bieżąco monitorujemy dochody  
i wydatki naszego budżetu. Nie planujemy 
dodatkowych większych przedsięwzięć, 
liczymy na środki unijne, a przy wyż-
szym kursie euro przelicznik dla nas jest 
korzystniejszy. Niestety w przypadku sy-
tuacji trudnych, będziemy musieli czynić 
oszczędności kosztem inwestycji. Trudno 
bowiem sobie wyobrazić nie wypłacenie 
pensji czy nie płacenie rachunków za bie-
żące utrzymanie miasta. Chciałbym jednak 
jeszcze raz stwierdzić, że bezpośrednie 
skutki recesji jeszcze nie odbijają się na 
naszym budżecie.              Notował: (ws) 

Scenę w MDK „Prażakówka” mamy pra-
wie profesjonalną, zatem z przyjemnością 
organizujemy wszelkie przedsięwzięcia, 
które na niej można zaprezentować. Do 
nich należy wspomniany Przegląd (17 
lutego), w którym pod czujnym okiem 
jurorów – Danuty Koenig, Bogusława 
Słupczyńskiego, Szymona Pilcha oraz 
zgromadzonej dziecięcej i młodzieżowej 
widowni – 4 zespoły aktorskie zmagały 
się o nagrody. Po półtoragodzinnej części 
konkursowej i 45 minutowym pokazie 
tańca flamenco, połączonym z warsztatami 
i zabawą, obradujące w tym czasie jury 
ogłosiło werdykt. 

Wyróżnienie II stopnia za spektakl „Hal-
loween w szkole”, otrzymał zespół teatral-
ny Maski z Gimnazjum nr 2, prowadzony 
przez panią Monikę Rzeszótko. 

Wyróżnienie I stopnia za przedstawienie 
„Amerykański pojedynek”, przypadło 
grupie Kamakijo z Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka”, którą opiekuje się 
Magda Kołoczek. Grupa została wyty-
powana do reprezentacji miasta na Biel-

skich Spotkaniach Teatralnych w kwietniu 
tego roku oraz do przeglądu rejonowego  
w Cieszynie.

Grand Prix jednogłośnie przyznano dzie-
cięcemu teatrzykowi Buratino ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, który od lat prowadzi 
Wiesława Herman. Uczniowie przepięknie 
przygotowali bajkę „Kopciuszek” – stroje, 
scenografia, charakteryzacja i gra aktorska, 
podobały się wszystkim bardzo. Zespół 
pojedzie do Cieszyna  na zmagania rejo-
nowe i ma też otwartą drogę do Bielskich 
Spotkań Teatralnych.

Po raz pierwszy w historii przeglądu 
przyznano także nagrodę dla najlepszego 
aktora. Otrzymał ją Bartek Korcz grający 
narratora w „Kopciuszku”. 

Młodych aktorów czasem zjadała trema, 
ale mieli też dużo przyjemności z wystę-
pów przed publicznością. 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
zespoły, będzie można zobaczyć podczas 
Ustrońskich Spotkań Teatralnych, 18 mar-
ca w sali widowiskowej MDK o godz. 10. 
Wstęp wolny, zapraszamy.             (bnż)

V MiejSKi Przegląd aMatorSKich 
zeSPołów teatralNych

Maski z gimnazjum nr 2.                                                               

bajka „Kopciuszek” i uczniowie SP 2.                                                                
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toWARZyStWo 
bUDoWnIctWA 
SPołecZneGo 

Spółka z o. o.
ul. Rynek 4,  tel/fax 0�� 854 58 6�

oGłASZA PRZetARG UStny nIeoGRAnIcZony 
nA SPRZeDAż lokAlU

przy ul. Daszyńskiego 34/2 o pow. 31,40m²
Cena wywoławcza: �5 000 zł٭. Wadium: �500 zł.

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielomiesz-
kaniowym, trzykondygnacyjnym, składa się 1 pokoju, przed-
pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni 31,40m². 
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,60m².

lokal do kapitalnego remontu.
 Przetarg odbędzie się w dniu �� marca  o godz  8.�0                    

w siedzibie TBS w Ustroniu przy ul. Rynek 4.
W celu indywidualnego uzgodnienia możliwości obejrzenia 

lokalu, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefo-
niczny pod nr telefonu 033/ 854 58 61.

 .Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę٭
Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić naj-
później w przeddzień umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży 
zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez 
TBS w Ustroniu nie później niż 14 dni od daty przeprowa-
dzenia przetargu. 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
1.okazanie dowodu wpłaty wadium
2.okazanie dowodu tożsamości.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek ban-

kowy TBS w Ustroniu Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym  
w Ustroniu, nr konta 87 8129 0004 2001 0026 1209 0001. 
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 marca. Wadium 
przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy 
wpłynie na rachunek TBS w Ustroniu Sp. z o.o. do dnia 13 
marca. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się 
na poczet ceny.     

W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu 
wadium podlega zwrotowi. W przypadku odstąpienia osoby 
wygrywającej przetarg od zawarcia umowy przeniesienia 
własności, wadium przepada.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
osobiście w siedzibie  TBS    w Ustroniu, lub telefonicznie 
pod nr tel. 033/854 58 61.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. 
z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu w całości lub w części w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych przyczyn.

obWIeSZcZenIe

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wyboru  Przewodniczącego Zarządu 
i Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec

Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Lipowiec 
stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta 
Ustroń Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.   
w sprawie uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

�8 marca �009 roku o godz. �600

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ustroniu Lipowcu 

przy ul. Lipowskiej 116
odbędzie się

ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Ustroń 
lipowiec

na którym przeprowadzony zostanie wybór
Przewodniczącego Zarządu i Zarządu osiedla 

Ustroń lipowiec.

Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym 
odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz 
pozostałych członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w 
Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla 
uprawnionych do głosowania.

osiedle Ustroń lipowiec obejmuje ulice:
Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od 

nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna od nr 10, Lipowski Groń, 
Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie 
lewej ), Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, 
Szkolna, Wesoła, Wałowa.  

   Burmistrz Miasta
   Ireneusz Szarzec

konfeRencJA  DlA  kobIet 
7 marca w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się Konferencja 

dla Kobiet „Powstań i zajaśnij”, zorganizowana przez Chrześcijańską 
Fundację Życie i Misja. Tematy wykładów: Dobre wybory w trudno-
ściach. Wypełnienie swojego powołania - Alina Wieja. Kobieta bizne-
su. Otwarty dom, by nieść innym nadzieję  - Jackie Harland. Odwaga. 
Odkrywanie Bożych zleceń dla swojego pokolenia - Estera Wieja. 
Serce dla innych. Dzielenie się swoją wiarą - Jackie Harland. Radość  
i mądrość. Wspieranie następnego pokolenia - Alina Wieja.

Koszt konferencji: 65zł. Zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 
33 854 18 14. Więcej informacji na stronie internetowej: www.
misja.org.pl.
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W zimową, śnieżną aurę, która ostatnio nastała, chętnie wspo-
minamy letnie wojaże. Dziś fotografia z 1982 r. ze zbiorów Anny 
Łukosz, na której utrwalono pracowników Tartaku w Ustroniu  
i Istebnej podczas wycieczki na Węgry. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu informuje, że 
od dnia 01.02.2009 r. rozpoczął realizację projektu systemowego 
„Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”, współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W dniach 17 i 18 lutego 2009 r. odbyły się spotkania rekru-
tacyjne, mające na celu wyłonienie uczestników na pierwsze 
szkolenia. 

W marcu 2009 r.  rozpocznie się kurs opiekuna osób starszych 
i dzieci oraz kurs kucharza.

Trzy następne kursy: obsługi kasy fiskalnej, komputerowy oraz 
palacza CO, planujemy realizować od września 2009 r.

Wszyscy uczestnicy kursów  skorzystają z pomocy doradcy 
zawodowego oraz wezmą udział w warsztatach motywacyjnych 
„trening umiejętności interpersonalnych”. 

Projekt zakłada przeszkolenie 30 osób. Dzięki zintegrowanym 
działaniom zostanie zwiększona  ich gotowość do podjęcia za-
trudnienia, jak również nabędą wiele przydatnych w tym zakresie 
kompetencji. Ze względu na ograniczone możliwość finansowe 
pomocy społecznej nie byłoby to możliwe bez wsparcia Europej-
skiego Funduszu Społecznego.                       Kierownik MOPS

                                                               Zdzisław Dziendziel

Nowe Możliwości dzięKi 
FuNduSzoM z uNii euroPejSKiej

W pierwszym rzędzie od lewej: Bronisław Mańka, Piotr Darm-
staedter, Halina Darmstaedter (Korcz), Joanna Więcławek (Balca-
rek), Anna Łukosz (Wolna), Wacław Łukosz, Anna Bury, Antoni 
Bielesz, Jan Szkawran; w drugim rzędzie: Bujok, Władysława 
Mańka, Żywioł, Bronisława Gluza, Helena Bujok, Juroszek, Anna 
Łabaj, NN, Franciszek Sikora, Jan Misiorz – pilot wycieczki, 
Arkadiusz Jędrosek (gość); w trzecim rzędzie: Ewa Chraścina, 
Czesław Kozieł, Jadwiga Oziomek (Jakubiec), Paulina Duda  
z córką; z tyłu: Karol Gluza, Kaczmarczyk, Józef Zahraj, Stani-
sław Łabaj, Jan Sikora, Józef Gluza.  Współpraca przy opisywaniu 
fotografii: Danuta Cecuła, Joanna Więcławek i Józef Gluza. 

Tę fotografię oraz inne pamiątkowe „zbiorówki”, zamieszczono 
w „Kalendarzu Ustrońskim” na 2009 r., który jest jeszcze do na-
bycia w Muzeum Ustrońskim.                       lidia Szkaradnik

wycięto stare modrzewie na os. zacisze przy ul. Konopnickiej. 
Mieszkańcy przyjęli to z aprobatą. jesienią będzie mniej igieł, 	
a w ogóle zrobiło się jaśniej.                  Fot. w. Suchta
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26 lutego odbyła się 30. sesja Rady 
Miasta. Obrady prowadził przewodniczący 
RM Stanisław Malina. 

beSkIDZkA  5
Radnym przedstawiono informację  

o zadaniach  realizowanych przez „Be-
skidzką 5”, czyli porozumienie gmin: 
Istebnej, Wisły, Szczyrku, Brennej i Ustro-
nia. Informacje przedstawił Bartosz Tyrna 
reprezentujący Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych „Delta 
Partner”. Stowarzyszenie to prowadzi 
działania związane z funkcjonowaniem 
„Beskidzkiej 5”, opracowuje wnioski  
o dofinansowanie z funduszy europejskich.

B. Tyrna na wstępie przypomniał, że 
„Beskidzka 5” funkcjonuje już 5 lat. Głów-
nym zadaniem tego porozumienia gmin 
jest promocja, ale także badania ruchu 
turystycznego. Z badań przeprowadzonych 
w 2007 r. wynika m.in., że:

25% gości przyjeżdża tylko na jeden 
dzień. 73% to mieszkańcy województwa 
śląskiego. To wskazanie, że należałoby 
wyjść poza to województwo. Są informa-
cje o wykształceniu osób przybywających 
i o tym, jaki wypoczynek preferują. Czy 
to tylko leżenie nad Wisłą, czy też turysty-
ka aktywna, turystyka górska, związana  
z uprawianiem sportów zimowych i let-
nich. Następnie B. Tyrna mówił:
- Wszystkie druki wydawane w ramach 
Beskidzkiej 5 mają wspólne logo i wyglą-
dają podobnie. To jest budowanie marki 
„Beskidzkiej 5” i wskazywanie, że jest ona 
jednolita i w sposób jasny identyfikowana. 
Folder, plakat, pocztówka, jak również 
nasze stoisko wystawiennicze są jednoli-
te. W tej chwili to stoisko jest na targach  
w Łodzi. Jest to stoisko kompaktowe. 
Można je zbudować w całości, gdzie jest 
scena na występy, różne pokazy, jest miej-
sce, w którym można siąść i porozmawiać  
z osobami chcącymi uzyskać szczegółowe 
informacje i jest lada, gdzie udziela się 
bezpośrednich informacji. To stoisko wy-
różnia się na targach i myślę, że kojarzy 
się z naszym terenem.

Ważnym elementem promocji współcze-
snej turystyki jest internet. Tam się szuka 
informacji, a one muszą być konkretne  
i atrakcyjnie pokazane. Wiadomo, że 
kultura jest w coraz większym stopniu 
obrazkowa, a pierwsze wrażenie jest naj-
ważniejsze. Taka strona internetowa zo-
stała opracowana i staraliśmy się na niej 
zamieścić wszystkie informacje, z których 
turysta chce skorzystać. Strona jest tak 
skonstruowana, że łatwo dodaje się nowe 
informacje. Jest np. pełna baza obiektów 
noclegowych, czyli kwater prywatnych, 
domów wczasowych, hoteli z zaznaczeniem 
standardu, sal konferencyjnych, wyposa-
żenia obiektu, cen, parkingu, wyżywienia, 
dodatkowych atrakcji, możliwości bizne-
sowych spotkań. Zostało to zrobione dla 
każdego obiektu „Beskidzkiej 5”, oczywi-
ście dla każdego funkcjonującego legalnie. 
Jest też baza atrakcji, gdzie każdy może 
wybrać sobie to, co go interesuje. Może 
to być basen, szlaki rowerowe, spacerowe. 
Są opisy tych miejsc, jak do nich trafić. To 
też systematycznie jest aktualizowane. Są 
wyciągi narciarskie z podaniem długości 
tras, opisem tego, z czego na miejscu 
można skorzystać, czy trasy są naśnieżane, 
ratrakowane, oświetlone itd.

Oprócz pokazania „Beskidzkiej 5” w 
wymiarze komercyjnym, zwracamy też 
uwagę na produkty lokalne, a te są dla wie-
lu przyjeżdżających szczególnie atrakcyj-
ne. Pojawił się więc pomysł przydzielania 
znaku „Beskidzkiego Produktu na 5”. Po-
wstała kapituła, został opracowany znak, 
regulamin mówiący o tym, w jaki sposób 
twórcy i rzemieślnicy mogą się ubiegać  
o ten znak. Przeprowadzono już dwie 
certyfikacje i ponad 50 twórców i rzemieśl-
ników korzysta z możliwości opatrywania 
znakiem swoich wyrobów. Zainteresowa-
nie twórców jest bardzo duże. Przy ostat-
niej kwalifikacji niestety kryteria były tak 
zaostrzone, że połowie ubiegającym się 
musiano odmówić. To musi być produkt 
naturalny, wiążący się z kulturą Beskidów. 
Tu nie ma miejsca dla masówki z Chin. Są 

Pięć  lat  PiątKi
XXX sesja Rady Miasta

dowego Planu Rozwoju na lata 2004-
2006. Możliwość pozyskania środków  
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
pojawiła się po wprowadzeniu  uzupełnie-
nia  rozszerzającego  listę  beneficjantów   
o spółki prawa  handlowego  w  pod-
działaniu  „Regionalna  i Lokalna  Infra-
struktura Ochrony Zdrowia”.  Natomiast 
w zakresie Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia  2007-2013,  mając 
na uwadze środki Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego poszczególnych 
województw, spółki uzyskały formal-
ną możliwość aplikowania środków  
w ramach poddziałania  5.2. Infrastruk-
tura Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej. Jednakże otrzymujemy sygnały 
z uzdrowisk, że pozyskanie środków  
z funduszy europejskich jest utrudnione, 
ponieważ priorytety samorządów woje-
wódzkich często koncentrują się na in-
nych zadaniach,  niż dofinansowanie mo-
dernizacji obiektów uzdrowiskowych.

W  PU  „Ustroń”  konieczne  są in-
westycje, jak twierdzi prezes G. Dzie-
wior, wartości  około  60.000.000 zł  
w najbliższych kilku latach. co się stanie  
z przedsiębiorstwem, gdy nie dojdzie do 
prywatyzacji?

Potrzeby inwestycyjne zgłoszone przez 
Uzdrowisko „Ustroń” S.A., podobnie jak 
wszystkich spółek uzdrowiskowych, są 
bardzo duże i dotyczą inwestycji, które 
powinny być wykonane w ciągu naj-
bliższych kilku-kilkunastu lat. Aktualnie 
spółki te posiadają, tak jak i PU „Ustroń” 
S.A., bazę niezbędną dla prowadzenia 
działalności statutowej. W przypadku 
niesprywatyzowania uzdrowiska i nie 
uzyskania potrzebnego kapitału, inwesty-
cje te będą prowadzone w miarę posiada-
nych przez spółki uzdrowiskowe środków  
i w zakresie niezbędnym dla kontynuowa-
nia prowadzonej działalności. Może to się 
jednak przełożyć na przyszłe możliwości 
rynkowe uzdrowisk.

ostatnia głośna prywatyzacja zwią-
zana z Ustroniem dotyczyła zakładu 
kuźnia Polska  S.A.  firma ta posiadała 
zakłady w Skoczowie i Ustroniu. Jakie 
osiągnięto wpływy do budżetu państwa 
w związku z tą prywatyzacją?

Panie Redaktorze, prywatyzację Kuźni 
Polskiej przeprowadziła Fabryka Samo-
chodów Małolitrażowych FSM WWR  
S.A.  z siedzibą w Bielsku-Białej. Proces 
ten w drodze oferty publicznej zapocząt-
kowano w 2002 r. W 2004 r. FSM  WWR  
S.A  dokonał  sprzedaży  100% udziałów 
Zakładów Kuźniczych spółce Kuźnia  Pol-
ska  Sp.  z  o.o.,  w związku z tym wpływy 
z tej prywatyzacji zasiliły budżet FSM 
WWR S.A, a nie budżet państwa.

Z poważaniem
Maciej Wewiór

Rzecznik MSP

(dok. ze str. 1)

MSp
odpowIada
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to wyroby specyficzne, atrakcyjne, mające 
dla osoby przyjeżdżającej w Beskidy zna-
czyć, że jest to coś unikatowego.

W maju 2009 rusza kampania promo-
cyjna „Beskidzkiej 5”. Projekt ten uzyskał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa śląskiego. 
Liderem tego projektu jest Ustroń. Projekt 
jest realizowany na zasadach partnerstwa, 
czyli gminy „Beskidzkiej 5” mają wkład 
własny. Dofinansowanie z RPO to 510.000 
zł, a całość budżetu to 600.000 zł. Ten 
projekt znalazł się na pierwszym miejscu 
na liście RPO. To dowodzi jak warto coś 
kontynuować, stopniowo rozszerzać. Teraz 
będą przetargi na bilbordy w największych 
miastach, kampanie w internecie, ogło-
szenia w magazynach lotniskowych, czyli 
tych rozdawanych na lotniskach. Chodzi 
o dotarcie do możliwie szerokiej grupy 
osób mogących potencjalnie tu przyjechać. 
Kampania będzie dotyczyć sezonu zimowe-
go 2009-2010 i lata 2010 roku. Ponadto 
patronat medialny nad „Beskidzką 5” obję-
ło Radio Zet. Na przełomie stycznia i lutego  
w Radiu Zet wyemitowano ponad 20 spo-
tów reklamowych w najlepszym czasie me-
dialnym. W ten sposób udało się dotrzeć do 
dużej grupy odbiorców. Druga liczba takich 
spotów będzie wyemitowana przed sezonem 
letnim. Cały czas walczymy o to, by wszę-
dzie pojawiało się logo „Beskidzkiej 5”  
a nie powiatu cieszyńskiego czy wojewódz-
twa śląskiego. Przecież gdy mówimy o tu-
rystyce w województwie śląskim, to przede 
wszystkie myślimy o gminach „Beskidzkiej 
5” i to przeświadczenie trzeba utrwalać. 

Systematycznie odbywają się spotkania 
„Beskidzkiej 5”. To ciało nie ma osobowo-
ści prawnej, co nie nakłada dodatkowych 
obowiązków na gminy. Przy stowarzyszeniu 
należałoby powołać zarząd, działać zgod-
nie ze statutem. Obecnie pracujemy bez 
sformalizowanej struktury bardzo spraw-
nie, gminom nie są narzucane określone 
wymogi, natomiast wszystko odbywa się 
na zasadzie dobrowolnego porozumienia 
gmin „Beskidzkiej 5”. Co trzy tygodnie 
odbywają się spotkania grupy roboczej, 
gdzie ustalane są kolejne działania, ocenia 
się to, co już udało się zrobić i ocenia się 
plany na przyszłość. Wszystko odbywa się 
na zasadach partnerstwa, choć nie można 
ukrywać wiodącej roli Ustronia, liderują-
cego „Beskidzkiej 5”. 

Następnie radni zadawali pytania. Wie-
sław Śliz chciał się dowiedzieć, jak pro-
mocja przekłada się na liczbę turystów 
nas odwiedzających. Czy opracowywane 
są takie statystyki. B. Tyrna odpowiadał, 
że przykładowo po wyemitowaniu spotów 
reklamowych w radiu lawinowo wzrosła 
liczba wejść na stronę internetowa „Be-
skidzkiej 5”. Inne sposoby weryfikacji 
to dane Urzędu Statystycznego oraz np. 
opłata klimatyczna. Nie da się jednak do-
kładnie stwierdzić, jakie efekty przynosi 
dana akcja promocyjna. Bogumił Suchy 
pytał o ski-passy, o których mówi się od 
lat, niestety bez efektów. B. Tyrna stwier-
dził, że prowadzone są trudne rozmowy 
z właścicielami wyciągów. Nie wszyscy 
są technicznie przygotowani, choć można 
wstępnie stwierdzić, że jest zainteresowa-
nia wprowadzeniem ski-passów.

UcHWAły
Podczas sesji radni podjęli uchwały. 

Pierwsza z nich dotyczyła zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach. Burmistrz 
Ireneusz Szarzec stwierdził, że wszelkie 
dokumenty są już przygotowane, a pożycz-
ka  w kwocie 1.170.000 zł, przeznaczona 
zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulic: Skowronków, Gościrado-
wiec, Nad Bładnicą. W imieniu Komisji 
Budżetu pozytywną opinię o uchwale 
wydała Olga Kisiała. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie. 

Również jednogłośnie podjęto uchwałę o 
podwyższeniu kapitału zakładowego Wo-
dociągów Ziemi Cieszyńskiej o 651.000 
zł i objęciu przez gminę 651 udziałów po 
1.000 zł. I. Szarzec podkreślał, że dobrze 
jest to uczynić jak najszybciej, gdyż pla-
nowane jest wprowadzenie podatku VAT 
przy przekazywaniu udziałów.

Podobny charakter miała uchwała  
o podwyższeniu kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego poprzez 
wniesienie parcel o wartości 298.100 zł. 
Dzięki podjętej uchwale tu też udało się 
uniknąć płacenia podatku VAT. 

Podjęto także uchwałę o wynagradzaniu 
nauczycieli.

oDŚnIeżAnIe
Od jednego z mieszkańców wpłynęła 

skarga na burmistrza dotycząca akcji 
zimowej. S. Malina zaproponował, by 
skargę oddalić, gdyż akcja zimowego 
utrzymanie dróg jest prowadzona zgodnie 
z założeniami, czyli w centrum miasta i na 
głównych drogach stosuje się solankę, na-
tomiast posypuje się drogi na podjazdach 
i w miejscach uciążliwych.

Naczelnik Andrzej Siemiński wyjaśniał, 
że akcja prowadzona jest zgodnie z opera-
tem. Obecnie stale w akcję zaangażowa-
nych jest 12 jednostek sprzętowych. Cała 
akcja jest na bieżąco monitorowana i moż-
na precyzyjnie określić, gdzie i kiedy od-
śnieżano. Podczas intensywnych opadów 
była konieczność sięgnięcia po dodatkowy 
sprzęt. W tym roku na odśnieżanie wydano 
już 317.000 zł, przy czym faktura za okres 
od 16 do 22 lutego wyniosła 131.000 zł. 
Sytuacja na drogach została opanowana, 

następuje wywóz śniegu z centrum miasta. 
Czas pracy jednostek sprzętu wahał się  
w granicach 18 godzin na dobę. Chodniki 
odśnieżano ręcznymi wirnikami.

Stefan Bałdys twierdził, że nie ma takie-
go stanu, by kontrola nie mogła być lepsza. 
Wiemy, gdzie pracuje sprzęt, ale czy za-
wsze wiemy, jaka jest jakość wykonanej 
usługi. Przy ekstremalnych opadach od-
śnieżanie można określić jako zadowala-
jące, choć wiele tu zależy od umiejętności 
ludzi. W niektórych miejscach w mieście 
odśnieżanie jest wręcz fatalne. Może 
wyjściem jest konkurencja, a tym samym 
nie powierzanie jednej firmie odśnieżania  
w całym mieście. Może korzystniej byłoby 
powierzać różne rejony miasta różnym 
wykonawcom.

Roman Siwiec miał wiele zastrzeżeń do 
jakości odśnieżania Poniwca. Pług jeździ 
środkiem drogi i potem dwa samochody 
nie mogą się minąć. Nie zgodził się z tym 
S. Malina, który był na Poniwcu i życzyłby 
sobie, by inne dzielnice były tak odśnie-
żone. Przemysław Korcz pytał o materiały 
stosowane w akcji zimowej. A. Siemiński 
wyjaśniał, że zgodnie z ministerialnym 
rozporządzeniem można stosować piasek 
i kruszywa naturalne, sól i solanki oraz 
mieszanki tych materiałów. W zasadzie 
nie powinno się dróg posypywać żuż-
lem, a stosuje się go jedynie na stromych 
podjazdach, gdzie takie posypywanie jest 
bardzo skuteczne. W związku z tym Piotr 
Markuzel zapytał, dlaczego nie stosuje 
się w Ustroniu posypywania kruszywem.  
A. Siemiński odpowiadał, że stosowano, 
ale było bardzo dużo interwencji kierow-
ców, których zdaniem kruszywo ma ostre 
krawędzie, rysujące lakier samochodów.

Tomasz Dyrda zaproponował, by co 
roku w zimie nie „bić piany” w związku 
z odśnieżaniem, a pozostawić to fachow-
com. Można całą akcję podsumować  
i wyciągnąć wnioski. Na razie, po prze-
targu, jest firma odśnieżająca miasto, są 
odpowiednie służby miejskie. A ostat-
nie opady śniegu były ekstremalne. Inne 
miejscowości nie są lepiej odśnieżone od 
Ustronia. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
o oddaleniu skargi.        Wojsław Suchta

targowe stoisko „beskidzkiej 5”.                                                                               
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Miejska BiBLiOTeka PUBLiczna  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

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. „Cieszy-    
niana”, 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
Cieszyńska srebrna biżuteria kazimierza  Wawrzyka 
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 pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

biuRo pRomoCJi i WystaW aRtystyCznyCH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRzeœCiJañska FundaCJa „¯yCie i misJa”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WystaWa motoCykli zabytkoWyCH - RdzaWe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

mieJski dom kultuRy „pRaŻakóWka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeRobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.
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. 

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

policja, stra¿ miejska

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 - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

stoWaRzyszenie pomoCy dzieCiom i Rodzinie”moŻna inaCzeJ”W ustRoniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 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 13.30-
16.30 (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.

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.

Kiedyś powszedni, obecnie coraz rzadszy widok.        Fot.  w.  Suchta	
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KrzyżówKa   KrzyżówKa   KrzyżówKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie

PoZIoMo: �) ryba z kolcem, 4) straszy w zamku, 6) pro-
blem w desce, 8) ubrane w opony, 9) konkretny termin, �0) 
gęste zarośla, ��) rytmy, ��) ozdoba z boku spodni, ��) imię 
żeńskie, �4) pociecha dziadka, �5) bracia zakonni, �6) mocny 
argument, �7) Indianin ze Złotego Miasta, �8) jej podobno nie 
wypada, �9) pierwiastek chemiczny, �0) zdjęcie filmowe.
PIonoWo: �) trwała na głowie, �) widzi świat na różowo, 
�) postój koniarzy, 4) choroba kolorów, 5) nałożnice i żony,  
6) ciasto z jabłkami, 7) nieszczęśliwy okres siedmioletni,  
��) robota na okrągło (wspak), ��) zbiornik wodny,  
�4) zagranie w koszykówce.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 13 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7
kARnAWAłoWe oStAtkI

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Anna cieślar, Ustroń, 
ul. Źródlana 2a. Zapraszamy do redakcji.  

Kutałach sie łoto strasznucnie w tym śniegu, bo choć 
łodśnieżajóm, to jednakowoż człowiek sie doista natropi, 
choć idzie kónsek do piekarni, abo do masarni. Łoto dzi-
wóm sie i widzym zza tych strasznucnych zomiyntów, że 
kolejka na polu stoji i zdało mi sie, że po chlyb. Czy chleba 
chybiło? Przeca nima możne! Ani żech sie nie nazdała,  
a to był tłósty czwortek i kaj kiery ustawioł sie w łogónku 
po krepliki. Nó, niż żech sie tam docisła do postrzodka, toch 
doista zmarzła i choć do zimowych bótków dycki łoblykóm 
hrube kopytka, to jednako mie załoziómbało w szłapy. 
Kaj kiery kupowoł po dwacet, abo trzicet tych kreplików,  
a były rozmaite mustry – z mermuladóm, z czekuladóm, ze 
śmietónkóm i jeszcze insze. Jedny posypane pudrym, insze 
miały nafilowanóm uśmiychniónóm gymbe. Nó, cuda. Tóż 
możecie se wyobrazić jako tam wóniało! Sklepikorki hónym 
pakowały do papiórowych dit, abo jak kiery broł wiyncyj, to 
do kartónowych pudeł. Piyńć wlazło do jednej dity, ale mało 
kiery na jednej skóńczył. A jo doszłach do lady i kupiłach 
mojimu chłopu pół małego chleba,  a dlo siebie połówke 
ciymnego, żytnigo, a krepliki łosmoliłach. 

Moja sómsiadka stoła przedy mnóm i doczkała przed 
sklepym z dwóma pełnymi taszkami. Tóż jak żech wyszła, 
to zaroz skoczyła na mnie: „A każ ty mosz boroku krepliki, 
czy ci chybiło piniyndzy? To ci pojczóm! Cóż z ciebie babo 
za dziwok, nie widzisz, że wszyscy kupujóm!”

 Podziwałach sie na nióm, dyć ta mandora je hrubszo niż 
delszo, a jeszcze chce dwie dity kreplików na dziyń zjeś!  
A potym zaś bydym musiała wyposłóchować jako jóm z tej 
dobroci wóntroba gniecie. Nale powiedziałach ji jyno, że 
sama se usmażym aji miske kreplików jak mi sie jich zachce. 
Wiym, że je tako tradycja, ale zdo mi sie, że we wszystkim 
trzeja mieć aspóń kapke umiaru. 

A dyć łoto bydzie Babski Świynto, to se cosik fajniackigo 
upiekym. A Wóm paniczki też życzym wszelijakich słodyczy 
nie jyno 8 Marca, ale i na delsze czasy.                   Jewka 

Porzucona przez właściciela, wychudzona, zaniedbana. Spragniona 
miłości.  oddałaby całe swoje serce w zamian za ciepły kąt i kogoś, 
kogo mogłaby kochać. Miła, łagodna, towarzyska, uwielbia się przy-
tulać i być głaskaną. jest małym pieskiem. została wysterylizowana. 
obecnie przebywa w domu tymczasowym. Może znajdzie się ktoś, 
kto ją przygarnie i pokocha.  Kontakt: 516 009 491 (Marta).
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MiStrzowSKa czaNtoria	
Początkowo miały się odbyć w pierwszym 

tygodniu lutego, ale wtedy było zbyt mało 
śniegu i Mistrzostwa Świata w skibobach 
odwołano. Śniegu napadało i mistrzostwa 
można było przeprowadzić w minionym 
tygodniu. Uroczyste otwarcie odbyło się  
w środę wieczorem 25 lutego na ustroń-
skim rynku. Poszczególne ekipy wchodzi-
ły na rynek prowadzone przez młodzież 
ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sporto-
wego „Czantoria”. Poszczególne ekipy 
przedstawił Artur Ciszewski, szczegółowo 
informując o dokonaniach najlepszych 
zawodników. Następnie uczestników im-
prezy powitał burmistrz Ireneusz Szarzec, 

a oficjalnego otwarcia dokonał prezydent 
FISB Klaus Mitschke. W Ustroniu zjawiły 
się reprezentacje Austrii, Szwajcarii, Nie-
miec, Czech i Polski. Patronat honorowy 
nad mistrzostwami objął starosta cieszyński 
Czesław Gluza.

Mistrzostwa rozgrywano na Czantorii 
w trzech konkurencjach: super gigancie, 
slalomie gigancie i slalomie. Zasady rozsta-
wiania tyczek w tych trzech konkurencjach 
są takie same jak w narciarstwie alpejskim. 
Szczególnie efektownie wyglądał super 
gigant. Zawodnicy osiągali spore prędkości,  
a startowali z górnej polany i jechali do mety 
na polanie przy dolnej stacji wyciągu.

Reprezentantką Polski w tych mistrzo-
stwach była natalia Mirocha, urodzona  
w dniu ukazania się pierwszego numeru 
Gazety Ustrońskiej. Natalia startowała z se-
niorkami, a o swym występie powiedziała:
- Pamiętam jeszcze jedne takie mistrzostwa, 
które odbyły się na Stożku. Tu natomiast 
jest całkiem fajnie, choć stoku na Czan-
torii też nie znamy, bo tu nie trenujemy. 
Głównie jeździmy w Wiśle i Brennej.  
W sumie warunki bardzo dobre, zawodnicy 
nie narzekają. Jeżeli chodzi o polską ekipę, 
to brak nam treningów. Jak dla nas trasy są 
wyjątkowo długie i ręce pod koniec bolą. 
W Austrii i Czechach takie długie stoki 
są normą, a my trenujemy na krótszych. 
Jestem trzeci raz w tym roku na skibobie, 
a na zawodach drugi raz i poszło raczej 
kiepsko. Z koleżanką startujemy jako se-
niorki, choć jesteśmy jeszcze juniorkami. 
Nie pojechałam na nasze mistrzostwa, bo 
akurat miałam studniówkę. Tak wyszło, 
choć koleżanka wybrała zawody. Tu jestem 
po to, żeby było kilka startujących Polek. 
Na piętnaście zgłoszonych zawodniczek 
zajmowałam koło dziesiątego miejsca. Na 
szczęście nie byłam ostatnia. Nie wiem jak 
dalej będzie z jazdą na skibobach, bo chcę 
studiować fizykoterapię. Ale weekendy 
będę miała wolne i będzie można pojeździć. 
Myślę, że całkowicie z uprawiania sportu 
nie zrezygnuję.

Ten brak treningu potwierdza prezes Pol-
skiego Związku Skibobów Jerzy Malik:
- Wystartowaliśmy na miarę naszych 
oczekiwań. Junior zajął czwarte miejsce, 
następny szóste. W pierwszej konkurencji 
był siódmy. Niektórych złożyła choroba  
i nie startują, a mężczyźni weszli do pierw-
szej piętnastki, więc nie jest źle. Dominu-
ją Austriacy i Czesi. Zdobyli najwięcej 
medali. Niewątpliwie indywidualnością 
mistrzostw był reprezentant Czech Krejci. 
Robił tu rewelacyjne czasy. W super gigan-
cie miał czas 1,06 minuty, to proszę sobie 
wyobrazić, jaką miał prędkość na trasie.

Do mistrzostw zgłosiło się 58 zawod-
ników i zawodniczek, na starcie stanęło 
54. Polska ekipa liczyła dziesięć osób. 
Najlepszy z naszych zawodników był 
Adrian kreiss, zajmując czwarte miejsce 
w slalomie gigancie. Był wielokrotnie 
mistrzem świata w młodszych kategoriach 
wiekowych. Obecnie ma 16 lat.
- Było bardzo ciężko, pogoda nie dopisała.
Dałem z siebie wszystko, a wyszło jak wy-
szło. Inni sporo trenują, a my trochę mniej 
i wygrywali. Dla nas skiboby to bardziej 
zabawa, lubimy to uprawiać. Przeważnie 
trenuję na Stożku, a na Czantorii się świet-
nie jechało. Trasa idealna - powiedział.

Zakończenie odbyło się na rynku, tam 
też burmistrz I. Szarzec i działacze deko-
rowali najlepszych zawodników w slalomie  
i kombinacji. Podczas dekoracji wyróżnio-
no Józefa Habartę za wiele lat pracy dla 
sportu skibobowego.

Wyniki: 
Super Gigant. Seniorki – 1. Kerstin 

Mayrhofer (Austria), 10. Wioletta Pachuła, 
11. Natalia Mirocha, 12. Agata Hołomek 
(wszystkie LKS Beskid Brenna). Seniorzy 
– 1. David Krejci (Czechy), 15. Zbigniew 
Czapla, 17. Łukasz Czerch (obaj STS 
Skoczów), 18. Jakub Śliwka (KS Wi-

ceremonia otwarcia mistrzostw.                                                                        Fot. w. Suchta

Na trasie slalomu.                                                                                                 Fot. w. Suchta
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sła Ustronianka). Juniorzy – 1. Martin 
Krizka (Czechy), 6. Adrian Kreiss (STS 
Skoczów), 7. Grzegorz Cieślar, 12. Paweł 
Madzia (obaj LKS Beskid Brenna), 13. 
Martin Śliwka (KS Wisła Ustronianka). 
Slalom gigant. Seniorki – 1. Iris Lienhard 
(Austria), 9. W. Pachuła, 11. N. Mirocha, 
13. A. Hołomek. Seniorzy – 1. David 
Krejci, 13. Z. Czapla, 14. Ł. Czerch. Ju-
niorzy – 1. Simon Rauter (Austria), 4. A. 
Kreiss, 6. Dawid Ferfecki, 8. G. Cieślar, 
9. M. Śliwka. Slalom. Seniorki – 1. Petra 
Mortenhuemer (Austria),  8. W. Pachuła, 
9. M. Malik, 10. N. Mirocha. Seniorzy – 1. 
David Krejci, 14. Ł. Czerch, 15. Z. Czapla, 
17. D. Śliwka. Juniorzy – 1. Michal Pasler 
(Czechy),  6. G. Cieślar, 8. D. Ferfecki, 
11. M. Śliwka, 12. A. Kreiss. Kombinacja. 
Seniorki – 1. Iris Lienhard,  8. W. Pachuła, 
10. N. Mirocha, 11. A. Hołomek. Senio-
rzy – 1. David Krejci, 13. Z. Czapla, 14. 
Ł. Czerch. Juniorzy – 1. Christian Gastl 
(Austria), 6. G. Cieślar, 7. D. Ferfecki, 8. 
A. Kreiss, 10. M. Śliwka. 

W klasyfikacji medalowej wygrali Czesi 
– 11 medali (5 złotych) przed Austrią 
– 15 medali (4 złote) i Szwajcarią – 1 
medal. Ekipy Polski i Niemiec zakończyły 
mistrzostwa z zerowym dorobkiem. Do 
zakończenia sezonu pozostały jeszcze 
zawody Pucharu Świata i Pucharu Europy 
w Niemczech i Austrii. Wystartuje tam 
kilkuosobowa ekipa Polaków.  

Całe mistrzostwa tak podsumowuje 
prezes J. Malik:
- Kierownicy ekip oceniają imprezę bardzo 
dobrze. Ich opinia jest istotna i miarodajna. 
Stok się wszystkim spodobał. Drugiego 
dnia była trasa bardzo selektywna, 42 
bramki i średni czas 1,20 min. Wszyscy 
byli zadowoleni. Bardzo się też spodobał 
Ustroń. W piątek wszystkie ekipy na 
spotkanie zaprosił burmistrz. Przybliżył 
on walory Ustronia. Było sporo pytań. 
Zresztą wszyscy są pod wrażeniem hoteli 
i miejscowości. Odczucia są pozytywne. 
My jako organizatorzy też jesteśmy zado-
woleni, co wyraził prezydent Międzynaro-
dowej Federacji, że zawody bardzo udane. 
Wszystko odbywało się zgodnie z progra-
mem, nie było żadnego protestu, nie było 
też wypadku, a dyskwalifikacja była zaled-
wie jedna. W ostatnim dniu były już gorsze 
warunki przy plusowych temperaturach. 
Trasa była trudna. Wcześniejsze dwa dni 
trasa wymagająca, co bardzo się podobało 
zawodnikom z czołówki. Wyniki naszych 
reprezentantów poniżej oczekiwań. Liczy-
liśmy na więcej zawodników w ósemce. 
Ten rok był niesprzyjający, brak śniegu 
w styczniu, zburzył plan przygotowań. 
Mieliśmy określone trudności, ale mam 
nadzieję, że będzie to impuls do dalszego 
działania. Przed nami jeszcze dwa starty 
w Pucharze Świata. Reprezentować nas 
będzie skromna ekipa pięcioosobowa. 

J. Malik jako kierownik zawodów otrzy-
mał podziękowanie w imieniu wszystkich 
ekip. 

O podsumowanie imprezy na Czantorii 
poprosiłem też prezesa Kolei Linowej 
Czantoria czesława Matuszyńskiego, 
który powiedział:
- Baliśmy się tej imprezy, a wszystko 
odbyło się bez problemu. Teraz możemy 

powiedzieć, że były na Czantorii Mistrzo-
stwa Świata. Narciarze, którzy przyjechali 
na Czantorię korzystali z drugiej trasy, nikt 
nie protestował. Inni narciarze przyjeżdżali 
później, po zakończeniu konkurencji. Nie 
spotkałem się z protestami, że trasa jest 
zamknięta. Zaczynamy żyć w cywilizo-
wanym kraju i rozumiemy, że wszystko 
nie polega na tym, że ktoś krzyczy, bo jest 
niezadowolony. Po przygotowaniu tras, 
po raz kolejny przekonałem się, że mam 
bardzo dobrą załogą. Przedstawiciele ekip 
są zadowoleni, mówią o dobrze przygoto-
wanej trasie. Mamy stok homologowany  
i myślę, ze to był początek, a w przyszłości 
będziemy organizować inne zawody, może 
nawet Mistrzostwa Polski w gigancie.

Polski Związek Skibobowy, organiza-
tor Mistrzostw Świata na Czantorii, jest 
samodzielną organizacją nie związaną  
z Polskim Związkiem Narciarskim. Siedzi-
ba PZSb mieści się w Skoczowie. Zawodni-
cy pochodzą głównie z Beskidu Śląskiego, 
ale jest też zakopiańczyk. Federacja świato-
wa też jest poza strukturami FIS. Skiboby 
nie są sportem olimpijskim.

Na stronie internetowej Polskiego Zwiaz-
ku Skibobowego możemy przeczytać  
o początkach tej dyscypliny w kraju i na 
świecie:

Skibob jako sprzęt uniwersalny do ce-
lów sportowych, rekreacyjnych powstał 
w Ameryce. Jego twórcą jest Amerykanin 
Stevens, który pierwszy opatentował kon-
strukcję stanowiącą prototyp dzisiejszego 
- stale udoskonalanego skiboba. Do Eu-
ropy sprzęt dotarł na początku XX wieku. 
Pierwsze zawody w Europie odbyły się w 
1924 r. w Cortina d’Ampezzo. Renesans 
sportu skibobowego rozpoczął się po II 
wojnie światowej, a stało się to na sku-
tek zapotrzebowania na taki sprzęt, który 

umożliwiał uprawianie sportu zimowego 
ludziom niepełnosprawnym z kontuzja-
mi kończyn dolnych  - inwalidom wojen-
nym, wśród których było wielu narciarzy. 
W 1949 r. konstruktor niemiecki Graller 
wykonał pojazd nadający się do jazdy 
sportowej i od tego momentu rozpoczę-
ła się nowa era w sporcie skibobowym. 
W 1961 r. w Insbrucku powstała Międzyna-
rodowa Federacja Skibobów, która w 1963 
r. zorganizowała pierwsze Mistrzostwa 
Europy w Cortina d’Ampezzo, a pierwsze 
Mistrzostwa Świata odbyły się w 1967 r.  
w Bad Hofgastein. Od tego momentu mi-
strzostwa odbywają się regularnie. Od 
kilku lat jest organizowany Puchar Świata. 
W Polsce pierwsze skiboby ukazały się 
w handlu 1969 r. - produkcji Bydgoskich 
Zakładów Rowerowych, niestety jako wzór 
posłużył model sprzed 20 lat.Pierwsze 
oficjalne zawody odbyły się w 1969 r.  
w Szklarskiej Porębie, a ich organizatorem 
był Zarząd Powiatowy  TKKF w Jeleniej 
Górze.                             Wojsław Suchta

wspólne zdjęcie po zakończeniu mistrzostw na ustrońskim rynku.               Fot. w. Suchta

Natalia Mirocha.                                   Fot. w. Suchta	
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www.ustron.pl

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.komandor-ustron.pl.

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

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

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

Studentka architektury w trybie 
zaocznym, posiadająca półroczny 
staż jako pracownik biurowy, szuka 
pracy. 0505-94-95-73.

Dywanoszyszczenie. 0602-704-
384. 033 854-38-39.

Pokój do wynajęcia. 033 854-
71-37.

Wycinka drzew, odśnieżanie, re-
monty. 854-49-13, 0669-44-14-49.

Hotel Wilga w Ustroniu zatrudni 
kelnera z kilkuletnim doświadcze-
niem. Zgłoszenia osobiście. 

Drewno kominkowe, opałowe, 
sprzedam - najtaniej, rabaty. Tel. 
507-054-163.

Pomoc w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego (sprzątanie, 
zakupy). 0603-495-332.

Kredyty z trudną historią w BIK, 
konsolidacje, gotówkowe, hipo-
teczne. Zadzwoń 0338583526, 
0602577093.

Sprzedam betoniarkę i stemple 
metalowe lekkie. 033 854-44-82. 
0601-99-58-51.

Węgiel Eko-groszek, pakowany, 
transport. Drewno opałowe 1m3 - 
50zł, transport. 0518-201-189.

Meble na wymiar, kuchnie, szafy... 
dojazd i pomiar gratis. Tel. 508-
509-177.

Sprzątanie mieszkań, mycie okien. 
0961-265-796.

dziesięć  lat  temu

igloo...                                                                            Fot. w. Suchta

 kUltURA
9.3  godz. 9.00   Audycja muzyczna filharmonii Śląskiej 
           dla uczniów drugich klas ustrońskich 
           gimnazjów, pt. „Klasycy wiedeńscy”,  
           MDK „Prażakówka”.
     kIno 
27.2-5.3 godz. 19.00  kSIężnA, dramat, lat 15, W.Brytania. 
6-12.3   godz. 19.00  GoMoRRA, dramat oparty na faktach,  
         18 lat, Włochy.

6.3   - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.3   - Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
9.3   - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
10-11.3  - Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
			wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

... wymaga sporych ilości śniegu.                                     Fot. w. Suchta	

Rozmowa z Janem Szwarcem, burmistrzem Miasta Ustronia 
Jak Pan ocenia kontakty z mieszkańcami ?
Byłem na kilku spotkaniach. Próbujemy rozwiązywać wiele 

problemów, nie zawsze jednak jest to możliwe. Muszę powiedzieć, 
że kontakty z mieszkańcami są dla nas sympatyczne, spotykamy się 
ze zrozumieniem. Są też takie kontakty, gdzie próbuje się rozliczać 
poprzednią władzę.  Jest to przykre, bowiem nawet błędne decyzje 
poprzedników nie zawsze były szkodliwe. […]

Jaka jest pana wizja Ustronia w przyszłości, powiedzmy za 10 
lat? 

Marzę o tym, żeby każdy ustroniak miał mieszkanie, pracę i życie 
w czystym, nieskażonym środowisku. Dlatego musimy rozwiązywać 
problemy ekologiczne, infrastruktury turystycznej i budownictwa 
komunalnego.

We wtorek 23 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ustrońskiego  
Porozumienia Samorządowego, które prowadził przewodniczący 
Jan Kubień. Posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu 
budżetu miasta Ustronia na rok 1999. W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz miasta Jan Szwarc, wiceburmistrz Ireneusz Szarzec, 
radna powiatu, wiceprzewodnicząca UPS Katarzyna Brandys oraz 
radni Rady Miejskiej w Ustroniu i inni członkowie UPS-u. Projekt 
budżetu  przedstawił i omówił wiceburmistrz. Nad budżetem roz-
winęła się dyskusja, która koncentrowała się głównie na potrzebie 
dalszych remontów i inwestycji w zakresie dróg i chodników.  
W dalszej części dyskutowano również nad bieżącymi problemami 
miasta. Burmistrz poinformował zebranych o zmianach kadrowych 
w Urzędzie Miasta i ZUKiE w Ustroniu. 

W poniedziałek 22 lutego na stoku slalomowym na Poniwcu, 
odbyły się Mistrzostwa Ustrońskich Szkół Podstawowych w slalo-
mie gigancie o Puchar Burmistrza Miasta. Na starcie stanęły 22 
dziewczynki i 57 chłopców. (…) Slalom gigant ustawił znany nar-
ciarz Józef Gomola i zrobił to bardzo umiejętnie. Bramki rozstawił  
w ten sposób, że na liczącej około 400 metrów trasie, nie można było 
rozwinąć zbyt dużej szybkości.  Startowali bowiem razem zawodnicy 
o bardzo zróżnicowanym stopniu umiejętności.[..] Był tylko jeden 
przejazd. Walczono więc na całej trasie nie przejmując się upadka-
mi.[…] Wyniki: dziewczęta, klasy I-II: 1. Małgorzata Bożek SP-1 
(48,9)[…], klasy III-IV:  1. Anna Kłósko SP-2 (45,1)[…], klasy V-VI:  
1. Edyta Kłósko SP-2 (45,4[…] klasy VII-VIII: 1. Magda Sztefek SP-1 
(48,7); chłopcy: klasy I-III: 1.Krzysztof Kania SP-2 (43,4)[…], klasy 
III-IV: 1.Damian Poloczek SP-5 (50,9)[…], klasy V-VI: 1. Mateusz 
Zawada SP-1 (47,6)[…], klasy VII-VIII: 1. Marcin Szeja SP-2 (43,2).  
Klasyfikacja drużynowa:  1. SP-1: 79 pkt, 2. SP-2: 38 pkt, 3. SP-
3: 13 pkt, 4.SP-5: 11 pkt, SP-6: 2 pkt.                                     (aw) 

*    *    *
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felieton

Prawie miesiąc temu przedwcześnie ogło-
siłem zakończenie zimy, bo zima ponownie 
nas zaskoczyła. Powróciła we wzmożonej 
wersji. Sypało śniegiem i sypało. Zasypało 
Ustroń, zasypało góry. Nawet moja sucz-
ka syberian husky Lola szalała z radości  
w metrowym śniegu. Cieszyli się narcia-
rze, właściciele wyciągów narciarskich  
i właściciele firm odśnieżających miasto. 
Ale, za to, martwiła się pani skarbnik mia-
sta. Nici z oszczędności budżetowych. Ta 
„nowa zima” nie trwała długo. Już mamy 
przedwiosenne ocieplenie. Śnieg spada  
z dachów z łomotem, nie raz wraz z ryn-
nami. Na ulicach i chodnikach już nie ma 
śniegu.  W zimie śnieg musi być, przynajm-
niej w górach. Bez śniegu w górach nie 
ma tego, co jest najpiękniejsze na świecie. 
A co jest najpiękniejsze na świecie? Nar-
ciarstwo ( głupcze!- chciałoby się dodać), 
każdy góral to powie! Justyna Kowalczyk  
z Kasiny Wielkiej zdobyła dwa złote medale  
i brązowy w biegach narciarskich na MŚ  
w Libercu. Justyna jest wielka - naprawdę!  
U nas w Ustroniu z narciarstwem zwią-
zanych jest bardzo wielu mieszkańców.  
A właśnie, może przeprowadzić w GU 
sondaż, jak wielu? Niektórzy narciarze żyją 
już tylko wspaniałymi wspomnieniami, 
inni uprawiają narciarstwo dla zdrowia  
i rekreacji, młodzież ostro trenuje i startuje 
w zawodach mistrzowskich. Nawrót zimy 

spowodował, że w mieście odbyły się 
wszystkie zaplanowane zawody narciarskie. 
Nawet „wróciły” ( jak to pięknie ujął redak-
tor GU) mistrzostwa świata w skibobach 
na Czantorii. Nigdy nie wiem czy skiboby, 
bardziej należą do narciarstwa czy saneczek. 
Co to jest narciarstwo, to już wiemy. To, coś, 
co jest najpiękniejsze na świecie. Dlatego 
po „Pucharze Ustroniaczka” dla najmłod-
szych i zawodach w skialpiniźmie, które 
to odbyły się tej „poprzedniej” zimy, dwa 
tygodnie temu najpierw młodzież szkolna 
wszystkich typów szkół na Czantorii wal-
czyła w slalomie o mistrzostwo Ustronia. 
Potem rozegrano „Puchar Czantorii”, gdzie 
w slalomie brali udział narciarze wszystkich 
kategorii wiekowych. Na trasie spotkały 
się nasze młode mistrzynie w narciarstwie 
alpejskim z weteranką narciarstwa, kiedyś 
znakomitą Anną Pustówką. Podobnie było 
wśród mężczyzn, młodzież spotkała się  
z weteranami tras zjazdowych Zbigniewem 
Gomolą i Janem Śliwką. Na bulwarach 
nadwiślańskich odbyły się mistrzostwa  
Ustronia w biegu narciarskim sprinterskim.  
I znowu spotkali się weterani tras nar-
ciarskich z Ustronia: Franciszek Pasterny  
i Jan Starzyk. Byli też dawni mistrzowie  
z Jaworzynki Paweł Gorzołka i Jan Gorzoł-
ka i zaprezentowali wspaniałą formę. Nie-
stety ustrońskiej młodzieży zabrakło. Nie 
ma następców znanych biegaczy i biegaczek 
z Ustronia. Ustrońskie tradycje narciarskie 
sięgają początku ubiegłego wieku. W mo-
nografii Ustronia wyczytałem, że w lutym 
1913 r. na Czantorii odbyły się pierwsze 
zawody narciarskie, które obejmowały trzy 
konkurencje: turystyczną wędrówkę, zjazd 
juniorów i skoki. 21.II. 1932 roku sekcja 

narciarska PTT „Czantoria” urządziła pod 
stokiem Czantorii zawody narciarskie.  
Bieg mężczyzn wygrali ustroniacy: Jerzy 
Kozok , Józef Bukowczan i Paweł Cichy. 
Wśród juniorów podobnie wygrali ustro-
niacy: Karol Cichy, Franciszek Durczok 
i Erwin Pustelnik. Wśród kobiet drugie  
i trzecie  miejsce zajęły Anna Gajdziczanka 
i Irena Skorupska. Meta biegu znajdowała 
się na ustrońskim rynku! Po II wojnie świa-
towej też mieliśmy wspaniałych narciarzy. 
Już w sezonie zimowym 1946/47 liczyli 
się w Polsce ustrońscy narciarze: Miro-
sław Sadlik, Adam Wałach i Otton Wolny. 
W późniejszych latach ubiegłego wieku 
ustrońscy narciarze zjazdowi zdobywali 
tytuły mistrzowskie, najlepsi to: Tadeusz 
Bar, Krystyna Czekaj, Leszek Danel, Da-
nuta Gogółka, Antoni, Franciszek i Paweł 
Holeksowie, Rudolf Krużołek, Tadeusz  
i Zbigniew Małyszowie, Jan Michaliczek, 
Halina Moczała, Zofia Molin, Krystyna 
Muskorz, Jan Nogawczyk, Anna i Wanda 
Pustówkówny. Od lat 60-tych mieliśmy 
wspaniałych trenerów narciarskich: Pawła 
Kołaczyka, który trenował zjazdowców  
i Antoniego Holeksę, który trenował biega-
czy. Wychowali wielu mistrzów. Anna Pu-
stówka i Mariola Michalska, to największe 
gwiazdy narciarstwa zjazdowego w naszym 
mieście. Tak było! A jak jest obecnie? Nie 
mamy już skoczni, więc trudno nam będzie 
o drugiego Małysza, mamy trasy zjazdowe, 
więc młodzi trenują zjazdy i slalomy. Jak 
będziemy mieli trasy narciarskie biegowe, 
być może i my, będziemy mieli swoją Justy-
nę, która będzie wielką narciarką. 

Wtedy Ustroń, tak jak Kasina, będzie 
Wielki!                              Andrzej Georg 

felieton
tak sobie myślę

Znajoma dość niespodziewanie zaprosiła 
nas do siebie, do Kanady. Przy tym bardziej 
niż samym zaproszeniem zaskoczyła nas 
argumentacją, którą poparła swoje zapro-
szenie: Przyjedźcie póki możecie! Ode-
zwało się jej skrzywienie zawodowe. Jest 
lekarką. Najwyraźniej pomyślała o naszym 
wieku i stanie zdrowia, szczególnie moim. 
Najwyraźniej jeszcze jesteśmy w stanie 
odbyć długą podróż do Kanady. Ale – jak to 
kiedyś przekonywały mnie solidarnie moja 
żona i siostra … z wiekiem nie przybywa 
nam sił. Jest inaczej i trzeba się liczyć  
z tym, że nasze możliwości ulegają coraz 
poważniejszym ograniczeniom.

Inna rzecz, że słysząc owe „przyjedźcie 
póki możecie”, pomyślałem nie tylko o nas, 
ale także o zapraszającej. Dzisiaj ma moż-
liwości nas zaprosić i przyjąć u siebie. Nie 
wiadomo jednak jak będzie w przyszłości. 
Może już nie będzie chciała nas zaprosić.  
A może z jakiś powodów nie będzie mogła 
nas u siebie przyjąć… Przecież jej losy ukła-
dają się niezwykle burzliwie. Lubi ryzyko-
wać i zmieniać swoje życie. Ma za sobą trzy 
małżeństwa i trzy rozwody. Wznosiła się na 
szczyty powodzenia, aby po pewnym czasie 

stracić niemal wszystko i znowu zaczynać na 
nowo. Najwyraźniej, próbowała wszystkie-
go, co tylko było możliwe. A przecież jesz-
cze nie wszystkie możliwości wykorzystała. 
Nie wiadomo więc czego może spróbować 
następnym razem i z jakim skutkiem.

Najwyraźniej jej hasłem życiowym stało 
się próbowanie wszystkiego, co jest moż-
liwe. I to wtedy, kiedy jest po temu szansa. 
Wszak bywa tak, i to bardzo często, że 
osiągnięcie czegoś w życiu, możliwe jest 
tylko w nielicznych razach, a czasem tylko 
raz, w jednym momencie życiowym. Bywa, 
że raz w życiu stoimy przed szansą realizacji 
swoich pragnień i marzeń. I nie zawsze tę 
szansę wykorzystujemy. Przecież z każdą 
szansą wiąże się jakieś ryzyko. Zwykle coś 
możemy zyskać, ale równocześnie trzeba 
się czegoś innego wyrzec. Przychodzą 
wątpliwości i rozterki. Nie zawsze jesteśmy  
w stanie ponieść ryzyko, wykorzystać szan-
sę istniejącą tylko na krótko… Pójść za 
ciosem i wykorzystać życiową szansę póki 
możemy. A potem mija ten czas „póki mo-
żemy”. Potem już nie możemy. Nie zawsze 
otrzymujemy drugą czy kolejną szansę.  
I bywa, że przez długie lata nie wykorzysta-
liśmy szansy, która została nam dana. Prze-
gapiliśmy możliwość zmiany na lepsze swe-
go życia, utraciliśmy szansę na małżeństwo 
z ukochaną osobą, nie wykorzystaliśmy 
możliwości osiągnięcia awansu w pracy, 
zmarnowaliśmy okazję do zrealizowania 
swoich pragnień i marzeń. A to wszystko 
tylko dlatego, że nie poszliśmy za polece-

niem; zróbcie to, póki możecie!
Wygląda na to, że przy każdej życiowej 

szansie pojawia się owo kuszące wezwanie: 
Zróbcie to póki możecie! To jest szansa 
jedyna w naszym życiu. Długo będziecie 
musieli czekać na następną, a może już jej 
nigdy nie otrzymacie. Trzeba się zdecydować 
teraz, bo jutro będzie już za późno… Tylko 
z tym wezwaniem do wykorzystania szansy 
łączy się ostrzeżenie przed konsekwencjami. 
Nie zawsze warto ryzykować. I nie wszystkie 
złe konsekwencje jesteśmy w stanie przewi-
dzieć. Zamiast zyskać możemy stracić. Prze-
niesienie się do innego miasta czy kraju może 
nas rozczarować. Awans może przynieść 
więcej strat niż pożytku. Zainwestowanie 
pieniędzy w bardzo zyskowną inwestycję 
może prowadzić do bankructwa…

Jakże często trudno podjąć właściwą 
decyzję. Rozterki i wątpliwości są tak sil-
ne, że mija czas, a wraz z nim dane nam 
możliwości. A potem pozostaje tylko żal, że 
nie spróbowaliśmy, że nie wykorzystaliśmy 
swojej szansy. Na szczęście każdy niemal 
dzień przynosi nowe szanse i możliwości. 
Z upływającym czasem jest ich jednak 
coraz mniej… Może więc jednak warto 
zaryzykować i wykorzystać szanse, które 
daje nam los? Wykorzystać teraz, póki mo-
żemy… A swoją drogą sam jestem ciekaw, 
czy skorzystamy z otrzymanego zaproszenia  
i udamy się w daleką podróż „póki możemy”, 
póki mamy jeszcze dość sił, chęci, zdrowia  
i potrzebnych pieniędzy na ten wyjazd.

Jerzy bór  

Póki możecie…

narciarstwo
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Pięć lat świetlicy
W czwartek 19 lutego 2009 roku, minęło 

dokładnie pięć lat od powstania Świetlicy 
Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży  
w Hermanicach, przy Parafii N.M.P. Kró-
lowej Polski. 

Chcąc uczcić tę rocznicę zorganizowa-
liśmy trzydniowe obchody pięciolecia. 
Pierwszego dnia – w piątek 20 lutego – od-
był się Turniej Rodzinny, w czasie którego 
dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, brały 
udział w przeróżnych, bardzo ciekawych 
konkurencjach, m.in. takich, jak: układanie 
puzzli z odcisku stopy rodzica, rzuty do celu, 
rozpoznawanie własnych portretów naryso-
wanych przez dzieci, przebijanie balona  
z zamkniętymi oczami pod przewodnictwem 
dziecka, i wiele, wiele innych. Zwycięzcą 
turnieju została rodzina Porębskich oraz 
Kulików. Wszystkie rodziny biorące udział  
w turnieju nagrodzone zostały dyplomami 
oraz zawieszkami do telefonu. W dniu tym 
nagrody oraz dyplomy otrzymały też te 
dzieci, które są uczestnikami świetlicy od 
samego jej początku.

Drugiego dnia, odbyło się uroczyste spo-
tkanie wszystkich tych, którzy w jakiś spo-
sób przyczynili się do działania świetlicy. 
Swoją obecnością zaszczycili nas również 
przedstawiciele Urzędu Miasta Ustroń: bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
RM Stanisław Malina, naczelnik Danuta 
Koenig. W czasie tego spotkania wszystkim 
zebranym została zaprezentowana działal-
ność świetlicy. Była to również okazja, aby 
podziękować osobom, które przez minione 
pięć lat przyczyniały się do istnienia i 
działania świetlicy – osoby te otrzymały 
pamiątkowe ramki wykonane przez dzieci 
oraz kalendarze ze zdjęciami ze świetlicy. 

Trzeciego, ostatniego już dnia naszego 
święta, w niedzielę 22 lutego, odbyły się 
dwa koncerty charytatywne. Jako pierwszy 
wystąpił Zbigniew Bałdys z przyjaciółmi, 
a następnie mieliśmy zaszczyt gościć Chór 

Męski „Gorol” z Jabłonkowa pod dyrekcją 
Katarzyny Siwiec. Obchody zakończyła 
uroczysta msza w intencji świetlicy. 

Przez te trzy dni uroczyście świętowali-
śmy pięć lat naszego istnienia i myślę, że 
warto w wielkim skrócie przybliżyć, co  
w tym okresie działo się w naszej świetlicy. 

Świetlica rozwijała się i dalej rozwija, 
ciągle poszerzając swoją działalność. Po-
czątkowo czynna była dwa, potem trzy 
dni w tygodniu. Obecnie jest to sześć dni 
– od poniedziałku do soboty, a wszystko 
to dzięki wolontariuszom, którzy poświę-
cają swój czas dla dzieci. W tym cza-
sie dzieci miały możliwość skorzystania  
z wielu ciekawych zajęć: przede wszystkim  
z zajęć plastyczno-artystycznych, spor-
towych, rekreacyjnych, tanecznych, te-
atralnych, językowych, komputerowych, 
dydaktycznych, edukacyjnych i psycho-
edukacyjnych, profilaktycznych.  

Odbyło się także wiele różnych wycie-
czek, m. in. do Ogrodu Zoologicznego 
w Chorzowie, Zabytkowej Kopalni Soli 
w Wieliczce, Krakowa, Wadowic, Par-
ku Miniatur w Inwałdzie, Kina IMAX  
w Katowicach, Zabytkowej Kopalni Węgla 
Kamiennego „Guido” w Zabrzu, Stadniny 
Koni w Górkach Wielkich, dwukrotnie do 
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, 
Chaty Chleba w Górkach Wielkich. Dzieci 
wzięły też udział w kuligu do Wisły Czar-
ne, a także w pieszej wycieczce na Małą 
Czantorię i szeregu wycieczek rowero-
wych (w tym cykl wycieczek związanych  
z poznawaniem tradycji i legend dotyczących  
naszego miasta, który organizowany był w 
czasie półkolonii w 2007 roku).  

W ciągu tych pięciu lat już czterokrotnie 
organizowano dla dzieci półkolonie, nato-
miast pięciokrotnie zimowiska. W 2005 
roku dzieci wyjechały też na kolonię nad 
jezioro Nakło – Chechło, natomiast w 2006 
na zimowisko do Korbielowa. 

Przez świetlicę w tym czasie przewinęło 
się ok. 500 dzieci oraz ok. 40 wolontariuszy. 
Obecnie na listę zapisanych jest ponad 40 
dzieci, natomiast wolontariuszy mamy 18 
(w tym trójka naszych byłych wychowan-
ków). Wśród wolontariuszy jest wykształ-
cona kadra pedagogiczna – nauczyciele 
i pedagodzy, logopeda, psycholog oraz 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Naszym obecnym opiekunem – już od 
trzech lat jest o. Michał Szałkowski OP, 
wcześniej byli to o. Krzysztof Kupcza-
kiewicz OP, o. Rafał Skrobacz OP oraz o. 
Paweł Biszewski OP. 

Od roku 2005 działalność świetlicy jest 
dofinansowywana ze środków budżetu mia-
sta Ustroń, w sumie było to 54 500 zł. 

W ciągu dwóch ostatnich lat udało nam 
się nawiązać współpracę z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, 
Ośrodkiem Pracy z Dziećmi i Młodzieżą 
„Można Inaczej”, Prywatnym Ośrodkiem 
Pomocy Psychologicznej TAMA, Fundacją 
św. Antoniego, Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Kołem Charytatywnym działającym przy 
naszej Parafii, a także z pedagogami ustroń-
skich szkół. Od listopada 2007 roku przed-
stawiciel świetlicy uczestniczy również w 
zebraniach Zespołów Interdyscyplinarnych 
działających przy Ośrodku Pracy z Dziećmi  
i Młodzieżą „Można Inaczej”. 

Od 2008 roku prowadzimy warsztaty dla 
rodziców – obecnie trwa ich druga edycja, 
poświęcona komunikacji i problemom 
dotyczących uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży (w tym uzależnień od Internetu, 
komórek, komputerów).

Mamy też wiele planów na przyszłość – 
dużo można o nich pisać, ale to nie miejsce. 
Wspomnieć chcielibyśmy tylko, iż jednym  
z najbliższych jest założenie Stowarzyszenia  
Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad granicami”,  
a wszystko to, aby jeszcze bardziej rozsze-
rzyć swą działalność, a tym samym dawać 
więcej naszym dzieciom. 

Na koniec tego artykułu chcielibyśmy 
jeszcze raz serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy swoją pracą, wsparciem 
– nie tylko materialnym i rzeczowym, 
ale również duchowym, przyczynili się 
do tego, iż nasza świetlica istnieje, działa  
i ciągle się rozwija już pięć lat. Nie sposób 
wymienić wszystkich, którzy nam pomogli 
i dalej pomagają, szczególnie chcielibyśmy 
jednak podziękować: o. Robertowi Regule 
OP, Urzędowi Miasta, Romie Rojowskiej, 
Henrykowi Kowalikowi, rodzinie Polaczek, 
Konradowi Owczarkowi, Włodzimierzowi 
Chmielewskiemu, Michałowi Grzybczy-
kowi, Markowi Cieślarowi, Eugeniuszo-
wi Holeksie, Józefowi Sowula, państwu 
Niedzielskim, Marzenie Szlajss,  Beacie 
Rząsie, Marii i Danucie Słowik, Kołu 
Gospodyń Wiejskich, Zespołowi Charyta-
tywnemu oraz wszystkim byłym i obecnym 
wolontariuszom. 

Wszystkim także tym których tutaj pomi-
nęliśmy, jeszcze raz z całego serca dzięku-
jemy.               o. Michał Szałkowski oP

o. robert reguła oP, ireneusz Szarzec, Stanisław Malina, danuta Koenig, na obchodach 
pięciolecia.                                                                   Fot. S. Pietrzak


