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Z LOTU PTAKA BOMBA W SKLEPIE
Rozmowa z radnym Tomaszem Dyrdą

To pana trzecia kadencja w Radzie Miasta. Obserwuje pan
samorząd z bliska. Co można zmienić na lepsze?
Cały czas myślę, że radnych mogłoby być mniej. Liczba radnych wcale się nie przekłada na jakość pracy. Można szukać
oszczędności.
Nie byłyby to chyba znaczące oszczędności, a mniejsza liczba
radnych grozi tym, że powstanie klika.
Może, ale skoro w Nowym Jorku jest podobno siedmiu radnych,
to w Ustroniu starczyłoby pięciu. Poza tym praca przez te trzy
kadencje nie bardzo się zmieniła. Gdyby jednak porównywać,
to mam wrażenie, że w obecnej radzie jest mniej różnic zdań
i nie wiem czy to dobrze. Obecnie mało jest takich spraw, które
wywołują burzliwe dyskusje a dawniej bywały.
W poprzedniej rozmowie dla naszej gazety określił się pan
jako dość kategoryczny liberał.
Tak, w kwestiach gospodarczych nadal jestem zwolennikiem
wolnego rynku natomiast w sprawach światopoglądowych - konserwa, im starszy tym bardziej radykalny. Prawa wolnego rynku
są jak prawa przyrody. Woda płynie z góry na dół, człowiek działa
tak, aby jego działalność przynosiła korzyść - przede wszystkim
jemu samemu, później jego bliższemu i dalszemu otoczeniu. Państwo zapewnia, aby w tej działalności wszyscy mieli jednakowe
(cd. na str. 2)
11 marca 2010 r.			

Około południa dowiedzieliśmy się, że w markecie Tesco
prawdopodobnie podłożono bombę. Po przybyciu na miejsce,
zobaczyliśmy klientów, którzy z parkingu obserwowali akcję po(cd. na str. 3)
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Z LOTU PTAKA

(cd. ze str. 1)
prawa. Niektórzy mówią, że obecny kryzys to fiasko koncepcji
liberalnej. Ja uważam, że jest to całkowita porażka koncepcji
socjalistycznych, interweniowania w gospodarkę, manipulowania
wirtualnym pieniądzem w miejsce zasad wolnorynkowych.
Gdy spojrzymy na miasto, to interwencja w pewne sfery życia
społecznego okazuje się konieczna. Bez tego wielu osobom
trudno byłoby sobie poradzić.
Ludzie są zaradni a trudności wyzwalają kreatywność. Odwiedzam ludzi jako lekarz i mam pewien obraz jak żyją, jakie mają
problemy, jak sobie z nimi radzą. Gdy się im nie przeszkadza, to
sobie radzą. Nie jestem przeciwnikiem pomagania ale nie podoba
mi się pomoc państwowa, czyli taka, która „się należy”. Ona
zabija inicjatywę, powoduje powolną apatię społeczeństwa.
Ale mamy uczucia, chcemy pomagać słabszym. Tym różnimy
się od zwierząt.
Wspaniale, pomagajmy! Tylko róbmy to ze swojego. Dzisiaj
system świadczeń socjalnych powoduje coraz większe zadłużenie
państwa. Nie pomagamy ze swojego, długi będzie spłacało następne pokolenie. To nie jest uczciwe: rodzi się człowiek i już jest
zadłużony. Ponadto - zabierając ludziom coraz więcej pieniędzy,
a podatki ciągle rosną, zabija się ich kreatywność.
Co pan sądzi o prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego?
Jestem za sprywatyzowaniem całej służby zdrowia, mówiłem
to wielokrotnie. Można przeprowadzić prywatyzację w sposób
bandycki. Kilka osób spotka się przy grobie babci, coś ustalą,
zatelefonują do kogo trzeba i całkiem spory majątek, za całkiem
niewielkie pieniądze, trafia w ręce krewnych i znajomych królika.
Ale można też uczciwie, jawnie, najlepiej w drodze przetargu - kto
da więcej. Byliśmy o prywatyzacji informowani dość ogólnikowo
bo miasto nie jest właścicielem Uzdrowiska. Docierały do nas

T. Dyrda.

Fot. W. Suchta

Działające w Cieszynie Towarzystwo Przyjaźni PolskoIzraelskiej od ponad 15 lat
funkcjonuje jako Międzynarodowy Ośrodek Współpracy
Chrześcijańsko-Żydowskiej
Domu Narodowego. Formuła
działania obejmuje współpracę
z różnymi środowiskami. Organizowane są, m.in. koncerty
i wykłady.

*

*

*

Rekordy popularności biły wybory Miss Święta Trzech Braci.
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Niestety zorganizowano raptem parę konkursów, których
finały odbywały się w teatrach
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Startowały w nich dziewczęta z obu stron Olzy.

sprzeczne informacje. Dyrektor Grzybowski świetnie sobie radził
i słyszeliśmy, że firma się rozwija. Później jeden prezes mówił,
że stan jest katastrofalny a jego następca, że nie jest najgorzej.
Czy to zależy od prezesa, czy też zmieniły się okoliczności – nie
wiem. Upadłość zdarza się zarówno w firmach prywatnych jak
i w firmach państwowych. W państwowych prawdopodobieństwo
złego gospodarowania i upadłości jest większe, wnioski nasuwają
się same.
Jest do wzięcia wielomilionowy majątek i tu na pewno zadziałają prawa przyrody.
Chciwość ludzka jest prawem przyrody - nic na to nie poradzimy.
Obowiązkiem państwa jest stać na straży prawa. Wielomilionowy
majątek można drapnąć za jednym razem w trakcie nieuczciwej prywatyzacji, można też rozdrapywać go lub marnotrawić
powolutku jak to się najczęściej dzieje w państwowych przedsiębiorstwach. Wolny rynek nie oznacza zgody na złodziejstwo,
na bezprawie!
Do rady został pan wybrany z centrum. W tym centrum przez
ostatnie lata wiele się zmieniło. Jak pan to ocenia?
Bardzo pozytywnie.
A nie dało się lepiej?
Zawsze da się lepiej. Byłem rzecznikiem rozwiązania, żeby miasto
zmieniać najpierw w centrum, a następnie na jego obrzeżach. Nie
dlatego, że tu mieszkam, bo zawsze staram się patrzeć na miasto
z lotu ptaka. Centrum - to wizytówka miasta. Patrząc z perspektywy trzech kadencji dużo się zmieniło.
Dalej jednak nie mamy wyraźnie zaznaczonego centrum,
a do takiego centrum tęskni sporo osób.
O takim centrum dyskutowano przy okazji porządkowania rynku. Byli zwolennicy zabudowanego rynku, inni twierdzili, że
w Ustroniu nie ma takiej tradycji. Te dwa poglądy się ścierały.
Wybrano wersję, która moim zdaniem nie jest zła, mnie się
podoba i podobne opinie słyszę od zdecydowanej większości
ustroniaków i turystów. To rozwiązanie ma ten walor, że gdyby
w przyszłości naszym następcom bardzo się to nie podobało,
łatwo można rynek przebudować.
Do centrum należą też łąki miedzy ul. Brody i ul. Konopnickiej. Co pan sadzi o ich zabudowie?
To jest porażka. Ten teren można było wykorzystać inaczej.
Wiem, że były inne projekty i można było teren wykorzystać
dużo lepiej.
Jak pan ocenia ustrońskich urzędników miejskich? Jak to
wygląda ze strony mieszkańców, którzy zwracają się do radnego z różnymi sprawami?
Faktem jest, że dawniej częściej o urzędnikach mówiło się krytycznie, że to mafia itp. Teraz już tego typu uwag nie wysłuchuję.
Najwięcej uwag dotyczy różnych rozwiązań urbanistycznych.
Jak się jest trzecią kadencję radnym, to może mieszkańcy
myślą, że pan też do tej mafii należy?
Być może. Ale otwartej krytyki słyszę mniej i to nie tylko jako
radny, ale też jako lekarz jeżdżący po domach. Dawno nie spotkałem się z taką krytyką „grubego kalibru” czy to w odniesieniu
do konkretnego urzędnika czy do całej „gminy”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku i znajduje się w kronice
Jakuba Schickfussa. Budowla
była wtedy dobrze obwarowana. Zburzono ją w XIX wieku
i zbudowano nowy zamek, istniejący do dziś.

prawienie czapki służbowej.
Z pomocą przyszli mu dwaj
radni kapelusznicy, którzy
uszyli dwie nowe czapki.
		
* * *
Od 1991 roku przy Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
prowadzone są zespoły dziecięce i młodzieżowe. W tym
czasie, czyli na blisko 20 lat,
najzdolniejsi wychowankowie
sukcesywnie zasilają „dorosły”
zespół. A pierwszy nabór przyciągnął na zajęcia ponad... 150
dziewczynek i chłopców.

Onegdaj do Wydziału Gminnego w Skoczowie trafiło podanie
woźnego miejskiego Kaszy,
który prosił o zgodę na na-

Na istebniańskim Buczniku
stoi kapliczka wykonana przez
Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta postawił ją
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ponad 80 lat temu jako wotum
wdzięczności za swój szczęśliwy powrót z zesłania na Syberię.
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*
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*

*

*

Sposobem na wzbogacenie
kasy miejskiej Cieszyna może
być powrót do zasad obowiązujących na początku XVI wieku.
Wtedy most na Olzie był własnością grodu i pobierano myto
za jego przekraczanie...
W kościele katolickim w Wiśle Głębcach jest figura Matki
Boskiej Fatimskiej. Od kilkunastu lat odbywają się przy niej
tzw. noce pokutne. Uczestniczą
w nich wierni z obu stron
Olzy.
(nik)
11 marca 2010 r.

WALNE ZEBRANIE OSP
W sobotę, 13 marca o godz. 16 w remizie OSP Ustroń Centrum,
ul. Strażacka odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

*

*

*

WSPOMNIENIA GLOBTROTERA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Andrzejem Więcławkiem pt. „Wspomnienia jubileuszowe globtrotera”, które
odbędzie się w sobotę 13 marca o godz. 15.00. W programie
wystawa z podróży i promocja książki o tej tematyce.
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CZWARTKI ZE ZDROWIEM
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka przy parafii pw. św.
Klemensa zaprasza na kolejne spotkanie z lekarzem w ramach
„Czwartków ze zdrowiem”, które odbędzie się 18 marca o godz.
16. Lekarz onkolog Hanna Grzbiela, wygłosi prelekcję z cyklu
„Zdrowie a medycyna” na temat: „Mozart i medycyna, czyli są
rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się onkologom”.
IKONY STELLERA
Od marca do końca maja będziemy mieli okazję podziwiać
wystawę pod tytułem „Ikony i impresje arabskie” Stefana Stellera, syna słynnego śląskiego grafika Pawła Stellera. Ta piękna
ekspozycja przygotowana w Oddziale Muzeum Ustrońskiego
„Zbiory Marii Skalickiej” wpisuje się w klimat okresu pasyjnego i atmosferę świąt wielkanocnych. Wernisaż odbędzie się 16
marca (wtorek) o godz. 17.00 w Muzeum na Brzegach. W programie spotkanie z autorem prac oraz koncert pieśni pasyjnych
w wykonaniu zaolziańskiego chóru „Collegium canticoprum”.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Pince		
lat 59 ul. Chabrów 16/1
Emilia Czakon
lat 85 ul. 3 Maja 92
Anna Kubień		
lat 78 ul. Skoczowska 148
Anna Cieślar		
lat 85 ul. Myśliwska
Ewa Szczepańska
lat 96 ul. Sosnowa 29
Bolesław Godycki
lat 88 ul.Graniczna 5

BOMBA W SKLEPIE

(cd. ze str. 1)
licji. Przed wjazdem na parking stali policjanci i informowali, że
sklep jest nieczynny z powodu zagrożenia. W takich przypadkach
decyzję o ewakuacji podejmuje zarządzający obiektem. W tym
przypadku personel i klientów poproszono o opuszczenie sklepu.
Bomby nie znaleziono.
- Akcję przeprowadzono po zgłoszeniu o podłożeniu bomby
w sieci sklepów, dlatego przeprowadzono rutynową kontrolę
także w Ustroniu. Policja nigdy nie bagatelizuje tego typu sygnałów, mimo iż często wydają się mało prawdopodobne. Obecnie
prowadzone są działania operacyjne, mające na celu ustalenie
winnego – powiedział Ireneusz Brachaczek, rzecznik Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie.
(ws)

2.03.2010 r.
W godzinach 12.00-12.30 przy
ul. Dominikańskiej sprawca wykorzystując nie zamknięte drzwi
wszedł do domu i z torebki dokonał kradzieży pieniędzy.

1.03.2010 r.
Patrol straży miejskiej został poinformowany przez mieszkańców
o złamanym konarze zwisającym
nad linią energetyczną na ul. 9
Listopada. Miejsce zabezpieczono
i poinformowano Zakład Energetyczny. Konar szybko usunięto.
2.03.2010 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta
przeprowadzono kontrolę odprowadzania ścieków z posesji na ul.
Granicznej.
2.03.2010 r.
Kontrolowano pod względem
porządkowym Zawodzie. Na ul.
Źródlanej na dwóch posesjach nakazano zaprowadzenie porządku.
3.03.2010 r.
Zgłoszenie od mieszkańców
o zanieczyszczeniu błotem ul.
Solidarności. Szybko ustalono

O SOWACH
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na prelekcję Ryszarda
Mędrzaka pt. „Sowy Polski”,
która odbędzie się 18 marca
o godz. 17 w Nadleśnictwie.

4/5.03.2010 r.
Z samochodu vw golf na osiedlu
Centrum skradziono światło przeciwmgielne.
6.03.2010 r.
Około godziny 10 z przystanku
PKS Ustroń Czantoria skradziono
narty Nordic doberman na szkodę
mieszkańca Katowic.
sprawcę i nakazano uprzątnięcie
ulicy, co winny szybko wykonał.
3.03.2010 r.
Strażnicy wspólnie z pracownikiem Wydziału Środowiska UM
sprawdzali zaśmiecenie wałów
nad Wisłą od Lipowca po ul.
Kuźniczą. Stwierdzono dużą ilość
śmieci, były także wypełnione
śmieciami worki. Poinformowano
odpowiednie służby.
4.03.2010 r.
Na jednej z posesji na ul. Leśnej
nakazano zaprowadzenie porządku.
5.03.2010 r.
Zgłoszenie mieszkańców o sarnie
potrąconej przez samochód na ul.
Katowickiej. Padnięte zwierzę
przekazano do utylizacji. (ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

12.03 - Zbyszek
Wiktorski Trio

Instrumentalny zespół cieszyńskiego
basisty ponownie w Angel's. Melodie
z najlepszych lat jazzu.

13.03 – Sobotnie Duety
Karolina Kidoń & Tomasz Pala
Ekspresyjny duet znów w Angel's.
Zadziorność Karoliny kontra
zachowawczość Tomasza.

19.03 - Blues menu
- pierwszy raz w Angel's!

Zapraszamy do

SERWISU KOMPUTEROWEGO ORAZ GSM
na ul. 3 Maja 48 (naprzeciw restauracji Kubuś).
www.komp.sos.pl tel. 514 79 69 09

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
Policja pilnowała wjazdu do sklepu.

11 marca 2010 r.			

Fot. W. Suchta

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0502 715 339
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Laureaci Konkursu Recytatorskiego.			

Fot. M. Niemiec

DOBRZE PRZYGOTOWANI

Kobiece jury oceniało najlepszych ustrońskich recytatorów, wśród których
również przeważały przedstawicielki płci pięknej. Zaledwie dwóch chłopców
dostało się do finału Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się
3 marca w „Prażakówce”.
W dotychczasowych konkursach recytatorskich w Ustroniu przewodniczącym jury zazwyczj był Karol Suszka,
aktor i dyrektor Sceny Polskiej Teatru
w Czeskim Cieszynie. Tym razem nie mógł
przyjechać, czego bardzo żałował, ale musiał być obecny podczas prób spektaklu,
w którym wystąpi Stefan Friedman.

W konkursie uczestniczyło 21 recytatorów, a oceniała ich komisja w składzie: Danuta Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta
Ustroń, Barbara Nawrotek-Żmijewska,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu, Krystyna Krysta,
nauczycielka języka polskiego.

TRZY MANDATY

Ruszyła kampania wyborcza w Platformie Obywatelskiej RP. Do wyborów nowych władz przystąpiło również Koło PO
w Ustroniu, skupiające kilkudziesięciu
członków i należące do największych w powiecie cieszyńskim. 1 marca w sali jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum odbyło się Walne Zebranie Członków,
na którym, w wyniku głosowania, wybrano
przewodniczącego, członków Zarządu
a także delegatów na Zjazd Powiatowy
PO, który odbędzie się również w marcu
na terenie naszego miasta.
W wyniku głosowania tajnego, nowym
przewodniczącym Koła został wybrany
Czesław Gluza, starosta cieszyński, wiceprzewodniczącymi Zbigniew Drózd
i Przemysław Korcz. Funkcję sekretarza powierzono Bogusławie Rożnowicz,
skarbnikiem została wybrana Mirosława
Orawska. Nowy Zarząd będą tworzyć
również: Jerzy Buczak, Marek Cieślar,
Andrzej Georg, Józef Gogółka i Piotr
Próchniak. Delegatami na Zjazd Powiatowy, poza osobami z klucza, zostali
wybrani: Jerzy Buczak, Marek Cieślar,
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Mirosława Orawska, Piotr Próchniak
i Jan Sztefek.
Ustrońskie Koło Platformy Obywatelskiej RP w ostatnich wyborach samorządowych uzyskało trzy mandaty
w Radzie Miasta Ustroń, a jego członkowie
przewodniczą dwóm komisjom: Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa, mając niemały wpływ na
inwestycje i zadania realizowane w tych
obszarach na terenie naszego miasta, m.in.
radni PO RP od samego początku monitorują i zabiegają o informacje, wyjaśnienia
i podjęte działania toczące się wokół
prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Działania te
stale wspiera starosta cieszyński Czesław
Gluza. Jest to jedno z priorytetowych
zagadnień dotyczących przyszłości naszego miasta, którego rozwój, według
naszej oceny, jest nierozerwalnie związany
z jego funkcją uzdrowiskową, turystyczną
i sportową.
Zarząd Platformy Obywatelskiej RP
Koło Ustroń

W kategorii klas od czwartej do szóstej
pierwsze miejsce zajęła Julia Kral z klasy
VI Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce zajął Filip Wałach z V kl. SP-2, trzecie
Anna Pinkas z kl. VI SP-3. Wyróżniono
Karolinę Szlęk z kl. V SP-1. W kategorii
klas od pierwszej do trzeciej pierwsze
miejsce przyznano Andrei Cabrerze-Blanco z klasy II Szkoły Podstawowej nr 6,
drugie miejsce Natalii Błaszczyk z kl. III
SP-2, trzecie miejsce Katarzynie Górny
z kl. I SP-5. Wyróżniono: Agatę Ciemałę
z kl. III SP-5 i Romę Fober z kl. III SP-1.
Zwyciężczynie zachwyciły swoim talentem jurorki, ale wszyscy uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom sztuki recytatorskiej i aktorskiej. Najczęstszym błędem, jaki popełniali, to unikanie kontaktu
wzrokowego ze słuchaczami, zbyt cicha
i momentami niewyraźna recytacja. W tego
typu konkursach nie należy też przesadzać
z gestykulacją, bo nie o aktorstwo, a piękną
wymowę w nich chodzi. Emocje należy
wyrażać głosem. Wystarczy go odpowiednio użyć, żeby opowiadać historie i malować obrazy przedstawione w wierszach
i prozie, co podkreślała przewodnicząca
komisji D. Koenig. Repertuar był ciekawy
i różnorodny, odpowiednio dobrany do
wieku recytatorów. Komisja dziękowała
uczestnikom i ich opiekunom za dobre
przygotowanie.
Komisja wytypowała i zgłosiła uczestników do Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” - 26 marca
w Bielsku-Białej. Ustroń reprezentować będą: A. Cabrera-Blanco, J. Krall,
N. Błaszczyk, F. Wałach.
Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe oraz egzemplarze Kalendarza
Ustrońskiego na 2010 r. Wszyscy recytatorzy otrzymali kalendarze ścienne, długopisy firmowe oraz małe kalendarzyki.
Monika Niemiec
Wymieniając panie, które pracują na
stanowiskach naczelników wydziałów
w Urzędzie Miasta Ustroń, pominęłam
Bożenę Dziendziel, która kieruje Jednostką Obsługi Placówek Oświatowych.
Jednostka działa na prawach wydziału,
a więc jej szefowa jest naczelnikiem. Zajmuje się finansami i kadrami, przedszkoli
i szkół, które znajdują się pod opieką samorządu miejskiego, a więc podstawówek
i gimnazjów. Na oficjalnej stronie Urzędu

BŁĘDY I BŁĘDY

Miasta nie ma słowa o tej ważnej dla funkcjonowania miasta jednostce.
Próżno też szukać tam nazwiska aktualnej dyrektorki Przedszkola nr 5 w Lipowcu
Joanny Cieślar, która zajmuje to stanowisko od 1 września 2007 roku. Mimo iż od
trzydziestu miesięcy Lidia Chrapek nie
kieruje już przedszkolem, na naszej stronie
internetowej dalej jest wymieniana jako
jego szefowa.
Wszystkich zainteresowanych przepraszam, że skorzystałam z oficjalnej strony
internetowej Ustronia i nie sprawdziłam
danych tam umieszczonych.
Monika Niemiec

11 marca 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza

O początkach samorządu mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

OTWARCIE ODDZIAŁU

Po trwających prawie pół roku pracach
budowlano-instalacyjnych końcem lutego
oficjalnie oddano do użytku pomieszczenia
Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.
Przecięcie wstęgi zakończyło kolejny etap rozbudowy Szpitala Śląskiego
w Cieszynie. Roboty budowlano-instalacyjne, które prowadziła firma HB-Unibud z Czechowic Dziedzic, rozpoczęły
się we wrześniu zeszłego roku i w sumie wraz z pracami w sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej pochłonęły
niemal 2.750.000 złotych. Kompleksowe wyposażenie Oddziału kosztowało ponad 6.850.000 złotych, co razem
daje kwotę ponad 9.600.000 złotych.
- To miejsce, które za chwilę obejrzymy,
ma szczególny charakter. Tutaj bowiem
minuty, a nawet sekundy decydują o życiu
ludzkim. Tu często ma miejsce dramatyczna walka lekarzy o życie pacjenta
- mówił starosta cieszyński Czesław
Gluza dziękując przedstawicielom władz
różnych szczebli, dzięki staraniom których największa inwestycja w powiecie
w ostatnim roku nabrała dużego tempa
i szybko posuwa się do przodu.
- Dziękuję szczególnie radnym powiatu
cieszyńskiego obecnej oraz poprzednich
kadencji za to, że nie zwątpili w sens kontynuowania tego wielkiego dzieła – mówił
Cz. Gluza.  
Za wsparcie finansowe dziękowała także dyrektor Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie Anna BednarskaCzerwińska. Pieniądze przekazane zostały
przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Głos zabrał wicemarszałek województwa
śląskiego Mariusz Kleszczewski:
- Fundusze jakie sejmik przeznaczył na
budowę i wyposażenie nowego pawilonu
najlepiej świadczą, że również z punktu
widzenia Katowic ta inwestycja jest bardzo
istotna i ma duże znaczenie dla całego
regionu.
11 marca 2010 r.			

Dzięki wyposażeniu w nowoczesny,
wysokospecjalistyczny sprzęt na oddziale
będą stworzone zupełnie nowe możliwości leczenia chorych, w szczególności
w stanach pourazowych.
- Takich przypadków wiele leczonych jest
w Szpitalu Śląskim ze względu na położenie geograficzne Cieszyna, leżącego przy
głównej trasie prowadzącej na południe
Europy, w pobliżu znanych kurortów odwiedzanych corocznie przez setki tysięcy
turystów nie tylko z kraju, ale i z zagranicy
-  podkreślała  ordynator Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
Śląskiego w Cieszynie doktor Agnieszka
Kaczur-Misiewska.  
Duża przestrzeń w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym pozwala także
na zwiększenie liczby łóżek w oddziale.
- Doskonałe warunki lokalowe oraz wysokiej klasy aparatura sprawi, że nowy oddział będzie jednym z nowocześniejszych
nie tylko w województwie śląskim, ale
i w całej południowej Polsce, dlatego
otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym jest bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców
powiatu - podkreślał starosta.
Po poświęceniu obiektu i przecięciu
wstęgi goście zwiedzili nowy oddział.
Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in.: senator Rafał Muchacki,
radni Sejmiku Województwa Śląskiego,
radni powiatowi, wójtowie oraz burmistrzowie, przedstawiciele duchowieństwa
kościołów katolickiego i ewangelickiego
z biskupem Diecezji Cieszyńskiej Pawłem
Anwailerem, a także wybitni specjaliści
i konsultacji ze środowiska medycznego.
W ostatnich trzech latach władzom
starostwa i szpitala udało się pozyskać
blisko 30 mln zł dofinansowania na Szpital
Śląski. 15 milionów to pieniądze z budżetu państwa, 14 milionów pochodzi od
marszałka województwa śląskiego. Nowy
pawilon się wypełnia.
(mn)

*

*

8 marca minęło 20 lat od czasu ukazania
się w Polsce ustawy samorządowej, wówczas zwanej ustawą o samorządzie terytorialnym, powołującej i tworzącej na nowo
ustrój samorządnych gmin. Przez 20 lat
samorządy gminne przeszły ewolucję gdyż
z jednej strony krzepły, z drugiej cały czas
były ustrojowo modyfikowane. Powstały
samorządy identyfikujące się z lokalną
społecznością, co było niewątpliwym
sukcesem. Obok reform gospodarczych to
największe osiągnięcie wolnej Polski.
Dwadzieścia lat temu zdecydowano,
że rady gmin i miast będą decydowały
praktycznie o wszystkim, co się dzieje na
ich terenie. Później sukcesywnie wprowadzano akty prawne dość skutecznie
ograniczające tę wolność i swobodę, tym
niemniej początki były twórcze i spontaniczne. Nie funkcjonowała Regionalna
Izba Obrachunkowa, wojewodowie nie
do końca potrafili sobie radzić z nadzorem
prawnym nad samorządami. Wiele rzeczy,
dziś nie do pomyślenia, wówczas realizowano. Mam tu na myśli przejmowanie na
własność gmin majątku skarbu państwa.
W Ustroniu w ten sposób przejęto obiekty
turystyczne i wczasowe, jak Maciejka,
Groń, Wiecha czy wyciąg na Czantorię.
Są to obiekty, których obecnie nie moglibyśmy w ten sposób przejąć w drodze
komunalizacji, czyli za darmo.
W swych początkach samorząd został wyposażony w trzy ważne atrybuty,
a były to: podmiotowość prawna, własność
majątku i decyzyjność rady i zarządów
na terenie gminy. Wtedy też rady zaczęły
uchwalać własny budżet, czyli plan finansowy dzięki któremu decydowały o wydatkach i prawie całych dochodach, a mam
tu na myśli podatki gminne i dochody ze
sprzedaży mienia komunalnego. Niestety
były też słabe strony, z którymi samorządy nie zawsze sobie radziły. Chodzi np.
o konstruowanie planów finansowych
i przewidywalność pewnych procesów.
Jako przykład można podać, o czym dziś
często zapominamy, inflację. Uchwalane
budżety bardzo różniły się od tego, z czym
miano do czynienia na końcu roku.
Przed dwudziestu laty takie instytucje
jak muzea, domy kultury, żłobki, gazety
mogły gminy tworzyć, ale nie musiały.
Natomiast musiały utrzymywać drogi,
oświetlenie, zajmować się terenami zielonymi, infrastrukturą techniczną, kanalizacją, wodociągami itp. Przez dwadzieścia
lat ugruntowało się przekonanie, że nie ma
już podziału na „my” i „wy”. Oczywiście
coś z tego podziału przetrwało, ale raczej
skłaniamy się ku myśleniu, że to jednak
od nas zależy, jaki samorząd powołamy.
Nauczyliśmy się demokracji i wybieramy
naszych reprezentantów. Notował: (ws)
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LISTY DO REDAKCJI
List do Gazety Ustrońskiej...

...oraz gremium: Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej;
Towarzystwa Miłośników Ustronia i Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Pana Stanisława Maliny – uczestników spotkania
w Urzędzie Miejskim, w dniu 23 lutego b.r.
Na zaproszenie Komisji j.w. dane mi było, jako należącej do
składu osobowego Zarządu Towarzystwa Miłośników Ustronia, w tym spotkaniu uczestniczyć. Zainicjowane przez w wym.
Komisję spotkanie prowadziła zgodnie z przysługującą kompetencją radna, pani Bogusława Rożnowicz. Zapytana przez
panią Bogusławę Rożnowicz Prezes TMU, pani Bożena Kubień,
zrelacjonowała w sposób interesujący i przejrzysty starania
o pozyskanie materiałów do Pamiętników Ustrońskich i ich
redagowania. Omówiła też zorganizowane dotąd spotkania
z ciekawymi ludźmi, stosownie do działań statutowych TMU.
Jako druga zabrałam głos, wyrażając aprobatę dla pani Bożeny,
a że działalność TMU nie ogranicza się li tylko do opracowywania
Pamiętników i organizowania spotkań, zamierzałam skrótowo
omówić starania TMU, związane bezpośrednio z architekturą
i ładem przestrzennym naszego miasta, a te trwają nieprzerwanie
od czasu reaktywowania TMU, od roku 1979. Działaniu naszemu
przyświeca zapis w statucie Towarzystwa Miłośników Ustronia
- II-Cel i środki działania, poprzez m. innymi – a) Prowadzenie
działalności zmierzającej do wszechstronnego rozwoju Ustronia,
jako uzdrowiska, także e) - Popieranie działalności zmierzającej
do uczynienia z Ustronia wzorowego ośrodka uzdrowiskowowczasowego oraz popularyzowanie jego piękna. Stowarzyszenie
nasze zrzesza 13-tu inżynierów branży architektoniczno-budowlanej, w tym urbanistów, w sumie architektów 7- miu. Także dwóch
inżynierów specjalności drogowo-mostowej. Na spotkaniu, jako
członek Zarządu TMU, jedyna z branży „wtajemniczonych”
siłą rzeczy starałam się reprezentować pozostałych inżynierów,
deklarując niejako w ich imieniu chęć współpracy z Komisją
Architektury Rady Miejskiej, nie pierwszej zresztą. Komisja ta
w swoim gronie nie posiada fachowców zdolnych do decydowania o kierunkach zagospodarowania przestrzennego naszego
miasta. Do tego nie upoważnia ich też mandat społeczny, który
przy wyborach im zagwarantowano. Natomiast architektów i inżynierów budownictwa zobowiązują do wpływania na kreowanie
przestrzeni, a szczególnie architektów, zasady zawodu architekta.
Dlatego też niektórzy z nas, przynajmniej ci zamieszkali w Ustroniu, czy okolicy mogliby z Komisją Architektury Rady Miejskiej
współpracować, tak aby sprawy poszły we właściwym kierunku,
póki istnieją jeszcze jakie takie w naszym mieście realia. Wystąpienie moje miało i takie uzasadnienie, że w zebraniu uczestniczył
Przewodniczący Komisji Architektury, pan radny Piotr Markuzel.
- Niestety, nie dane mi było kontynuować wystąpienia i odnieść
się do niefortunnych przykładów rzutujących na ocenę naszego
miasta, bo zaledwie je „liznęłam”, jak choćby temat wyprzedaży,
za przyzwoleniem radnych, gruntów będących w zawiadowaniu Miasta, bez ich konkretnego przeznaczenia. – Przerwał je
pan radny S. Malina, zbaczając z tematu. Zaatakował szatę
graficzną druku, na którym wyartykułowane zostały uwagi do
nowo opracowywanych planów miejscowych Ustronia, który
przesłaliśmy do pana Burmistrza, zaś kopie do Rady Miejskiej
i Komisji Architektury tejże Rady. Druk ten opracowany został na
podstawie grafiki pana Bogusława Heczko, wieloletniego członka
TMU przez pana Kazimierza - syna, też naszego członka. Drukiem
tym onegdaj stowarzyszenie nasze się posługiwało (były różne
jego wersje). Grafika na druku przedstawia panoramę Dzielnicy
Leczniczo-Rehabilitacyjnej Ustronia Zawodzia i odzwierciedla
niejako charakter naszego zaangażowania w priorytetowe tematy
z architekturą i zagospodarowaniem przestrzennym naszego
miasta związane.
Jest też w pewnym sensie uhonorowaniem znakomitych architektów Henryka Buszko i Aleksandra Franty – projektantów tejże
dzielnicy, a będących także członkami naszego stowarzyszenia.
Wracając do tematu, o który mi chodziło, czyli do architektury
– nie widząc możliwości jego kontynuowania, w obliczu trwają-
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cej tyrady (nie pierwszy raz na przestrzeni lat), adresowanej do
mnie, opuściłam zebranie, w nadziei na możliwość współpracy
i przedstawienia naszych racji być może w innym, nieco odnowionym, „garniturze” Radnych po wyborach, którzy będą otwarci
na argumenty i pod inną już egidą. Po pewnym czasie następuje
„zmęczenie materiału”. Czas panu Przewodniczącemu odpocząć
po wieloletnich zmaganiach w Radzie Miejskiej i oddać batutę
innemu, ze świeżymi inicjatywami i pomysłami na miasto, czego
mu szczerze życzę.
Ps. A my póki starczy determinacji nadal będziemy starać się
o prawidłowy rozwój miasta, ponosząc w tej materii oprócz
porażek także sukcesy.
Porażki wynikają z braku chęci zrozumienia naszych intencji ze
strony naszych adwersarzy. – To przykre, bo na myśl nasuwa się
czasem hasło „psy szczekają, a karawana idzie dalej”.
My związani z zawodem, którym możemy wspomagać samorząd,
będziemy działać tak długo, póki będzie komu przechwycić pałeczkę. Na zasadzie: „choćby jutro miał być koniec świata, dziś
jeszcze zasadzę drzewo” (dr Marcin Luter), a panu radnemu
Malinie radzę przemyśleć swoje zachowania, bo na spotkaniu byłam na prawach gościa. Prowadząca spotkanie, pani Bogusława
Rożnowicz nie udzieliła mu głosu. Niechęć, którą pan Malina przy
każdej okazji wobec mnie demonstruje, to jego problem. Dobrze
by też było na finiszu obecnej Rady zdać publiczną relację na
forum Gazety Ustrońskiej ze swych interpelacji i osiągnięć, jako
wieloletni radny, bo nie jednej kadencji. Straciłam rachubę lat, bo
jej nie śledziłam.
Halina Rakowska-Dzierżewicz - architekt

*

*

*

Powyższy list w czwartek 4 marca przed południem
przyniosła osobiście do redakcji Halina Rakowska-Dzierżewicz. Poinformowała też, że mogą nastąpić korekty,
gdyż list chce jeszcze dać do przeczytania kilku osobom.
Taka korekta nastąpiła w poniedziałek. Również w poniedziałek do redakcji przyszła prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia, informując, że o liście rozmawiano 4
marca na posiedzeniu zarządu TMU i podjęto uchwałę.
B. Kubień poprosiła o opublikowanie tej uchwały. Poniżej
treść uchwały zarządu TMU.
Załącznik nr l
do protokołu z posiedzenia Zarządu
Towarzystwa Miłośników Ustronia z dnia 4 marca 2010 r.

Uchwała Nr 1/2010
Zarządu Towarzystwa Miłośników Ustronia podjęta
na posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r.
Obecni na posiedzeniu:
Bożena Kubień - prezes,
Michał Pilch - wiceprezes,
Jan Sztefek - sekretarz,
Anna Gluza - skarbnik,
Elżbieta Sikora - członek Zarządu,
Halina Rakowska-Dzierżewicz - członek Zarządu.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 1/2010 o wycofaniu i nie upublicznianiu listu
autorstwa pani Haliny Rakowskiej-Dzierżewicz, skierowanego
do „Gazety Ustrońskiej".
Uzasadnienie:
Podejmując powyższą Uchwałę Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia miał na względzie przede wszystkim dbałość
o pozytywny wizerunek organizacji. List ten narusza dobre imię
stowarzyszenia jak też osób prywatnych wymienionych w piśmie.
Ponadto zawiera nieprecyzyjne i niepełne informacje z przebiegu
obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta
Ustroń z dnia 23 lutego 2010 r., w której uczestniczyli także
wszyscy wymienieni wyżej członkowie Zarządu Towarzystwa
Miłośników Ustronia.
Za Zarząd Towarzystwa Miłośników Ustronia
Prezes Zarządu 		
Sekretarz Towarzystwa
mgr Bożena Kubień		
Miłośników Ustronia
				
mgr Jan Sztefek
11 marca 2010 r.

LISTY DO REDAKCJI
Priorytetem kompromis

Czasami czytelnicy niektórych artykułów zostają sprowokowani
do polemiki i choćby mieli anielską cierpliwość oraz wewnętrzny
spokój, muszą zareagować. Przyznaję się „bez bicia”, że i ja
do tego grona należę, lecz tylko w sytuacji kiedy na podstawie
własnych obserwacji przekonana jestem o słuszności swych racji.
Mam wtedy cywilną odwagę zająć publicznie stanowisko w danej
sprawie, zamiast bezsensownie komentować temat pokątnie, tak
jak czyni to spory procent społeczeństwa. Ktoś może zarzucić mi
brak dyplomacji, ta jednak w moim przekonaniu jest przeważnie
nieszczera. Zmusza niejednokrotnie do fałszywych zachowań
Ale do rzeczy. Chodzi o felieton Jerzego Bora opublikowany w Gazecie Ustrońskiej Nr 7 z 18 lutego 2010 r. pt. „Brak
współpracy”. Odnosi się wrażenie, że autor ze względu na
ogromną pewność siebie, a także wysokie mniemanie o swojej
nieomylności wynikające z przywódczych cech charakteru jak
gdyby drażni odbiorców chęcią narzucenia swoich przemyśleń.
W rezultacie chodzi widocznie o osiągnięcie zamierzonego celu.
Czy aby zawsze jest to ideą felietonów, które na podobnych
zasadach teoretycznie tworzyć może każdy? Pisze o innych, ale
przecież głównie o sobie. Używając sformułowań, cyt. „Są bowiem ludzie, którzy koniecznie chcą postawić na swoim, narzucić
swoją wolę, zmusić do podporządkowania się im. Nie chcą słyszeć

o żadnej ugodzie, o trzymaniu się uzgodnionych zasad postępowania, do liczenia się z innymi i z ich zdaniem. A to na dłuższą
metę jest nie do wytrzymania. Prowadzi do niekończących się
sporów, do straty czasu i niemożliwości wykonania wspólnego
zadania. Tacy ludzie gotowi są do współpracy, ale tylko pod warunkiem, że wszystko będzie tak, jak oni tego chcą… Upieranie się
przy swoim, wybujałe ambicje, nieumiejętność słuchania innych
i szukania wspólnego rozwiązania spornych problemów, niszczy
wszelkie współdziałanie, powoduje rozpad koalicji międzypartyjnych, ale także związków i przyjaźni między ludźmi”, czyż nie
poznał tego z autopsji?
Tak sobie myślę, że coś w tym nie gra. Znając profesję felietonisty, która z założenia powinna być oparta na skromności i pokorze
w postępowaniu, nie może dopuszczać w żadnym przypadku myśli, iż cyt. „Trzeba zerwać związki z tymi, z którymi współpraca
i współżycie stają się niemożliwe”. Priorytetem dla autora winne być często przez Niego używane w tekście słowa „koalicja”
i „kompromis”. Wtedy z każdym będzie można znaleźć wspólny
język i ułożyć mniej czy bardziej harmonijną współpracę, czego
szczerze Jemu życzę dla dobra nas wszystkich – członków społeczności naszej małej ojczyzny.
Elżbieta Sikora

BIURO RACHUNKOWE
Ustroń ul. Rynek 3 1p.

czynne: Pon, Wt, Śr, Pt w godz. 15.30 do 18.00.
Tel. 33 854 20 38, 606 331 893.
Przedstawiamy zdjęcie wykonane przez Józefa Skorę, na
którym znajduje się amatorska grupa teatralna Robotniczego
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła” w Hermanicach
w lutym 1938 r.
Siedzą od lewej: Antoni Podżorski, Anna Przybyła (Podżorska),
Ernest Podżorski; stoją: Józef Błaszczyk, Emilia Roman (Szarzec), Rudolf Janeczko, Paweł Gogółka, Otylia Pohludka, N.N.,
N.N., Anna Szarzec, Jan Kluz, Jan Podżorski, N.N. Fotografię
dostarczył i opisał Tadeusz Podżorski, który przedstawił działalność tej grupy na łamach „Kalendarza Ustrońskiego”.

11 marca 2010 r.			
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M. Śliwka przedstawia sprawozdanie finansowe.

Fot. W. Suchta

DOBRZE WYPOSAŻENI

Rozpoczęły się doroczne zebrania walne
druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jako pierwsi obradowali strażacy z Polany,
a zebranie odbyło się 6 marca w tamtejszej
remizie. Prezes jednostki Józef Gajdzica
witał wszystkich zebranych a w szczególności gości: radną z Polany Izabelę Tatar,
naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich UM Alicję Żyłę, starostę Czesława
Gluzę, Piotra Karolaka z Państwowej
Straży Pożarnej, przewodniczącego Rady
Miasta Stanisława Malinę, burmistrza
a jednocześnie prezesa Zarządu Miejskiego OSP Ireneusza Szarca. Burmistrz
poinformował zebranych, że starosta Cz.
Gluza został ostatnio wybrany wiceprezesem Zarządu Powiatowego OSP.
Następnie obrady prowadził Adam
Chwastek.

Sprawozdanie z działalności jednostki
w minionym roku przedstawił prezes
J. Gajdzica. Najważniejszym wydarzeniem
było przekazanie samochodu bojowego
star 266 po karosacji.
- Nasi druhowie Marian Malik, Józef
Śliwka, Tomasz Cieślar, Michał Budniok
i Paweł Gomola postanowili przed oddaniem samochodu do karosacji zdjąć starą
zabudowę z samochodu star i szukając
przez internet nabywcy na odkupienie,
udało się odsprzedać do jednostki OSP
Pińsk w cenie obustronnie ustalonej za
6.800 zł, co nam pomogło przy różnych
remontach i zakupach.
Druhowie Czesław Starzyk i Leszek
Starzyk malowali salę strażnicy i montowali nowe oświetlenie. W sumie druhowie z Polany przepracowali społecznie

1650 godzin. Ponadto dokonano licznych
zakupów, druhowie pomagali przy zabezpieczeniu imprez miejskich, uczestniczyli
w świętach i uroczystościach.
W swym sprawozdaniu naczelnik
jednostki Michał Budniok stwierdził,
że strażacy z Polany w minionym roku
uczestniczyli w 65 akcjach, w tym 5 razy
wyjeżdżano do pożarów.
A. Chwastek poinformował, że po rezygnacji skarbnika jednostki Józefa Czyża
funkcję tą powierzono Małgorzacie Śliwce. Ona też przedstawiła sprawozdanie
finansowe. Dochody OSP Polana w 2009
r. wyniosły 65.986 zł, wydatki 55.826 zł.
Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek
o udzielenie absolutorium zarządowi,
a druhowie podjęli stosowną uchwałę
jednogłośnie.
M. Budniok przedstawił plan działania
na 2010 rok. Nadal będą prowadzone
roboty w strażnicy i jej otoczeniu. Remontowana będzie wieża oraz odnowiony parkiet. Prowadzone będą ćwiczenia
i szkolenia, zajęcia sportowe. Planuje się
przyjąć trzech nowych członków. Składka członkowska wynosić będzie 15 zł na
rok. Plan finansowy przedstawiony przez
M. Śliwkę przewiduje dochody w wysokości 50.800 zł, wydatki 44.300 zł.
W swych wypowiedziach zaproszeni goście gratulowali wykonania zadań
w 2009 r. Starosta Cz. Gluza podkreślał dobra współpracę ustrońskich jednostek OSP z Urzędem Miasta. Burmistrz
I. Szarzec dziękował druhom za aktywność i widoczną obecność w życiu miasta. S. Malina mówił, że prawdziwym
wyzwaniem będzie udział strażaków
w zabezpieczeniu trasy sierpniowego Tour
de Pologne. P. Karolak natomiast stwierdził, że ustrońskie jednostki są najlepiej
wyposażone w powiecie. Bez pomocy strażaków ochotników, w wielu przypadkach
zawodowi strażacy nie mogliby sprawnie
prowadzić akcji ratowniczych.
Na zakończenie prezes J. Gajdzica dziękował Cz. Gluzie, I. Szarcowi i S. Malinie
za pomoc finansową i współpracę.
Wojsław Suchta

DZIEŃ
KOBIET

Córkom, mamom i babciom ... wszystkim podobał się występ „Równicy”. Fot. M. Niemiec
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W sobotę, 6 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu spotkały się
w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
by uczcić Dzień Kobiet. Frekwencja jak
zwykle była imponująca. Przewodnicząca
Koła Olga Kisiała przywitała prawie 80
członkiń, które zjadły wyśmienity obiad,
a na deser słodkości. Jak zwykle wspólnie biesiadowały seniorki, z kobietami
w kwiecie wieku i nastolatkami, które tradycyjnie śmigały między stołami, roznosząc dania, kawę i herbatę. Wiele radości
i emocji dostarczył paniom występ Estrady
Regionalnej „Równica”. Był to dla nich
miły prezent. Wiele członkiń Koła śpiewało razem z młodymi artystami.
(mn)
11 marca 2010 r.

DZIEŃ FRANKOFONII

19 marca w Gimnazjum nr 2 odbędą
się uroczyste obchody Dnia Frankofonii.
Już po raz piąty zapraszamy rodziców
uczniów klas szóstych szkół podstawowych, by zobaczyli ofertę programową
klasy frankofońskiej oraz poznali uczniów
uczęszczających do takowych klas.
Klasa Frankofońska to klasa o profilu
językowym, gdzie kładzie się szczególny
nacisk na naukę francuskiego - po 3 godziny lekcyjne w podziale na małe grupy
i 1 wspólna dla całej klasy oraz angielskiego - 3 godziny tygodniowo. Dodatkowo
zajęcia pozalekcyjne z języka francuskiego
(przygotowanie do egzaminu DELF – 3
razy w tygodniu) oraz angielskiego (przygotowanie do egzaminu First Certificate in
English - 4 razy w tygodniu). W ubiegłym
roku 6 uczniów zdobyło międzynarodowy
certyfikat językowy DELF A1, a 3 certyfikat DELF A2. W tym roku uczniowie klas
frankofońskich: Klaudia Kisiała i Samuel

Wałach zdobyli kwalifikację do 2 etapu
konkursu językowego z francuskiego.
W roku 2007 projekt „Klasy Frankofońskie na Śląsku” otrzymał nagrodę European Language Label dla nowatorskich
inicjatyw w nauczaniu języków obcych.
Dodatkowym atutem klasy frankofońskiej jest możliwość wymiany uczniowskiej z zaprzyjaźnioną szkołą francuską.
W zeszłym roku 23 uczniów wzięło udział
w wymianie. W Cambrai na północy Francji uczniowie zwiedzili szkołę partnerską,
czyli Collčge Privé Jeanne d’Arc, poznali
Cambrai i inne miasta regionu Nord-Pas
De Calais, zwiedzili fabrykę cukierków
„Les Bętises de Cambrai”, centrum sportowe, historyczne Centrum Górnictwa
w Lewarde, Centrum Nausicaá w Boulognesur-Mer - największy europejski kompleks
poświęcony wodnemu światu. Dzięki wymianie niektórzy zwiedzili Paryż. Była to
okazja, by porównać Gimnazjum nr 2 ze

xxx. 				
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szkołą w Cambrai - uczniowie brali udział
w lekcjach naszych kolegów. Zwiedzono
również merostwo, gdzie nasza koleżanka
Monika, przebrana w strój Ustroniaczka,
godnie reprezentowała miasto Ustroń. Wizyta w ratuszu została odnotowana w dwóch
francuskich gazetach: „La Voix du Nord”
i „L’Observateur du Cambrésis”.
W Polsce nasi koledzy z Francji gościli
od 12 do 19 maja. Zwiedzili Wieliczkę, Kraków, Pszczynę, Oświęcim i Brzezinkę.
Coroczną tradycją Gimnazjum nr 2 stają
się Dni Frankofonii, na które zapraszani są
rodzice uczniów chcących zapisać się do
tejże klasy oraz rodzice gimnazjalistów,
nauczyciele, goście z Francji, Belgii i USA
(w tym roku Axel Louvrier oraz Gerald
Greene). Motto przewodnie tegorocznego
Dnia Frankofonii to: „Trzej Muszkieterowie”. Uczniowie przedstawią krótki utwór
teatralny, w którym zaprezentują swoje
umiejętności językowe oraz aktorskie. Nie
zabraknie popisów wokalnych i kabaretowych a rodzice zostaną podjęci tradycyjnymi przysmakami francuskiej kuchni,
otrzymają broszurki i będą mogli porozmawiać z nauczycielami oraz dyrekcją gimnazjum. Nauczyciele zorganizują również
konkursy dla naszych gości. Patronat nad
tym świętem objęły: Instytut Francuski w
Krakowie, Ambasada Belgii Delegatura
Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii, francuskojęzyczna telewizja
TV5MONDE, wydawnictwo Hachette
Polska, Ensemble Saint-Luc – Collčge
Jeanne d’Arc z Cambrai we Francji oraz
Centrum Ubezpieczeniowe Ustroń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
szóstoklasistów i ich rodziców 19 marca
na godzinę 16.00.
Zapisy do klasy frankofońskiej trwają
do 19 kwietnia 2010 roku.
Joanna Iskrzycka-Marianek
nauczyciel języka francuskiego
Małgorzata Raszka
nauczyciel języka angielskiego

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
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
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.
„ZBIORY MARII SKALICKIEJ” ODDZIAŁ MUZEUM USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.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” w Muzeum Marii Skalickiej

„Ikony i impresje arabskie” - prace Stefana Stellera, akwarele malowane na papierze w konwencji
tradycyjnej albo witrażowej.
„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza.
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, e-mail: fundacja@misja.org.pl, www.misja.org.pl
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

USTROÑSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŒCI
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITYNG AA - czwartek i niedziela od 17.30 MITYNG Al-Anon.- wtorek od 15.30
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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.
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 W PRAŻAKÓWCE
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 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
wtorek i czwartek 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
piątek 13.00-17.00
Oddziały Ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30;
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia sportowe
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - kółko haftu
• piątek (16 - 18) - kółko teatralne
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
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 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAŻ MIEJSKA USTROÑ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.
URZĄD MIASTA USTROŃ
Sekretariat: tel. 857-93-00

Instytut Poradnictwa Chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH - RDZAWE DIAMENTY
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
CZYTELNIA KATOLICKA
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl

Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance
- 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.
JOGA - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.
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.
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Instalacja nowego planu miasta w rynku.

Fot. W. Suchta
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NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA

Muzeum Ustrońskie zaprasza dzieci i dorosłych do wzięcia
udziału w konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną, które
należy składać w siedzibie Muzeum do 22 marca. Wyróżnione
pisanki zostaną zaprezentowane w świątecznej „Gazecie Ustrońskiej” oraz nagrodzone książkami i słodyczami.

WALNE ZEBRANIE OSP

20 marca (sobota) o godzinie 16 w remizie OSP Ustroń
Lipowiec, ul. Lipowska odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI

Od 1 do 31 marca 2010 r. prowadzone będą zapisy do placówek przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na
rok szkolny 2010/2011, dla których Miasto Ustroń jest organem
prowadzącym.
Urząd Miasta Ustroń zawiadamia mieszkańców Ustronia,
że w miesiącu marcu odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz złomu.
Harmonogram bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych/mebli, tapczanów, krzeseł, foteli itp./ zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego / sprzęt RTV, AGD
– np. lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, odkurzacze,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery itp./ oraz
złomu.
Zbiórka odbywać się będzie w dniach od 16 marca do 26
marca 2010 r. w godzinach od 15.00 do 19.00
Dzielnica
Dzień tygodnia
Lipowiec
16 marca - wtorek
Nierodzim
17 marca - środa
Hermanice
18 marca - czwartek
Centrum
19 marca - piątek
Goje, Jelenica
23 marca - wtorek
Brzegi, Poniwiec
24 marca - środa
Zawodzie/całe/
25 marca - czwartek
Jaszowiec, Polana, Dobka 26 marca - piątek
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz złom należy wystawić w dniu zbiórki przy
swojej posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd
a następnie telefonicznie powiadomić Przedsiębiorstwo Komunalnym Sp.z.o.o w Ustroniu ul. Konopnickiej 40 w godz.
od 7 do 15 tej – tel.33854-52-42, 0504200589

POZIOMO: 1) owocowe grono, 4) deserowe lub wytrawne, 6) polski piosenkarz, 8) płynie przez Bydgoszcz,
9) czepia się, 10) niemiecka metropolia, 11) dużo zwierząt
(wspak), 12) pantoflowa nowina, 13) sąsiad Pawlaka,
14) świta królewska, 15) w rynsztunku rycerza, 16) w kuszy,
17) syn Dedala, 18) rosyjski PAP, 19) na głowie budowlańca,
20) karciany kolor.
PIONOWO: 1) kurak łowny, 2) ptak lub herb, 3) pokaźny
zarost, 4) strażnik przy bramie, 5) z ariami, 6) hiszpańska
pieśń liryczna, 7) malarz włoski, 11) radości lub rozpaczy,
13) część tchawicy.

Jako sie mocie

Jo już góniym i korzystóm z tego przedwiośnia wiela sie jyny do,
bo przeca zima też jeszcze sie ku nóm przismyczy jak niechciany
gość. Powóniejcie, w powietrzu już czuć wiosne. Tóż póki sie nie
ślizgóm, to załatwióm wszelijaki zaległości. zaszła żech se do
dochtora po recepis na cetle na tarczyce. Ciśniynio już ni móm
wysokigo jako łóńskigo roku, bo żech tej zimy zjadła strasznucnie
moc czosku. Chybiło mi już dómowego, tóż kupowałach na torgu
łod taki znómej gaździnki, bo tego chińskigo sie brzidzym i zdo
mi sie, że to pryndzyj zaszkodzi jako pumoże.
Łoto jak tak idym na torg, a był akurat taki sakulyncki wiater,
że cały piosek z cesty zaroziutko miałach na gymbie, ale nie ło
tym chciałach pisać, jyno ło tym, że podziwałach sie do wyrchu,
a tu na jednym takim wysokucnym strómie furkały na wietrze
taki „choróngiewki”, nó kónszczki plastikowych ditek. Było jich
tam tak moc nawieszanych, żech sie doista zadziwiła, jako sie
tak wysokucno naszły?
Bo trzeja tu prziznać, że jak już tyn śniyg stajoł, to dziepro
teroski widać tóm brzidote na całego. Kaj sie podziwosz to na
chodniku kupy łod psów i pełno papiórków i tych plastików. Dlo
smiłowanio! Dyć mógło by Was być gańba! Jo nie ciepiym byle kaj
śmiecio, nale ponikiedy aji za cudzym podniesym, dyć mie łod tego
nie ubydzie. Ale cóż jo sama zrobiym? A kram na cestach i chodnikach bydóm isto ty słóżby miejski ukludzać dziepro w kwietniu, jak
bydzie pewne, że śniega nie nasuje. Jo już se łokna umyła, coby na
te wiosne nie czakać bezczynnie. Dyć po zimie były doprowdy fest
zmazane. Jyny muszym sie jeszcze jakimi witaminami kurować,
bo przi każdej ciynższej robocie zadyszka mie biere. Zjedli my już
z chłopym takóm słósznóm beczke kiszónej kapusty, tóż już mómy
tyn przednówek. Ale zostało jeszcze sporo zawarzelin. Jo tam sie
nie certolym i jak mie suszy to wlejym se do gorczka wody z kranu,
do tego kapke kómpotu z weka i duszkym wypijym. Ale już łoto
pore dni rano do gorczka wody wypuczym se kapke soku z cytróny,
coby tych witamin se prziczynić, dyć hańdowni nasze stareczki
i starzikowie prawili: „Cieszył sie starzec, że przeżył marzec”.
Tóż dejcie se pozór, bo to je jeszcze zdradliwy czas – roz zima roz
zaś ciepło, a zdrowiczko przeca nejważniejsze.
Jewka

KOMIS - SUKNIE ŚLUBNE
wieczorowe, komunijune
USTROŃ, ul. Dworcowa 6 tel. (33) 8544989

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 19 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

LUTOWE SŁONKO
Nagrodę 30 zł oraz książkę „Uwierz że możesz”
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Anna
Cieślar z Ustronia, ul. Źródlana 2a. Zapraszamy do
redakcji.
11 marca 2010 r.			
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Zdaje się, że tego roku marzec uparł się dowieść prawdziwości
starego porzekadła, że w marcu, jak w garncu. Jednak wbrew
wciąż zimowej aurze i na przekór temu, co widzimy za oknem
(piszę te słowa w niedzielę, 7 marca), myślami zaczynam krążyć
już wokół lata, a przede wszystkim powolutku zaczynam planować letni urlop. Planować? To trochę za dużo powiedziane w moim przypadku sprawa jest nadzwyczaj prosta i nie wymaga
nadmiernych działań planistycznych. Najzwyczajniej w świecie,
kiedy tylko zaczynam okres urolopowo-wakacyjny, wyruszam
na południe i jadę tak długo, aż krajobraz wokół mnie uznam
za śródziemnomorski. I wcale nie konieczne musi to być od
razu widok skalistego wybrzeża, rozgrzanej słońcem plaży czy
błękitno-lazurowego morza. Jak twierdzi Predrag Matvejević w
swoim genialnym „Brewiarzu śródziemnomorskim”, trudno jednoznacznie określić granice Śródziemnomorza,
bowiem Śródziemnomorze
to nie tylko geografia (...),
dokładnie nie wiadomo
nawet, dokąd sięga, jaką
część lądu zajmuje, gdzie
się kończy, na morzu i na
ziemi. Oj, mam dokładnie
ten sam problem: łatwiej
mi powiedzieć - rozglądając się dookoła - czy już
jestem w tej wymarzonej
śródziemnomorskiej krainie, niż ją zdefiniować
lub wymienić wszystkie te
cechy krajobrazu, które za
śródziemnomorskie uważam. Sporo ich bowiem,
a sporządzenie choćby ich
prowizorycznej listy to
z pewnością zadanie trudne, wymagające dogłębnego przemyślenia i rozważań prowadzonych najlepiej ciepłymi wieczorami,
z kiczowatym zachodem
słońca, po smakowitej
i ociekającej extra vergin oliwą kolacji, przy
kieliszku dobrego wina,
z koncertem cykad oraz
z szumem fal w tle. Siłą
rzeczy ani to dziś miejsce, ani czas, aby sporządzać zestawienie wyznaczników śródziemnomorskiego
krajobrazu. Łatwiej natomiast przychodzi mi stwierdzić, iż
z pewnością wyznacznikami „śródziemnomorskości” jest szereg
gatunków roślin, z których kilka zamierzam w najbliższym czasie
przedstawić.
Kiedy czasem rozpytuję znajomych, które z roślin uważają
za najbardziej charakterystyczne dla krain leżących wokół Morza Śródziemnego, zawsze słyszę w odpowiedzi dwie nazwy
- oliwka i winorośl. Naszą wirtualną, czytelniczą podróż po
śródziemnomorskich roślinach rozpocznę jednak od nieco mniej
oczywistego, ale za to jakże efektownego gatunku - od oleandra
pospolitego.
Oleander pospolity, zdecydowanie rzadziej zwany także
płochliwcem zwyczajnym, to gatunek dziko występujący na
całym obszarze śródziemnomorskim, od Półwyspu Iberyjskiego
i północno-zachodnich krańców Afryki, aż po południową Azję
(Chiny, Japonia). Jest to krzew lub niezbyt wysokie drzewko,
dorastające do 4-5 metrów wysokości. Jak wiele krzewiastodrzewiastych roślin żyjących w ciepłym i suchym klimacie, również i oleander ma skórzaste i zimozielone liście. Są one grube,
o ciemnozielonej barwie, mają lancetowaty kształt, dorastając
do 16 centymetrów długości i 3 centymetrów szerokości. Na
pędach wyrastają zwykle pojedynczo i naprzemianlegle lub po
trzy w okółkach. W wielu opisach tego gatunku można znaleźć
uwagę, że liście oleandra są podobne do liści wielu gatunków
dobrze nam znanych wierzb (oczywiście z kształtu, a nie z uwa-

gi na ich grubość czy skórzastość). To jednak nie jedyna cecha
nieco upodabniająca do siebie te rośliny. Zarówno wierzby, jak
i oleandry lubią wilgotne gleby, to też najchętniej rosną wzdłuż
brzegów rzek i strumieni, i takie właśnie jest naturalne siedlisko
bohatera dzisiejszego artykułu. Jednakże poza tym niewiele już
oleandry i wierzby łączy. Oleandry to przede wszystkim niezwykle efektowne i dekoracyjne rośliny ozdobne, chętnie sadzone
i uprawiane już od 2-3 tysięcy lat przez ludy zamieszkujące obszar naturalnego zasięgu występowanie tego gatunku. A tym, co
najbardziej w oleandrach doceniamy nie są ich ciemnozielone i
całoroczne liście, lecz przepiękne kwiaty.
Oleandry kwitną w zasadzie przez cały sezon. Ich kwiaty
są zebrane na szczytach pędów w kwiatostany zwane przez
botaników baldachogronami. Są to kwiaty wonne, dość duże,
o średnicy do 5 centymetrów, o lejkowatej koronie
z głęboko powycinanym,
pięciodzielnym brzegiem
i poskręcanych łatkach.
Kwiaty roślin dziko rosnących mają barwy różowe lub białe, natomiast
formy wyhodowane
kwitną również na żółto
i czerwono, a w dodatku
ich kwiaty mogą być również „pełne”, czyli płone,
z dużą ilością płatków
korony. Intensywne barwy kwiatów, ich wielkość
oraz mnogość na pojedynczym nawet pędzie,
czynią z oleandrów jedną
z najbardziej efektownych i chętnie - w regionach o klimacie zwanym
śródziemnomorskim
- sadzonych krzewach.
Na dodatek rosną szybko
i łatwo, w dużych grupach,
toteż nic dziwnego, że oleandry stały się ozdobną
rośliną pożądaną także
i daleko poza naturalnym
zasięgiem swego występowania.
Na szczęście okazuje się, że oleandry łatwo
wyhodować z nasion czy
ukorzenić ucięte wierzchołkowe części pędów. W naszym
klimacie to oczywiście roślina przede wszystkim doniczkowa,
zdobiąca balkon, taras czy ogród latem, a którą na okres zimy
należy przetrzymywać w dobrze oświetlonym i niezbyt ciepłym
pomieszczeniu. Oleander wystawiany wiosną na „wolne powietrze”, w miejscu ciepłym, słonecznym i raczej przewiewnym,
dobrze (codziennie) podlewany, szybko odwdzięczy się całą masą
pięknie zabarwionych i dużych kwiatów.
Jest tylko jedno „ale”. Oleander pospolity to roślina silnie
trująca (sporządzano z niej dawniej trutkę na szczury), zawierająca glikozydy nasercowe (oleandrynę, nariatynę, adynerginę,
folinerynę, nereinę), glikozyd flawonowy, rutynę oraz saponiny. Występują one w całej roślinie, przy czym znawcy ziół
i ziołolecznictwa za surowiec zielarski uważają liście. Można się
spotkać z opiniami, że glikozydy nasercowe oleandrów są bardzo
cenne dla medycyny, gdyż ich lecznicze działanie jest silniejsze
niż na przykład cenionej digitoksyny naparstnicy purpurowej.
Jednak przypadkowe spożycie kawałka liścia czy kwiatu tej rośliny może mieć opłakane dla zdrowia skutki. Objawem zatrucia
jest zmiana rytmu bicia serca, skurcze przewodu pokarmowego,
nudności, wymioty i biegunka. Raczej nie zaleca się trzymać
tej rośliny w domach, w których są małe dzieci, a po wszelkich
pracach z oleandrami najlepiej starannie umyć ręce.
Kwitnące oleandry to według mnie jeden z niezbędnych
i nieodzownych składników śródziemnomorskiego krajobrazu.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

OLEANDER
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Tak skakał M. Nowak. 		

		

Fot. W. Suchta

TYCZKA SALOWA
4 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu odbyły się III Halowe Mistrzostwa Ustronia
w skoku o tyczce. Przed konkursem trener
Marek Konowoł zaznaczył, że są to raczej
mistrzostwa salowe, a zawodnicy mają
skrócony rozbieg. Rywalizowali wyłącznie zawodnicy Międzyszkolnego Klubu
Sportowego w Ustroniu. Wśród kobiet
zwyciężyła Patrycja Moskała, która po
zawodach powiedziała:
- Skakało się w miarę dobrze, a mój wynik,
jak na przygotowania w tym sezonie, dobry.
Trenuję bardzo rzadko, bo rzadko jestem
w Ustroniu i nie mogę chodzić na treningi. W Katowicach nie mam kiedy i gdzie
trenować. Dziś nie skakałam na tej tyczce,
na której chciałam ze względu na motorykę, czyli gorsze bieganie. Trochę słabiej
wypadła Martyna, ale Magdzie się udało,
choć też nie trenuje. Trener jest zadowolony
z mojej techniki i zobaczymy, czy w końcu skoczę coś więcej w lecie na stadionie
otwartym. Mam nadzieję, że tak.
Wśród mężczyzn najwyżej skakał Michał Kłoda, choć przy jego wzroście skakanie w tej sali to na pewno problem.
Dwukrotnie swój rekord życiowy poprawiał Mateusz Nowak, jednak w ostatecznej rozgrywce musiał uznać wyższość
starszego kolegi.

11 marca 2010 r.			

- Bardzo dobrze skakał Mateusz i miałem
obawy, że może skoczyć więcej. W końcu
udało się skoczyć 390 cm – mówi M. Kłoda. - Dziś miałem miękką tyczkę, rozbieg
tylko z ośmiu kroków, przy normalnym
czternastokrokowym. Jestem zadowolony
z wyniku. Przy skakaniu na małej sali,
jest duża różnica. Konieczne jest wyższe
założenie, dociągnięcie ręki do tyczki.
Liczą się wszystkie elementy techniczne.
Tu się szkoli technikę.
Zawody obserwowali licznie zebrani
rodzice startujących. Najlepsze skoki
nagradzano brawami. Wśród publiczności
zasiadł też przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina. M. Konowoł po zawodach powiedział.
- Z organizacji jestem zadowolony,
z wyników też. Wyniki zależą głównie od
warunków, w jakich zawodnicy skaczą.
Lepsi nie potrafią wykonać swojego zadania, bo rozbieg zbyt krótki. Widać jak
poprawił technikę skoku Michał Kłoda.
Dziś jestem zadowolony ze wszystkich.

Jak na salę też dobre wyniki dziewcząt.
Ostatnio zmieniliśmy pewien element
techniki skoku i niektórzy adaptują się
dłużej. Michał zaadaptował się bardzo
szybko, ma problemy Martyna, ale też
widać zdecydowaną zmianę. Mateusz Nowak, gdy robił ten element techniczny to
skakał dobrze. To było ewidentnie widać.
Zresztą on dziś pokazał dobre skakanie
z pobitym rekordem życiowym. On jest
zawodnikiem lubiącym kibiców, nie ulega
presji. Lubi zawody. Myślę, że jest w stanie
skakać cztery metry na otwartym stadionie. Byłby to wynik znakomity. Obecnie
kontynuujemy okres przygotowawczy,
a te zawody to tylko przerywnik.
Wyniki:
Dziewczęta: klasa III-IV: 1. Dominika
Szlęk – 120 cm; 2. Oliwia Kędzierska
– 120 cm; 3. Agnieszka Płonka – 110
cm; klasa V: 1. Monika Kozieł – 180 cm;
2. Magdalena Gonska – 180 cm; 3. Marta
Moskała – 170 cm; 4. Aleksandra Legierska – 110 cm; klasa VI: 1. Paulina Lederer
– 260 cm; grupa open: 1. Patrycja Moskała
– 340 cm; 2. Magdalena Molek – 340 cm;
3. Martyna Cyganek – 320 cm; 4. Aneta
Molek – 320 cm; 5. Monika Cyganek
– 300 cm; 6. Natalia Krysta – 280 cm;
7. Karolina Górniok – 220 cm. Chłopcy:
klasa III-IV: 1. Kacper Mostowik – 150
cm; grupa open: 1. Michał Kłoda - 390
cm; 2. Mateusz Nowak – 370 cm; 3. Tomasz Klyta – 320 cm; 4. Michał Gomola
– 280 cm.
Czas goni M. Kłodę. Jeszcze w maju
musi skoczyć 470 cm, co jest minimum
na zawody kwalifikacyjne w Moskwie
do Mistrzostw Świata. O swych szansach
mówi:
- Trenuje pięć razy w tygodniu i myślę,
że przygotuję się do sezonu letniego.
Dodatkowo doszły jeszcze jedne zawody,
na których będę mógł zdobyć minimum.
Ze zdrowiem wszystko w porządku i mam
nadzieję, że się uda
Optymistą jest trener M. Konowoł:
- Pokonanie przez Michała minimum jest
realne. W tych dniach będzie miał lepszątyczkę, a otrzymam ją na zasadzie wymiany z jednym trenerem z Czech. Wszystko
się układa i powinno być dobrze.
Wojsław Suchta
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KULTURA

11-15.03 godz. 18.00
									
13.03 		 godz. 15.00
									
									
18.03 godz. 17.00
									
									
									
22.03 								
		 godz. 12.00
		 godz. 13.00
		 godz. 14.00

KINO

XII Ustrońskie Spotkania Teatralne MDK „Prażakówka”.
Spotkanie z Andrzejem Więcławkiem
pt. „Wspomnienia jubileuszowe globtrotera” - Muzeum Ustrońskie.
„Miłość niejedno ma imię”- wiosenny
wieczór poezji i muzyki w opracowaniu
Mariana Żyromskiego - MDK „Prażakówka”.
Miejski Konkurs Ortograficzny:
klasy: III, IV szkół podstawowych;
klasy: V, VI szkół podstawowych;
gimnazja - MDK „Prażakówka”.

12-17.03 godz. 18.30 NINE-DZIEWIĘĆ, musical, USA 2009.
12-18.03 godz. 20.20 KSIĘGA OCALENIA, dramat/przygodo										 wy, USA 2010.
													
A kto powiedział, że potrzebne są dwie narty?

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
33 854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
DJ - Konferansjer- poprowadzę
wesela, imprezy firmowe, karaoke, uroczystości rodzinne. Tel.
603-168-747.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384.
Węgiel Eko-groszek pakowany, drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 518201-189.
Czyszczenie wykładzin, dywanów, foteli. 887-594-752.
Sprzątamy domy, pensjonaty,
pomieszczenia biurowe. 514-011677, 607-272-810.
Korepetycje z matematyki. Ustroń
i okolice. 509-242-585.

Fot. W. Suchta

Sprzedam sklepik o powierzchni
20m2 w centrum Trzyńca. Tel.
00420-608-411-305.
Zatrudnię doradcę serwisowego
w warsztacie samochodowym.
Wykształcenie minimum średnie.
Tel. 661-939-164.
OKNA, drzwi. AV Dworcowa 6.
USTROŃ. tel. (33) 854-49-89.
Instalacje sanitarne, C.O.,
WOD-KAN, GAZ. Doradztwo
i solidne wykonastwo, krótkie
terminy.Tel. 33 851 14 52, 509
940 502.
Wynajmę lokal użytkowy 31m2
w Ustroniu. 603-555-233, 691391-128.
Tanio sprzedam betoniarkę. Tel.
33 854-73-13.
Sprzedam komplet wypoczynkowy ze skóry 3+1+1 w bardzo
dobrym stanie. 501-531-927.
Firma KSEROGRAF poszukuje
kandydata do pracy. Wymagania:
wykształcenie średnie techniczne, język angielski, prawo jazdy
kat. B, komunikatywność. CV,
list motywacyjny kierować na
adres: biuro@kserograf.com.pl
lub osobiście: Ustroń, ul. Ogrodowa 9a.
Przyjmę do pracy kucharzy, trenerki, recepcjonistki, dietetyczkę.
Obiekt wczasowy. 602-158-761.

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 4 marca 2010 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, położonej przy
ul. Turystycznej, co do której odstąpiono od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
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Centrum
Na Zawodziu
Elba
„111”

ul. Daszyńskiego 8
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2
ul. Skoczowska 111

tel. 854-57-76
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02
tel. 854-24-89

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
W poniedziałek, 28 lutego ostro w Ustroniu wiało. (...) Wiatr
zmieniał kierunek, wirował. Kilka wywróconych drzew właściwie
miało wykręcone korzenie. Średnio tego dnia wiało z prędkością 60
km/h. Najwyższą godzinną średnią odnotowano między godz. 23-24,
gdy to wiało ze średnią prędkością 71 km/h. Jak mówią fachowcy
w podmuchach prędkość wiatru jest dwukrotnie wyższa, czyli można
założyć, że najsilniejsze podmuchy dochodziły do 140 km/h.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Do najgroźniejszego powalenia drzewa dochodzi na Rynku.
O godz. 16.27 odjeżdżają autobusy do Cieszyna i Skoczowa.
Zazwyczaj na rynku oczekuje na nie sporo osób. Szczęśliwie
odjeżdżają, Rynek pustoszeje, a wtedy po jednym podmuchu
wiatru wali się potężny kasztan. Jestem w tym momencie na rynku
i słyszę jedynie łoskot łamanych gałęzi i widzę walące się drzewo.
(...) Dociera do mnie, że spadło na stojące na rynku kioski. Przed
kioskami zazwyczaj stoją ludzie. Jeżeli ktoś tam był, trudno przypuszczać, by wyszedł z tego cało. Gdy jestem już przy powalonym
drzewie okazuje się, że kompletnie został zgnieciony kiosk totolotka. (...) Niektórzy próbują odsuwać konary, jednak nie udaje się
ich nawet poruszyć. (...) Okazuje się, że nikomu nic się nie stało.
W zmiażdżonym kiosku siedziała kobieta, jednak tak szczęśliwie,
że padające drzewo minęło ją o kilkanaście centymetrów. Potem
udało jej się wyczołgać na zewnątrz.
Około godz. 17.30 otrzymano telefoniczne zgłoszenie o wypalaniu
trawy przy ul. Bładnickiej w Nierodzimiu. Po przybyciu na miejsce
strażnicy musieli pomóc sprawcy w gaszeniu ognia, bo sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Na szczęście obyło się bez wzywania
straży pożarnej. Winnego ukarano mandatem w wys. 50 zł.
Jedną z ciekawszych imprez karnawałowych w naszym mieście był Ustroński Bal Sportu, który odbył się 26 lutego w domu
wczasowym „Kolejarz”. (...) Wyróżniono najlepszych sportowców
i ludzi szczególnie zasłużonych dla ustrońskiego sportu. Byli to:
Danuta Kondziołka, Karolina Czapka, Grzegorz Śliwka, Wacław
Godycki, Jakub Gałaszek, Krzysztof Cimek, Przemysław Chybiorz,
Bartosz Wasilewski, Mateusz Werpachowski, Zbigniew Winter,
Kazimierz Heczko. 				
(mn)
11 marca 2010 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Nie wiem,
nie pamiętam…
Nie jestem gorliwym słuchaczem sejmowych komisji śledczych. Uważam zresztą,
że są one w swej większości niepotrzebne
i są zazwyczaj daremną stratą czasu. Tak
zresztą często bywa z różnego rodzaju
komisjami. W czasach mojej młodości
mawialiśmy nawet, że jak się chce jakąś
sprawę odłożyć ad acta i nie próbować jej
załatwić, to najlepiej powołać komisję.
A im więcej osób będzie liczyć komisja,
i bardziej będzie podzielona, tym większe
daje gwarancje, że do niczego nie dojdzie i niczego nie załatwi… I obserwując
działalność wielu komisji, dochodzę do
wniosku, że ta prawidłowość często się
spełnia. Trudno mi sobie przypomnieć,
żeby jakaś sejmowa komisja śledcza mogła
pochwalić się konkretnymi osiągnięciami
i załatwieniem sprawy, do której została
powołana.
Przy różnego rodzaju przesłuchaniach
zadziwia mnie niewzruszona wiara w to, że
każdy człowiek powinien pamiętać wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, z kim
i kiedy się spotkał, kiedy co powiedział,
a do tego jeszcze powinien pamiętać to
wszystko, co inni mu powiedzieli. Jestem

FELIETON
Zawał

Co jakiś czas słyszymy w centrum
miasta sygnał karetki pogotowia ratunkowego pędzącej do Polsko-Amerykańskich
Klinik Serca na Zawodziu. Karetką transportowani są pacjenci z właśnie przebytym
zawałem mięśnia sercowego.
W „Gazecie Wyborczej” w artykule:
„Zawał po polsku”, czytam: „4 godz. 15
min – aż tyle średnio pogotowie wiezie
pacjenta z zawałem serca do specjalistycznego ośrodka.... Zawał serca to zatkanie
jednej, rzadziej dwóch lub trzech tętnic
wieńcowych. Krew nie dopływa do mięśnia sercowego i stopniowo on obumiera.
Martwicy można zapobiec, udrażniając
tętnicę – to tzw. balonikowanie. Liczy
się czas. Jeśli zabieg będzie przeprowadzony do dwóch godzin od wystąpienia
bólu, serce może wyjść bez szwanku... Po
czterech godzinach martwica może objąć
nawet 50% tej części serca, którą zasilała
zatkana tętnica, po sześciu nawet 60%”.
Ponad trzy tygodnie temu, w sobotę 13
lutego 2010 w godzinach rannych miałem
zawał mięśnia sercowego, a dokładnie dolnej jego ściany. Od wezwania pogotowia
ratunkowego nie minęło 45 minut, jak już
w ustrońskiej specjalistycznej klinice serca byłem poddany dwom zabiegom udrożniającym tętnicę i założono mi tzw. stenta.
Moja suczka Lola nie lubiła przenikliwego
11 marca 2010 r.			

pewny, że gdyby mi zadano takie pytania
musiałbym uczciwie dawać najczęściej
odpowiedź: Nie wiem, nie pamiętam, nie
mogę sobie przypomnieć. Prawda jest
bowiem taka, że niewiele się pamięta
z owej niezliczonej ilości zdarzeń, spotkań,
rozmów czy wysłuchanych przemówień.
Zapamiętuje się naprawdę tylko to, co było
dla nas ważne, co chcielibyśmy zapamiętać
i do czego wciąż wracamy, przypominając
to sobie na nowo. A ta cała ogromna reszta
idzie w zapomnienie… Nawet jeśli ktoś
codziennie pisze swój dziennik, nie opisze tam wszystkich zdarzeń, nie zacytuje
wszystkich wypowiedzianych czy usłyszanych słów. A przecież dla każdego coś
innego bywa ważne i godne zapamiętania,
stąd też relacje z tych samych zdarzeń czy
rozmów, zazwyczaj różnią się, i to nieraz
bardzo, w relacjach ich świadków czy
uczestników. A do tego trzeba jeszcze wziąć
pod uwagę, że w relacjach uczestników
tych samych zdarzeń dochodzi nieraz do
głosu chęć podkreślenia ważności własnego
udziału w tych zdarzeniach i przedstawiania
siebie w jak najlepszym świetle. Niełatwo
więc dojść do tego, co się naprawdę zdarzyło i co kto kiedy powiedział. Stąd tak trudno
dojść do obiektywnej prawdy. A jeszcze
trudniej dojść do niej wtedy, gdy nie chodzi
o prawdę, ale o to aby zabłysnąć, zdobyć
popularność, obronić swoich czy znaleźć
„haka” na przeciwników…
A swoją drogą, pewnie szkoda, że ludzie mają coraz gorszą pamięć. Wynika to
z tego, że coraz mniej o tę pamięć dbamy,

coraz mniej ją ćwiczymy. Niewielu jest
takich, którzy uczą się na pamięć długich
tekstów. Coraz mniej uczniowie uczą się
w szkołach na pamięć. Uważamy, że nie
trzeba zachowywać w pamięci tego wszystkiego, co znajdziemy w encyklopedii czy
w Internecie, co wystarczy zapisać w kalendarzu czy w prowadzonych notatnikach.
A pamięć ma to do siebie, że kiedy jej
nie ćwiczymy, staje się coraz słabsza…
I myślę sobie, że tak jest nie tylko z moją
pamięcią i nie dziwię się, gdy ktoś mówi,
że nie wie, nie pamięta czy nie potrafi sobie przypomnieć tego, co się zdarzyło czy
tego z kim i o czym w konkretnym czasie,
rozmawiał…
Kiedyś z podziwem słuchałem starszych
osób, które potrafiły z pamięci odtworzyć
wiele tekstów, których nauczyły się w szkole przed pięćdziesięciu, sześćdziesięciu czy
nawet więcej laty. Były to wiersze, wersety
biblijne, fragmenty katechizmów, przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści
czy legendy. Wiele też było takich, którzy
wręcz godzinami, potrafili śpiewać pieśni
ludowe, okolicznościowe czy patriotyczne.
Byli prawdziwym skarbem wiedzy dla
etnografów.
Porównując się z owymi dawnymi pokoleniami, przyznać musimy, że nasza pamięć
jest słabsza od ich pamięci. A wygląda na to,
że następne pokolenia będą pamiętać jeszcze
mniej… Tym bardziej dziwi, demonstrowana przy różnych okazjach, naiwna wiara
w to, że każdy człowiek ma znakomitą pamięć i wszystko pamięta.
Jerzy Bór

dźwięku karetek pogotowia i wozów straży
pożarnej. Nie wiedziała, że dźwięk ten jest
sygnałem ratunku życia. Teraz zrozumiała
jak wiele mu zawdzięcza. Już po czterech
dniach leczenia w klinice wróciłem do
domu. Jak po sześciu dniach od zawału
spotkałem na Rynku „mojego zmiennika”
felietonistę filozofa, jego zdziwienie było
ogromne, wręcz nie do opisania. Szybko
więc, zawołałem: „Nie bój się, to ja, żywy,
a nie żaden duch, jak ci się wydaje! Będę
dalej pisał felietony!” - dodałem, aby nie
było więcej wątpliwości. Przez cztery tygodnie, będę uczęszczał na rehabilitację, i
jakież my ustroniacy mamy szczęście, że
to Śląskie Centrum Rehabilitacji znajduje
się na Zawodziu.
Pomny znanego w Polsce już od XVI
wieku przysłowia: „Mądry Polak po szkodzie”, oraz powiedzenia: „Szlachetne
zdrowie…” zacząłem ponownie czytać
różne opracowania dotyczące programów
promocji zdrowia. Doktor Henryk Wieja
z Ustronia, założyciel i dyrektor ustrońskiego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej, w wydanej
w 1994 roku, książce „Tajemnice pełnego zdrowia” na str 12, pisze: „W wielu
przypadkach człowiek sam decyduje nie
tylko o jakości swojego życia, ale także
o jego długości, poprzez to, jakim jest
dysponentem posiadanych dóbr. I to nie
tylko dóbr materialnych, kulturowych
czy środowiska naturalnego, ale przede
wszystkim poprzez to, jak eksploatuje
swój organizm. Organizm człowieka jest
najwspanialszym tworem na świecie.
Ma on w sobie potencjał życia w pełnym

komforcie przez 120 lat. O tym często
sam człowiek zapomina lub nie jest tego
świadomy. Okazuje się nieumiejętnym
i nieodpowiedzialnym dysponentem tego,
co posiada”.
Znana w Ustroniu Jadwiga Oszelda,
wdowa po znanym redaktorze Władysławie Oszeldzie, w swojej pracy o zdrowiu,
zatytułowanej: „Żyjmy dłużej i zdrowiej”
w rozdziale zatytułowanym: „Gigantyczna
pięść”, pisze: „Serce człowieka wykonuje przeciętnie około 2.600 milionów
skurczów w ciągu 70 lat życia. Oznacza
to, że każda komora pompuje około 100
milionów litrów krwi (ok. 15.000 ton).
Praca ta wystarczałaby do podniesienia
czterech wagonów kolejowych, napełnionych węglem, na sam szczyt Mont
Blanc... A przecież serce swą wielkością
przypomina pięść dorosłego człowieka...
Nasz nerwowy tryb życia, powoli lecz skutecznie wykańcza nasze serca. Jemy za tłusto, zbyt dużo, prowadzimy siedzący tryb
życia, odpoczywając tylko przy stole lub
w fotelu przed telewizorem. Poza tym papierosy, alkohol, słodycze, wysokie ciśnienie, nadwaga, takie choroby jak cukrzyca no
i stres. To wszystko powoduje, że na serce
umierają nie tylko osoby starsze, ale coraz
częściej ludzie bardziej młodzi. Pozostaje
mi jeszcze przypomnieć, że w każdym
wieku należy stosować terapię ruchową.
Ruch przywraca bowiem sprawność serca
i pobudza mięsień sercowy do większej
aktywności”.
I nie pozostaje mi nic innego, jak podpisać się w całości pod wyżej cytowanymi
zaleceniami.
Andrzej Georg
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Na trasie A. Kędzior.

Fot. W. Suchta

TROCHĘ LODU
6 marca na polanie Solisko na Czantorii
odbyły się zawody narciarskie „Śpiących
Rycerzy”. Na starcie stanęło 27 kobiet
i 48 mężczyzn. Zawody rozgrywano w kategoriach wiekowych w slalomie gigancie,
który ustawił Zbigniew Gomola. Pogoda
dopisała, trasa dobrze przygotowana, choć
po kilkunastu przejazdach przy niektórych
bramkach pojawił się lód. Nie wszyscy
sobie z nim potrafili poradzić. Najszybciej
trasę pokonał Jarosław Michalec z Wisły.
- Trudno żeby nie było trochę lodu na stoku
na początku marca. Taka pora roku – mówi
prezes Kolei Linowej „Czantoria” Czesław
Matuszyński. - Gdyby było więcej śniegu
naturalnego, wszystko by inaczej wyglądało. Wówczas śnieg naturalny miesza się
ze sztucznym i dobrze się go urabia. Moim
zdaniem dobra liczba startujących. Na tych
zawodach zmartwieniem byłoby mniej
niż pięćdziesięciu startujących. Szkoda,
że brak naturalnego śniegu uniemożliwił
rozgrywanie zawodów na polanie Faturka.
Tam można zamknąć całą trasę i inaczej
to wygląda.
Najstarszym uczestnikiem zawodów był
liczący 77 lat Adam Kędzior. Na mecie
powiedział:
- Trzeba się ruszać, uprawiać sport. Ja na
nartach zacząłem jeździć trochę późno, bo
w trzydziestym piątym roku życia. Nigdy
nie byłem zawodnikiem.Oczywiście jako
chłopak coś tam jeździłem, a wtedy nie
było wyciągów, więc podchodziło się na
oślich łączkach. Różnie bywało. W ogóle
lubię sport: żeglarstwo, dużo jeżdżę na
rowerze rekreacyjnie. Pięć lat temu miałem poważny wypadek i dwa kręgi szyjne
złamane. Lekarze mówili, że już w ogóle
nie będę jeździł, ale ich nie usłuchałem
i się jako tako trzymam. Stylu jazdy na
nartach nie zmieniam, a teraz bardziej się
jeździ na kantach. Mnie to już nie doty-

czy. Konkurenci mocni, ale gdyby była
grupa powyżej 70 lat, chyba bym wygrał.
A tak różnice 27. lat się już odczuwa. Do
sześćdziesiątki człowiek jest sprawny,
a potem już rok po roku coraz mniej elastyczności. Dziś trasa dobrze ustawiona,
ale pojechałem troszkę zbyt ostrożnie.
Było twardo, ale to zawsze bezpieczniej
niż po dziurach.
Najlepszym statuetki, medale i nagrody
rzeczowe wręczali Grażyna Winiarska
z Urzędu Miasta i Cz. Matuszyński. Zawody zorganizowane zostały przez Urząd
Miasta i Kolej Linową „Czantoria”.
Wyniki:
Kobiety: kategoria 7-10 lat: 1. Wiktoria Pokorny (42.17); 2. Natalia Heczko (45.09); 3. Julia Heczko (48.47); 4.
RóżaWarzecha (51.32), 6. Małgorzata
Szewieczek (1:02.82); 8. Zuzanna Kostka
(1:22.39); 9. Agnieszka Maj (1:57.77);
kategoria 11-13 lat: 1. Wiktoria Kukucz-

Na najwyższym stopniu podium D. Śliwka.

ka – Wisła (47.92); 2. Agnieszka Hyrnik
(55.99); kategoria 14-16 lat: 1. Paulina Kukuczka – Wisła (40.78); 2. MirellaHeller
– Brenna (41.62); 3. Edyta Kral (43.35);
4. Dominika Pilch (2:26.73); kategoria 1720 lat: 1. Magdalena Baranowska (40.22);
2. Justyna Kania (40.61); 3. Magdalena
Janas – Poczesna (52.65); kategoria 2135 lat: 1. Śliwka Daria (40.82); 2. Agata
Stec (43.84); 3. Karolina Kostka (50.02);
kategoria 36-50 lat: 1. Magdalena Fober
(46.75); 2. Ewa Matuszyńska (48.11); kategoria powyżej 50 lat: 1. Anna Kaczmarek
(46.00); 2. Zofia Molin (48.96).
Mężczyźni: kategoria 7-10 lat: 1. Marceli Pychyński – Czarków (45.78); 2. Nikodem Adamiec (45.91); 3. Michał Tomczyk
(55.54); 4. Jan Szewieczek (59.78); 6. Sebastian Maj (3:42.67); kategoria 11-13 lat:
1. Michał Brachaczek (39.88); 2. Miłosz
Adamiec (43.37); 3. Krzysztof Zielecki
(45.91); 5. Kamil Kopieczek (52.65); 6. Filip Kluz (54.87); 7. Dawid Śliwka (57.54);
8. Kacper Kostka (1:22.62); kategoria
14-16 lat: 1. Mieszko Kuczański (37.64);
2. Michał Gomola (38.94); 3. Tomasz
Maciejowski (39.02); 4. Konrad Kania
(40.96); kategoria 17-20 lat: 1. Łukasz Błażowski – Wisła (39.20); 2. Bartłomiej Pilch
(40.50); 3. Tomasz Bukowczan (41.15);
kategoria 21-35 lat: 1. Adam Pilch – Wisła
(38.24); 2. Marek Kustra (39.31); 3. Piotr
Heczko (39.60); 4. Marcin Świder (42.86);
5. Piotr Chojnacki (42.91); 6. Paweł Kajzar
(44.62); 7. Tomasz Borys (54.60); kategoria 36-50 lat: 1. Jarosław Michalec – Wisła
(37.58); 2. Zbigniew Gomola (38.50); 3.
Marek Niemiec (43.56); 4. Wojciech Krakowski (43.62); 5. Jerzy Pilch (44.52); 7.
Krzysztof Kluz – Ustroń (47.19); kategoria
powyżej 50 lat: 1. Adam Cieślar – Cieszyn
(40.29); 2. Alfred Biel – Skoczów (43.41);
3. Roman Chowaniok – Goleszów (45.80);
4. Andrzej Kral – Ustroń (46.85), 5. Kędzior Adam – Ustroń (51.35); 6. Antoni
Stec – Ustroń (56.12). Przy nazwiskach
ustroniaków nie podawaliśmy nazwy
miasta.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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