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Już trzeci raz rozegrano na Czantorii zawody w narciarstwie wysokogórskim.

Fot. W. Suchta

kłopotliWe pieSki
Rozmowa komendantem Straży Miejskiej
Jackiem Tarnawieckim

Kontakty strażników miejskich z mieszkańcami mają miejsce
zazwyczaj w sytuacji kontroli lub gdy coś się zdarzyło. Nie
jest to chyba przyjemne?
Może nie podoba się kontrola, ale nie straż miejska. Zazwyczaj kontrole przeprowadzamy z pracownikiem Urzędu Miasta
a najczęściej dotyczą wywozu nieczystości stałych, płynnych,
sprawdzamy szczepienia psów itp.
Czytając kronikę straży miejskiej w naszej gazecie można
odnieść wrażenie, że kontrole to wasze podstawowe zajęcie.
W sumie w ubiegłym roku przeprowadziliśmy 162 kontroli
posesji pod kątem wywozu nieczystości ciekłych i nałożyliśmy
7 mandatów za brak rachunków. Mandat jest wystawiany wtedy,
gdy właściciel danej posesji nie potrai się wykazać żadnymi
(cd. na str. 2)
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kłopotliWe pieSki
(cd. ze str. 1)
rachunkami. Zazwyczaj jest tak, że gdy ktoś nie potrai pokazać
rachunku podczas kontroli, proponujemy by wyjaśnił sprawę
i zjawił się w UM lub u nas. Gdy nie przychodzi, przeprowadza
się rekontrolę i wystawia mandat. W sumie różnych kontroli
posesji przeprowadziliśmy w ubiegłym roku 552.
Na jakiej podstawie wybieracie posesje do kontroli?
Przed kontrolą zasięgamy informacji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej i sprawdzamy właścicieli budynków bez podłączenia
do kanalizacji. Mamy dość precyzyjny obraz stanu faktycznego
i kontrole przeprowadza się kompleksowo ulicami i dzielnicami.
W tamtym roku skontrolowaliśmy cały Nierodzim i nie wszędzie
jest wszystko w porządku. Najgorsze sytuacje to te, gdy kogoś
nie stać na wywóz nieczystości, nie stać go też na podłączenie
się do kanalizacji. A wywiezienie jednej beczki to ponad 100 zł.
Oblicza się, że osoba zużywa średnio 4 m3 wody miesięcznie.
Teraz proszę sobie wyobrazić niezamożną rodzinę sześcioosobową i małe szambo na 8 m3. Łatwo obliczyć, że szambo powinno
być opróżniane trzy razy miesięcznie.
Co w takiej sytuacji robicie?
Próbujemy sprawę rozwiązać, proponujemy negocjacje z wywożącym nieczystości i np. spłaty ratalne. To samo dotyczy
śmieci.
Co do śmieci, to mieszkańcom głównie nie podoba się to, że
tak wiele śmieci jest podrzucanych. Dotyczy to chociażby
kontenera nad Wisłą w Nierodzimiu.
Akurat tam trudno kogokolwiek złapać na podrzucaniu i prawdopodobnie zostanie zainstalowana kamera. Są też inne miejsca,
gdzie śmieci są podrzucane. W ubiegłym roku znaleźliśmy osiem
dzikich wysypisk. Śmieci są podrzucane do kontenerów lub
w ich okolicach, ale są też wysypywane w lasach. Trudno ustalić

J. tarnawiecki.

Fot. W. Suchta

pomiarów zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego.
Pomiary są w pełni zautomatyzowane.

*

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest sala poświęcona
twórczości Andrzeja Szewczyka – miejscowego artysty,
zmarłego 7 lat temu. Prezentowanych jest kilkadziesiąt
różnych kompozycji: od płaskorzeźb po malarstwo akrylowe.
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*
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Od ponad 15 lat przy cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego działa terenowa stacja
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Ulica Solna w Cieszynie to pamiątka przypominająca czasy,
kiedy nadolziański gród leżał
na szlaku, którym z Wieliczki
wożono sól w głąb Europy.
Przy Solnej znajdowały się
magazyny z tym słonym towarem.

*

*

*

Na terenie powiatu cieszyńskiego jest ponad 120 pomników przyrody. Imponująca
jest aleja dębowa w Chybiu,
przy której rośnie ponad 200
drzew.

winnego, ale czasem się to udaje. Cóż z tego, skoro mandaty są tak
niskie, że raczej nie odstraszają. Bardziej dotkliwe jest obciążenie
za wywóz podrzuconych śmieci. Wtedy już nie ma tłumaczenia,
że ten złapany wysypał tylko jeden worek. Płaci za likwidację
całego dzikiego wysypiska. Najczęściej są to śmieci z irm
z okolicznych miejscowości. Zdarza się, że wyrzucają ze śmieciami swoje pisma, stare dokumenty, bo tak czują się bezkarni.
Sporo podrzuconych śmieci jest po weekendach z kampingów.
Niektórzy mający domki w Brennej na Śląsk wracają przez Lipowiec i starają się pozbyć śmieci. Najlepszy do tego jest parking
nad Wisłą w Nierodzimiu.
Stała pozycja w kronice straży miejskiej w naszej gazecie, to
psy bez opieki i padnięte sarny.
W ubiegłym roku interweniowaliśmy 52 razy z powodu padniętych saren, raz w sprawie padniętego dzika.
Całkiem inna sprawa to wałęsające się pieski.
Jest też trochę piesków przejechanych przez samochody i je
trzeba przekazać do utylizacji. W ubiegłym roku były 42 takie
przypadki. Są psy podrzucane, czyli zostawiane przez właścicieli
w Ustroniu. W ciągu pierwszego półrocza 2009 r. mieliśmy 14
takich psów. Zdarza się, że psa przekazujemy do schroniska dla
zwierząt, a zgłasza się właściciel. Wówczas kierujemy go do
schroniska, a tam musi uregulować koszty interwencji, przyjazdu po pieska i umieszczenia go w schronisku. W 2009 r. do
schroniska przekazaliśmy 36 psów, a 6 psów znalazło nowego
właściciela. Jedna mieszkanka spuszczająca psy, w ubiegłym
roku pięć razy zapłaciła mandat.
Pieski lubią załatwiać się w parkach, na zieleńcach, chodnikach. Ludzie skarżą się na wszechobecne psie kupy. Jak temu
przeciwdziałać? Były kosze na bulwarach na psie odchody
i nie widziałem, by ktoś z nich korzystał.
Może właściciele psów do tego nie dorośli. A inni wrzucają tam
normalne śmieci.
Wszyscy o tych robiących kupy psach mówią, a na ulicy nikt
nie reaguje.
O ile pamiętam, takie zgłoszenie mieliśmy chyba dwa razy i to
wszystko.
Jakie sprawy są najgorsze dla strażników?
Sąsiedzkie, gdy nagle ludzie się do siebie nie odzywają i mają
masę pretensji. Wtedy próbują przez nas rozwiązywać konlikt po
swojej myśli. Przez lata żyją zgodnie i nagle wybucha konlikt,
który zazwyczaj z czasem się pogłębia, bo za dużo powiedziano
z obu stron. Ktoś parkuje latami samochód na ulicy i nagle sąsiadowi to zaczyna przeszkadzać.
Wypada zapytać o zimę. Co robią strażnicy?
Patrole zwracają uwagę tam gdzie tworzą się sople nad chodnikami, patrzą na odśnieżanie przed sklepami. Muszę stwierdzić,
że tych upomnień z roku na rok jest mniej.
Ale gdy spadło dwa centymetry śniegu, już z jednej z dzielnic
mieszkaniec gwałtownie domagał się przysłania ciężkiego
sprzętu odśnieżającego.
I takie telefony chyba będą zawsze.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Sporo pomników ma św. Jan
Nepomucen, którego kult był
szczególnie duży w XVIII wieku. W Cieszynie są dwa pomniki, w Skoczowie i Ustroniu
po jednym, a kolejne dwa na
Zaolziu w Żukowie i Stanisławicach.
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*

*

W regionie cieszyńskim dość
popularne jest nazwisko Pilch.
Do najbardziej znanych należy
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i biblioil z Gojów, nieżyjący już,
Józef Pilch.
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*
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Ulica Przykopa, zwana cieszyńską Wenecją, należy do
najbardziej malowniczych zakątków nadolziańskiego grodu.

Kiedyś była to dzielnica tkaczy,
sukienników, kowali i białoskórników. Obecnie wymaga
renowacji.
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W Zebrzydowicach przy ul.
Chabrowej stoją dobrze zachowane cztery słupy graniczne
dawnego zaboru pruskiego.
Pochodzą z 1870 roku.
W naszym regionie występuje
jedlica zielona, drzewo pochodzące z kontynentu północnoamerykańskiego. Wyjątkowe
okazy rosną m. in. na cmentarzu komunalnym w Cieszynie,
na Starym Groniu w Brennej
oraz w dolinie Czarnej Wisełki.
(nik)
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V MięDzySzKoLNy TURNieJ SzAChoWy
We wtorek, 26 stycznia o godz. 14.00 w sali nr 7 Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” odbędzie się V Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe Mistrzostwo Ustronia. Szkoły otrzymały regulaminy, które można też pobrać ze strony mdk-ustron.
ox.pl.
(bnż)
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BeNefiS JANA SzTefKA
Towarzystwo Miłośników Ustronia, Gromada Górali na Śląsku
Cieszyńskim, Muzeum Ustrońskie oraz ST „Brzimy” zapraszają
na beneis Jana Sztefka – roztomiłego Jyndrysa i Wielkiego Zbójnika, który odbędzie się 27 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum
Ustrońskim. W spotkaniu udział wezmą znamienici goście.
TRASy NA BULWARACh
W środę 20 stycznia Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Ustronia wspólnie z Koleją Linową przygotowywało narciarskie trasy biegowe na bulwarach nadwiślanych. Od najbliższego weekendu zaczynają się także zajęcia Ustrońskiej Szkoły
Narciarstwa Biegowego w sezonie 2010. Wszelkie informacje
w Miejskiej Informacji Turystycznej pod numerem 33-854-26-53.
PRzełożoNy MeCz
W ostatnią sobotę nie doszło do spotkania siatkarzy TRS „Siła”
z MKSR Klimowicz-Pyskowice. Mecz odbędzie się w późniejszym terminie.
SPoTKANie z MiSTRzeM
23 stycznia o godz.15.00 w sali kameralnej budynku PU
„Ustroń” S.A. odbędzie się spotkanie z prof. LJU mistrzem Qigong.

*

*

*

Ci, KTóRzy oD NAS oDeSzLi:
Józef Bujok
lat 72
ul. Fabryczna 2/37
Anna Kuś
lat 65
ul. Chałuopnicza 31
Janina Chrapek
lat 67
ul. Lipowska 68

aWaria WyCiągu

14 stycznia o godz. 17.01 otrzymano zgłoszenie o awarii
wyciągu na Palenicę w Jaszowcu. Akcja trwała 2 godziny i 19
minut i w tym czasie ratownicy zdjęli z krzesełek 7 uwięzionych
na wysokości narciarzy.
W akcji wzięło udział 7 samochodów i 27 ratowników
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Ustroniu Polanie, 3 samochody i 15 ratowników z ustrońskich
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Polany i Centrum,
2 samochody i 15 ratowników Górskiego Ochotoniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dwóch policjantów.
Po przybyciu na miejsce dwóch zastępów JRG Ustroń stwierdzono, że doszło do zatrzymania kolejki linowej. Podczas rozmowy z kierownikiem kolejki otrzymano informacje, że na krzesełkach znajdowało się około 15 osób, w tym dwoje dzieci. Przed
przybyciem pierwszych zastępów JRG obsługa wyciągu ściągnęła
z krzesełek 8 osób z górnej części wyciągu (przy pomocy dostępnych drabin). Po wykonaniu rozpoznania ratownicy JRG Ustroń
udali się na górną część wyciągu, gdzie znajdowała się reszta osób
uwięzionych. Ratownicy przy pomocy drabiny przystąpili do ewakuacji osób znajdujących się na krzesełkach. Drabinę opierano
o krzesełko i zabezpieczano podpinką w celu stabilizacji.
Dwóch ratowników trzymało podpory, a dwóch innych drabinę.
Ewakuacja polegała na ściągnięciu osób z krzesełek w szelkach
ratowniczych, a ratownik asekurował ewakuowaną osobę za
pomocą linki ratowniczej. Osoby znajdujące się na krzesełkach
ewakuowane były w kolejności od góry do dołu. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia OSP Ustroń Polana zastęp ratowników
prowadził ewakuację taką samą techniką, jednakże kierując się
w górę stoku. Ewakuacja z krzesełek odbywała się na wysokości
7-9 metrów. Przyczyną zatrzymania wyciągu była awaria sieci
energetycznej.
(mn)
21 stycznia 2010 r.

4.0.00
O godz. 18.15. personel sklepu

.0.00 r.
Kontrolowano handlujących na
targowisku miejskim. Sprawdzano
przestrzeganie regulaminu i przepisów sanitarnych. Nie stwierdzono uchybień.
.0.00 r.
Strażnicy miejscy pomogli w przewiezieniu do banku w Skoczowie
pieniędzy zebranych podczas inału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
.0.00 r.
Informacja od mieszkańców
o dwóch wałęsających się psach
husky w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1. Strażnicy odprowadzili
psy do właściciela, którego ukarano
mandatem w wysokości 200 zł.
.0.00 r.
Patrolujący miasto strażnicy
w trzech przypadkach nakazali
administratorom budynków usunięcie sopli zagrażających przechodniom.
4.0.00 r.
W ramach akcji zimowej strażnicy
podczas patroli w trzech wypadkach nakazali administratorom
budynków usunięcie sopli.
5.0.00 r.
Strażnicy musieli interweniować
na ul. Zdrojowej, gdzie parkujące

Carrefour zatrzymał mieszkańca
Ustronia, któryusiłował dokonać
kradzieży artykułów spożywczych.
samochody zatarasowały przejazd.
Udano się do pobliskich piramid
i w recepcji poroszono o poinformowanie właścicieli samochodów
o konieczności ich przestawienia
w inne miejsce. Droga po kwadransie została odblokowana.
7.0.00 r.
Zgłoszenie o padniętym psie na ul.
Lipowskiej. Zwierzę przekazano
do utylizacji.
6-7.0.00 r.
Strażnicy patrolowali okolice
wyciągów narciarskich. Zwracano
uwagę na prawidłowe parkowanie
samochodów i przestrzeganie porządku publicznego.
(ws)

20.30
co piątek muzyka na żywo

22.01 - Kid brown!

Koncert kwintetu znakomitej
saksofonistki, wokalistki, Jadzi Kłapy
ponownie w Angel’s.
Soul, Funk, jazz, pop.
Świetne wokale, ciekawe
brzmienia,oryginalne aranżacje.

23.01 - SoboTnie DueTy
Karolina Kidoń (wokal)
& boogie (piano)
Powrót żywiołowego duetu
Wstęp wolny!

29.01 - Frank Prus Trio

BiURo RAChUNKoWe
Ustroń ul. Rynek  p.

czynne: Pon, Wt, Śr, Pt w godz. 5.0 do 8.00.
Tel.  854 0 8, 606  89.

CzWartki
ze zdroWiem

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka przy paraii św.
Klemensa zaprasza na kolejne spotkanie z lekarzem w ramach
„Czwartków ze zdrowiem”, które odbędzie się 21 stycznia
o godz. 16. Dr n. med. Eugeniusz Zielonka, specjalista reumatologii, wygłosi prelekcję z cyklu Zdrowie a medycyna na temat:
„Układowe choroby tkanki łącznej”. Po prelekcji będzie możliwość zadawania pytań.
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nia pierwszeństwa zgodnie z zasadą prawej
strony, co nie dla wszystkich jest jasne.
Od razu pierwszego dnia odnotowano
stłuczki. Jadący do i od Cieszyna czasem
cieszyli się, że nie wszyscy przestrzegają
zasady pierwszeństwa, bo bywały dni,
że w ogóle nie mogliby przejechać przez
skrzyżowanie. Kilka razy ruchem kierowali policjanci. Kłopoty były przed świętami
i przed sylwstrem, bo utrudniony był
dojazd do sklepu i zakorkowana droga do
Wisły. W tej chwili czasowo przywrócono
ruch i uruchomiono sygnalizację.
Skierowaliśmy pytania na temat remontu do rzecznika zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach Ryszarda
Pacera.
Kiedy zakończy się remont?
Remont nawierzchni DW 941 (ul. Katowicka) w Ustroniu rozpoczął się
w październiku ubiegłego roku na odcinku
liczącym ok. 1200 m, od skrzyżowania
z ulicą Cieszyńską w kierunku Wisły. Remont miał trwać do 10 listopada. Niestety
wykonawcy nie uporali się z zadaniem
w umówionym czasie. Z przedsięwzięciem tym wiąże się zmiana organizacji
ruchu. Pojazdy poruszały się wahadłowo
na niektórych odcinkach remontowanej
drogi. W związku z tym nieczynna była
też sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
Katowickiej (DW 941) z Cieszyńską.
Czy obecnie powodem wstrzymania
prac są warunki pogodowe, czy istnieją
jeszcze inne przyczyny?
Tłumaczenia wykonawcy były rozmaite.
Od pogody, po rzekome błędy w projekcie. Te tłumaczenia są mało wiarygodne,
bowiem od podpisania umowy w końcu
września ubiegłego roku, do 10 listopada
było w naszej ocenie, wystarczająco dużo
czasu, by remont wykonać.
Kto jest wykonawcą robót i ile kosztuje
remont?
Remont kosztem 3,7 mln zł wykonuje
konsorcjum Rybnickiego Przedsiębior-

stwa Budownictwa Drogowego SA (lider
konsorcjum) i Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie-Koźlu.
Jaki dokładnie zakres prac obejmuje
remont? (nawierzchnia, pobocza, pasy
zieleni itd.)
Wymieniona zostanie nawierzchnia drogi.
Po 12 latach użytkowania nawierzchnia
jest już w niektórych miejscach zużyta
i wymaga wymiany.
W poniedziałek, 8 stycznia zaczęły się
ferie zimowe w kilku województwach
i to z pewnością spowoduje zwiększony
ruch w stronę Wisły. Prace na części
remontowanego odcinka są zakończone,
czy planowane jest cząstkowe otwarcie
drogi dla ruchu?
Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez
wykonawcę, podjęliśmy starania, by tymczasowo, w czasie zimy, kiedy prace są
i tak niemożliwe, przywrócić normalny
ruch na remontowanym odcinku. W ciągu
najbliższych dni zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu i ruch
na obu remontowanych jezdniach.
W czasie remontu występowały silne wiatry, podczas których pachołki
wyznaczające pasy ruchu zagrażały
kierowcom. Strażnicy miejscy interweniowali u wykonawcy, ale reagował
zbyt wolno i ostatecznie ustawianiem
pachołków zajmowali się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ustroniu.
Czy można zdyscyplinować wykonawcę,
żeby na bieżąco sprawdzał sytuację na
remontowanym odcinku?
Jeśli chodzi o pachołki, nie mieliśmy
sygnałów na temat takich nieprawidłowości. Nasz inspektor będąc na budowie
kontrolował prawidłowość oznakowania.
Jednak - trzeba to podkreślić - za sposób
prowadzenia budowy odpowiada zawsze
jej kierownik. W takiej sytuacji policja ma
prawo ukarać go mandatem.
Monika Niemiec

SzymBorSka na Wigilię

podczas uroczystej wieczerzy, a razem
z nim do stołu zasiadła przewodnicząca
KGW Lipowiec, radna Olga Kisiała, drugi
radny z dzielnicy, jednocześnie prezes
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Tadeusz Krysta, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Barbara Jońca oraz sekretarz miasta Ireneusz
Staniek. W tym roku trochę mniej osób
odpowiedziało na zaproszenie, głównie
z powodu złych warunków pogodowych.
Zimna, wilgotna aura i bardzo śliska droga do pokonania jest dla starszych osób
poważną przeszkodą. Zebranych przy
uroczyście nakrytym stole przywitała O.
Kisiała i zwróciła się do nich słowami Wisławy Szymborskiej z wiersza pt. „Jak ja
się czuję”. Dowcipne rozważania noblistki
traiały doskonale do seniorów, bo jak się
okazało dolegliwości „dojrzałego” wieku
dotykają wszystkich demokratycznie.
Posiłek rozpoczęła wspólna modlitwa,
a później podano tradycyjne potrawy, które
w kuchni przyrządziły członkinie KGW.
Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją do wspomnień i releksji, rozmów ze
znajomymi, sąsiadami i czasem długo nie
widzianymi osobami.
(mn)

Byle nie „Xii 2010”.

Fot. m. niemiec

1200 metróW
kłopotóW

Jazda z hermanic do centrum trwa
albo  minuty, albo 0. Wszystko zależy
od tego czy wybieramy dwupasmówkę,
czy „starą” drogę, na której zmagamy się
z dużym i dośc wolnym ruchem samochodów, autobusów, traktorów, śmieciarek, traiamy na zamknięty przejazd kolejowy itp. Podczas remontu
drogi wojewódzkiej 94 zdarzało się,
że ulicą Katowicką i Katowicką ii również jechaliśmy 0 minut. oczywiście
z powodu utrudnień, które zaczęły się
w październiku, miały trwać do 0
listopada, potem do końca grudnia,
a teraz nikt nie wie, kiedy się skończą.
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej niektórym kierowcom sprawiło wiele kłopotów, bo trzeba było wrócić do respektowa-

W czwartek, 14 stycznia w salce paraialnej w Lipowcu odbyła się tradycyjna
wigilijka dla seniorów. Organizują ją co
roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich,

a stylowe wnętrza od lat udostępnia proboszcz Paraii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego. Gospodarz, ksiądz Marian Frelich był obecny

B. Jońca, i. Staniek, ks. m. Frelich, o. kisiała, t. krysta.
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Fot. m. niemiec
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Zdaniem
Burmistrza
o działaniach promocyjnych "Beskidzkiej
5" mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*

rysunek drugoklasistki martyny kołatek.

dzieCi o zWierzętaCh
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Jak
zwierzęta przygotowują się do zimy?” Do
udziału w nim zaprosiliśmy uczniów szkół
podstawowych i przedszkolaki. Otrzymaliśmy 112 prac.
Jury w składzie Magdalena Piechowiak
z Muzeum Ustrońskiego oraz Krzysztof
Krysta i Beata Grudzień z biblioteki wybrało 30 prac, które otrzymały równorzędne wyróżnienia. Zakończenie konkursu
i wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia w bibliotece. Prace można oglądać
w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Autorzy wyróżnionych prac:
Klaudia Ambo IIa SP-1, Zofia Korcz
IIa SP-1, Roma Fober IIIa SP-1, Kacper
Robaszyński Ia SP-2, Dominik Zbijowski
IIc SP-2, Małgorzata Szewieczek IIc SP-2,
Monika Kozieł Vc SP-2, Michał Brzuskiewicz IIa SP-6, Filip Gruszczyk IIa SP-6,

Kenneth Gibbins IIa SP-6, Dawid Worek
IIa SP-6, Jakub Lipus IIIa SP-6, Grzegorz
Groński IIIa SP-6, Nadia Sikora P-1, Julia
Wnuk P-1, Paulina Ryłko P-1, Amelia
Warzecha P-1, Bartosz Dusza P-2, Kasia
Rakowska P-2, Wiktoria Janik P-2, Anna
Szurman P-2, Milena Tomiczek P-2. Praca
zbiorowa pod opieką Dagmary Szadurskiej
z P-6 (Julia Bączek, Piotr Dyło, Natalia
Fedyczkowska, Piotr Grabowski, Kamila
Krężołek, Szymon Sikora, Mateusz Tarnowiecki, Mateusz Wiencek, Dominika Wróbel). Praca zbiorowa pod opieką Barbary
Paszek z P-6 (Adam Białas, Jakub Kuźnik,
Amelia Procner, Malwina Smyk, Kamil
Ściwiarski, Sebastian Waszut, Kornelia
Wilczek, Zoia Drabina). A także Krzysztof Grabowski P-6, Liana Medwid P-6,
Wojciech Górniak P-7, Magda Juroszek
P-7, Jakub Darowski P-7, Maksymilian
Skrzypiec P-7.
Beata Grudzień

Rejestracja -  854 6 , 854 4 85, 854 5 86

mail: scr@scr-ustron.com.pl, marketing@scr-ustron.com.pl,
informacja dla pacjentów: statystyka@scr-ustron.com.pl,

informacje: www.scr-ustron.com.pl
Adres: ul. zdrojowa 6, 4-450 Ustroń

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w 2010 roku
w ramach kontraktu z NFZ w zakresie:
1. Poradni Rehabilitacyjnej oraz Ośrodka Dziennego Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej i Kardiologicznej (krótkie terminy)
NoWoŚĆ: W ramach Poradni Rehabilitacyjnej
- RehABiLiTACJA W DoMU PACJeNTA!
2. Poradni Kardiologicznej
3. Poradni Kardiologii Dziecięcej
4. Poradni Chorób Metabolicznych
5. oraz Programu proilaktyki chorób odtytoniowych
– Rzuć palenie razem z nami!
W ramach świadczeń odpłatnych proponujemy badania diagnostyczne chorób
układu krążenia np. echo serca, test wysiłkowy, Holter RR, Holter EKG.

DBAJ z NAMi o SWoJe zDRoWie

ŚLĄSKie CeNTRUM RehABiLiTACJi W USTRoNiU - zAPRASzA!
21 stycznia 2010 r.

*

*

W ubiegłym roku obchodziliśmy piątą
rocznicę powstania nieformalnego związku gmin pod nazwą „Beskidzka 5”. Pięć
gmin, czyli Brenna, Istebna, Szczyrk,
Ustroń i Wisła postanowiły, że wspólnie
będą promować nasz region. Tak powstała
„Beskidzka 5”, która do dzisiaj koncentruje się głównie na działaniach promocyjnych w zakresie turystyki, rekreacji,
zdrowia, sportu i wypoczynku. Udało się
zrealizować kilka przedsięwzięć takich
jak uczestnictwo w targach turystycznych,
wydawanie wspólnych publikacji, folderów, analizowano ruch turystyczny. Za tę
wspólną promocję zostaliśmy wyróżnieni
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w konkursie Polska Pięknieje.
Obecnie realizowane jest kolejne przedsięwzięcie współinansowane ze środków
unijnych. Jest to duży projekt promocyjny
polegający na wspólnej kampanii reklamowej naszych gmin w telewizji, radiu,
prasie, na bilbordach w dużych miastach,
w internecie, w wydawnictwach reklamowych jak np. bezpłatnych gazetach
rozdawanych na lotniskach.
„Beskidzka 5” posiada stronę internetową, a co najważniejsze nazwa ta zaczęła funkcjonować w obiegu medialnym
i społecznym, na co potrzeba było pięciu
lat i realizacji wielu wspólnych projektów.
Pozwala to ubiegać się o fundusze europejskie i to w wysokości, na jaką nie stać
byłoby poszczególne gminy. Obecnie realizowany projekt promocyjny to 600.000
zł na dwa duże bloki reklamowe.
Dzięki „Beskidzkiej 5” mogą wykazać się swoją inicjatywą inne podmioty.
Tu można podać przykład najświeższej
książki wydanej przez stowarzyszenie
Delta Partner pt. „Osobliwości i atrakcje
przyrodnicze Beskidzkiej 5”, poświęconej faunie i lorze Beskidu Śląskiego, ale
również zachęcającej swą atrakcyjną szatą
graiczną do odwiedzin naszych gmin.
Jeszcze inny rezultat funkcjonowania
„Beskidzkiej 5” to otwarta w grudniu
ubiegłego roku stała linia autobusowa
łącząca Warszawę ze Szczyrkiem, przez
Ustroń i Wisłę. Na pewno ułatwi to wielu
osobom przyjazd do naszych gmin, gdyż
trasa autobusu przebiega także przez Radom i Kielce. Należy też wspomnieć
o prywatnym biurze turystycznym w stolicy otwartym przez podmiot z naszego
terenu z rekomendacją „Beskidzkiej 5”, by
pozyskiwać turystów z centralnej Polski.
Te wszystkie działania sprawiają, że
„Beskidzka 5” jest inicjatywą ciekawą
i przynoszącą efekty. Jest to wspólna,
jednolita polityka promocyjna, ale także
możliwość wymiany doświadczeń między
gminami, tak aby jak najwięcej gości nas
odwiedzało.
Notował: (ws)
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reklama z 1882 roku.

trudne CzaSy
uStrońSkiego
kurortu

W ponad dwustuletnich dziejach ustrońskiego kurortu niezwykle interesująca jest druga połowa XIX w. Ten okres jest przedmiotem moich szczególnych dociekań, a dzięki dokumentom
archiwalnym oraz dawnej prasie, docieram do coraz nowych
faktów, poprzez które obraz ówczesnego uzdrowiska staje się
coraz bardziej wyrazisty.
Lata 50. drugiej połowy XIX w. były pomyślne dla młodego
uzdrowiska, o czym Czytelnik może dowiedzieć się sięgnąwszy
do „Kalendarza Ustrońskiego” na 2010 r. Jednakże już 20 lat
później nadeszły lata „chude” w wyniku spadku frekwencji kuracjuszy, a tym samym dochodów z taksy kuracyjnej. Analizując tę
kwestię dochodzę do wniosku, że ten stan rzeczy, miał przyczyny
zarówno miejscowe (wewnętrzne), jak i zewnętrzne. R. Kincel
(Obrazki z dziejów kurortu w: Studia z dziejów Ustronia, 2000)
upatruje zahamowanie rozwoju Ustronia z powodu powodzi wiślanych, które co kilka lat nawiedzały miejscowość, a nie trapiły
takich kurortów jak Jaworze (wówczas Ernsdorf), Goczałkowice
czy Jastrzębie. Może nie tyle powodzie, ile raczej to, że w miejscowościach tych, o młodszym stażu uzdrowiskowym (datującym
się od początku lat 60. XIX w.), nowo budowane obiekty lecznicze były bardziej okazałe i nowocześniej wyposażone aniżeli
w Ustroniu. Wielkim atutem Goczałkowic i Jastrzębia były solanki jodkowo-bromkowe dające znakomite efekty terapeutyczne, co
przyczyniło się do ciągle rosnącej ilości kuracjuszy, dla których
budowano nowe domy zdrojowe, sanatoria i pensjonaty. Nawet
niewielkie Jaworze prześcignęło ilością kuracjuszy nasz kurort,
chociaż dysponowało tymi samymi środkami leczniczymi, które
posiadał Ustroń, tj. serwatką i zakładem zimnych kąpieli. Jaka
więc była przyczyna tego sukcesu? Czyżby tylko malownicze
położenie, czyste powietrze i piękny park? A może dlatego, że
było to coś nowego, lepiej wyposażonego i o wyższym standardzie stało się po prostu magnesem przyciągającym kuracjuszy
– podobnie jak i dziś, czego uzdrowisko na Zawodziu jest najlepszym przykładem.
Z zakładów leczniczych powstałych w 2. połowie XIX w., które
z pewnością zabierały nam część kuracjuszy, wypada wymienić
położony na Śląsku Cieszyńskim Darków ze swoimi solankami
i Ligotkę Kameralną będącą bardziej letniskiem niż kurortem.
Oferty lecznicze tych miejscowości znalazłem na łamach „Silesii”, podobnie jak i Goczałkowic, Jastrzębia oraz Jaworza
(o reklamach Ustronia obszerniej napisałem w „Kalendarzu
Ustrońskim” na 2008 r.).
A jak w tym czasie wyglądała sytuacja ustrońskiego uzdrowiska? W latach 70. XIX w. do obiektów kuracyjnych należały:
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prymitywna pijalnia serwatki kryta gontem, niewielki zakład
zimnych kąpieli wykonany z drewna w latach 1862-1864, łazienki
do kąpieli żużlowych (prawdopodobnie mieszczące się w drewnianym budynku) oraz murowany, jednopiętrowy dawniejszy dom
kuracyjny z restauracją (w którym od 1804 r. stosowano kąpiele
w wodzie ogrzanej żużlem wielkopiecowym) z dobudowaną
w 1868 r. salą, zwaną też salonem. Niestety, obiekty te znajdowały
się w sąsiedztwie huty spowitej w dymie, emitującej kurz, pył
i hałas. I dopóki nie było Goczałkowic, Jastrzębia czy Jaworza,
te przemysłowe warunki kuracjuszom zapewne specjalnie nie
przeszkadzały.
W Ustroniu wszystkie obiekty uzdrowiskowe były w gestii
Komory Cieszyńskiej, która inwestowała tylko w dawniejszy
budynek kuracyjny, nazywany arcyksiążęcym zajazdem lub
gospodą. Zakład zimnych kąpieli i pierwszy drewniany salon
kuracyjny wzniesiono z funduszu kuracyjnego tworzonego
z taksy uzdrowiskowej. Były one – wraz z pijalnią serwatki
– utrzymywane również z tego funduszu, i po części z niewielkich
dochodów z zakładu zimnych kąpieli, a nie z inansów Komory.
Ich stan – jak wynika z wcześniejszych dokumentów – był już
nienajlepszy i zapewne dlatego część kuracjuszy wolała z nich
już więcej nie korzystać.
W archiwach Cieszyna i Opawy prawie zupełnie brak dokumentów z lat 70. XIX w., które umożliwiłyby bardziej dogłębnie ocenić ówczesną sytuację ustrońskiego kurortu. Jedynie w bielskim
archiwum dotarłem do dwóch interesujących dokumentów z tego
okresu czasu. Jednym z nich jest pismo skierowane do Starostwa
Powiatowego w Bielsku przez lekarza powiatowego o nazwisku
Zajonz (w innym dokumencie napisano Zajonc) z inspekcji przeprowadzonej w Ustroniu i Jaworzu. Relacja z wizytacji jest dość
lakoniczna, w Ustroniu przeprowadzona została 23 lipca 1877 r.,
a w Jaworzu 3 dni później. Od początku sezonu do dnia inspekcji
przebywało na kuracji w Ustroniu 176 osób, przy czym nie udało
się ustalić wizytującemu faktycznej ich liczby, gdyż wynajmujący
kwatery – jak stwierdził – byli pod tym względem niesumienni.
Dlatego też według inspektora, zarządowi gminy powinna zostać
udzielona nagana (za niedopilnowanie zameldowań – przyp. ZB).
Za mankamenty uzdrowiska uznał zanieczyszczenia ze strony
huty i mielerzy do wypalania węgla drzewnego, w związku
z czym orzekł, że z medycznego punktu widzenia nie można
nikomu polecać kuracji w Ustroniu. Jest to dotychczas jedyna
taka krytyka, z jaką się zetknąłem. Niejednokrotnie zastanawiałem się, jak kuracjusze znosili sąsiedztwo uciążliwej huty oraz,
że w bezpośrednich relacjach osób przebywających okresowo
w Ustroniu (Kaufmann, Zejschner, Staschko) tej kwestii nie
podnoszono. Pozytywnie Zajonz odebrał tylko działalność zakładu zimnych kąpieli i przeprowadzenie remontu zajazdu. Na
końcu stwierdził, że konkurencyjną dla Ustronia stała się nawet
Ligotka Kameralna.
W czasie inspekcji w Jaworzu, lekarz powiatowy stwierdził,
że od początku sezonu z kuracji skorzystało 381 osób, a więc
leczących się było o ponad 100% więcej, aniżeli w tym samym
czasie w Ustroniu. Uchybień inspektor się nie dopatrzył, za wyjątkiem tego, iż w zakładzie zimnych kąpieli, w znajdującym się
tam basenie, można dokonać tylko jednorazowej wymiany wody
w ciągu dnia. Sądzę, że ta uwaga wzięła się stąd, że basen był
mały, kąpiących się sporo, a warunki techniczne nie pozwalały
na to, by wymiany dokonać w trakcie kąpieli; prawdopodobnie
wieczorem wodę z basenu spuszczano, a wczesnym rankiem
napełniano. Za najlepszy środek kuracyjny wizytator uznał park
(!), który rzeczywiście musiał być wspaniały, skoro eksponowano
go w reklamach uzdrowiska. Nie wspomniał Zajonz ani słowem
o istniejących w obu uzdrowiskach zakładach leczenia serwatką,
którą w ogłoszeniach prasowych wymieniano na pierwszym
miejscu.
Raport Zajonza wraz z odpowiednim sprawozdaniem datowanym 14.11.1877 r. starostwo bielskie przesłało do Opawy,
co wynika pisma z 21.12.1877 r. prezydenta Rządu Krajowego
Alexandra R. Summera, który m.in. zwrócił uwagę na stwierdzone
uchybienia meldunkowe w Ustroniu. Dlatego też przypomniał, iż
w sprawach tych obowiązuje rozporządzenie Prezydenta Krajowego z 11.12.1857 r. (przytoczyłem je w KU 2010). Polecił również
staroście dopilnowania, by w Ustroniu i Jaworzu usunięte zostały
niedociągnięcia wskazane przez lekarza powiatowego. Wydaje
się, że było to polecenie wydane „na wyrost”, gdyż mankamenty
21 stycznia 2010 r.

rozporządzeniem z 13 kwietnia 1896 r. (l. 20004) wykreślił Ustroń
z grupy kurortów. Jednak o tym, i o lepszych czasach, które nastąpiły dla kurortu na początku XX w., postaram się napisać kiedyś
w odrębnych artykułach.
zygmunt Białas

wskazane przez Zajonza były w zasadzie niemożliwe do usunięcia, zwłaszcza ustrońskia huta.
Drugim bardzo cennym dokumentem znajdującym się
w bielskim archiwum jest sprawozdanie z 13.12.1877 r. Inspektora
Kuracyjnego Leopolda Reinprechta, który rok wcześniej zastąpił
na tym stanowisku Johanna Reifa. Analizując je, doszedłem do
wniosku, że jedną z przyczyn wewnętrznych stopniowego upadku kurortu były też zbyt szczupłe środki funduszu kuracyjnego,
uniemożliwiające choć częściowe przeznaczenie ich na rozwój
i modernizację obiektów, co zrekompensowałoby częściowo
uciążliwości ze strony hutniczego sąsiada. Wobec rozwijających
się dynamicznie w tym samym czasie Goczałkowic, Jastrzębia,
a także innych miejscowości przyciągających zwłaszcza klientelę
z pruskiego Śląska, byliśmy więc bez szans.
Ustroński Wydział Gminny widząc tę niekorzystną sytuację, nie mógł jednakże nic zdziałać, a to ze względu na brak
odpowiednich środków. Doprowadził jednak do utworzenia
w 1879 r. spółki uzdrowiskowej „Źródła Wisły” i mimo że posiadał w niej większość udziałów, spółka nie spełniła pokładanych
w niej nadziei (GU z 31.12.2009.). Również wydanie w 1882
r. przez Rząd Krajowy w Opawie rozporządzenia regulującego
sporne dotychczas kwestie w kurorcie niewiele zmieniło (GU
z 26.11.2009.). Z kolei brak funduszy na rozwój infrastruktury
miejscowości doprowadził w końcu do tego, że rząd w Opawie

reklama z 1881 roku.

Rząd 1. Andrzej Podżorski, Stanisław Błaszczyk, Edward
Podżorski, Jan Śliwka, Karol Podżorski, Karol Bujok, Rudolf
Kocyan, Adam Bujok, Emil, Gogółka, Jan Koziełek, nn, nn.
Rząd 2.nn, nn, Gomola, Paweł Podżorski, Karol Pawełek, Ludwik
Kocyan, Karol Gluza, Adolf Bojda. Rząd 3.emilia Bujok, Olga
Martynek, Weronika Cieślar, Joanna Gogółka,danuta Gluza, Zoia
Gogółka, Hildegarda Kocyan, Maria Gluza, Anna Podżorska,

Helena Śliwka, Alicja Szarzec, Ewa Bujok, Emil Cieślar, Otton
Sikora, Jerzy Bujok, Cienciała. Rząd 4błaszczyk, Anna Kocyan,
Wisełka, Margilia, Jan Gryń, Irena Śliwka,karol Chwastek, Helena
Gogółka, Emilia Łyżbicka, Maria Foltyn, Agnieszka Podżorska,
Ema Podżorska, Joanna Śliwka, Pilch, Hildegarda Szarzec,
Pasterna, Anna Podżorska. Rząd 5.ks. Paweł Bocek, Chwastek,
Anna Cieślar, Anna Gluza, Zuzanna Śliwka, Bojko, Jan Śliwka,
Zuzanna Gogółka, Jerzy Bujok, Paweł Bujok.
Fotograia przedstawia dzieci i zborowników z Polany na uroczystości zakończenia Szkółki Niedzielnej w Ustroniu Polanie.
Szkółka była prowadzona przez Zuzannę Śliwka, która w tym
czasie była sekretarką paraialną. Zajęcia szkółki odbywały się
u Państwa Śliwków w Jaszowcu. Fotograia została wykonana
w 1953 lub 1954 roku.
Pomocą przy opisie zdjęcia służyli: Joanna Brudny (Gogółka),
Weronika Cieślar i Maria Niemczyk (Gluza).
Michał Pilch
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W różnyCh terminaCh

W tym roku zaczynamy ferie 15 lutego razem z uczniami z województwa
lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego. obecny system
ustalania terminów ferii wprowadzono w 2003 roku i obowiązywał od
zimy 2004 roku. zakłada on podział województw na trzy stałe grupy, które
w każdym roku zmieniają terminy ferii wedle zasady - jedna grupa ma ferie
najwcześniej, po roku później, po roku najpóźniej.
Wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej proponowało trzy terminy ferii,
a kuratorzy z poszczególnych województw
wybierali jeden z nich. Zimą 2003 roku
kilkunastu kuratorów wybrało ten sam
termin ferii, co spowodowało duże zamieszanie szczególnie na południu Polski.
Przepełnione były pociągi, tłok panował na
stokach. Protestowali właściciele kwater,
hoteli i domów wczasowych. Wówczas
stwierdzono, że korzystne będzie narzucenie terminów i tak do tej pory robi Minister
Edukacji Narodowej.
Może jednak grozi nam powrót do jednego terminu ferii zimowych? Może słowo
grozi nie jest właściwe, bo są ludzie, którzy
uważają, że to dobry pomysł? Na internetowych forach pojawia się jeden argument
za jednym terminem – możliwość spotkań
z rodziną. Internauci piszą, że niewielu stać
na wyjazdy zimowe, ale za to chętnie odwiedzaliby dalsza rodzinę, zwłaszcza, gdy
mieszka w górach. Jest to utrudnione, bo
gdy jedne dzieci przyjeżdżają wypocząć,
miejscowe muszą chodzić do szkoły.
O zaletach i wadach różnych terminów
ferii tak mówi Ewa Gruszczyk, dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2:
- Z pewnych względu nie jest to dla naszej
szkoły korzystne. Nie możemy na przykład
wynajmować sali gimnastycznej wszystkim zainteresowanym. Niedawno dzwonił
trener grupy zawodników z Warszawy
i chciał wynająć naszą salę. Musiałam
mu odmówić, bo w czasie, gdy ferie mają
uczniowie z województwa warszawskiego,
my się uczymy i z sali korzystają nasze
dzieci. Niestety, tym razem nie zarobimy
dodatkowych pieniędzy. Nasze dzieci
za bardzo na ferie nie wyjeżdżają, bo to
co zimą najważniejsze – stoki i wyciągi
– mają na miejscu. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że jeśli byłby jeden termin
ferii, to mielibyśmy duży tłok w Ustroniu.

Sanki wracają do łask.
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Weźmy ostatni weekend, kiedy to trudno
było znaleźć miejsce do parkowania, były
korki na drogach i kolejki na wyciągach.
Ale ta sprawa też ma drugą stronę. Najczęściej jednak przyjeżdżają do nas osoby
ze Śląska. Więc największy tłok i tak
będzie w ciągu dwóch tygodni. Narciarze
z innych województw wybierają jednak
Zakopane lub Dolny Śląsk.
Kiedyś było tak, że kończył się pierwszy
semestr w szkołach, była przerwa zimowa
i po feriach rozpoczynał się drugi semestr.
Wygląda to podobnie, gdy traiają nam
się ferie w drugim terminie, ale w innych
wypadkach...
- Gdy mamy ferie w pierwszym terminie, zaraz po świętach trzeba przeprowadzić klasyfikację i skraca się
pierwsze półrocze – tłumaczy dyrektor
E. Gruszczyk. – Natomiast ferie w ostatnim terminie sprawiają, że kończymy
semestr w połowie stycznia i od razu
zaczynamy pracować na konto drugiego.
Dzieci nie do końca umieją się przestawić.
Potem trzeba przerwać naukę na ferie
i kontynuować po dwóch tygodniach.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie dwóch terminów.
Grażyna Winiarska z Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki wspomina lata,
kiedy podczas ferii przyjeżdżały do nas
tłumy wczasowiczów:
- Pracuję w turystyce od 1976 roku
i pamiętam co się działo, kiedy ferie
były w jednym terminie. Wtedy ośrodki
wczasowe pękały w szwach. Faktem jest,
że były to inne czasy. Wyjazdy inansowały zakłady pracy, więc więcej osób
było na nie stać, a poza tym ludzie nie
wyjeżdżali tak powszechnie za granicę.
Teraz, jeśli kogoś stać, jedzie na narty do
Austrii, Włoch, czy nawet do Czech i na
Słowację. Kiedyś nie było takich możliwości, więc wszyscy jechali w polskie

Fot. W. Suchta

góry. I było tak, że ośrodek dysponujący
160 miejscami przyjmował osób 180,
190. Rodzice deklarowali, że będą spali
z dziećmi, prosili o dostawki. Gdyby mogli, to spaliby w holu, w świetlicy. Słyszałam, że w jednym z domów wczasowych
ludzie spali w bibliotece między półkami.
Rano szybko musieli składać łóżka, bo
biblioteka musiała być otwarta. Straszny
tłok był na stokach, ale również dlatego,
że funkcjonowało mniej wyciągów. Po
dwóch tygodniach ferii, miasta turystyczne pustoszały i wtedy przyjeżdżały osoby,
ceniące spokój i ciszę. Jeśli ktoś nie był
związany terminami szkolnymi, mógł
odpoczywać komfortowo. Teraz na pewno
wydłużył się sezon turystyczny, ale też
więcej mamy kwater prywatnych, powstało wiele nowych ośrodków i wyciągów.
Dużo narciarzy wyjeżdża za granicę, więc
może jeden termin ferii nie spowodowałby katastrofy? Chociaż patrząc na to, co
dzieje się na ulicach, parkingach i stokach
w weekendy, to bałabym się powrotu do
poprzedniego systemu. A gdyby wprowadzić dwa terminy.
Janusz Pochopień był wieloletnim dyrektorem hotelu Orlik i jednym z pierwszych członków działającego w latach
90. Towarzystwa Rozwoju Turystyki. Na
temat terminów ferii powiedział:
- Bardzo intensywnie działaliśmy na rzecz
wprowadzenia różnych terminów ferii.
Jako Towarzystwo wysyłaliśmy pisma
do właściwego ministerstwa, więc można
powiedzieć, że trochę przyczyniliśmy się
do zmian w tej sprawie. Jednak sytuacja
hoteli na Zawodziu zmieniła się od tego
czasu diametralnie i teraz nie ma to już
dla ich właścicieli znaczenia, czy ferie są
w jednym czy w kilku terminach. Teraz jest
bowiem tak, że ferie i wakacje to dla hoteli
najgorszy czas. Nie ma wczasów pracowniczych, nie ma dopłat do kolonii, letnich
czy zimowych wakacji. Mało jest rodzin,
które mogą sobie pozwolić na mieszkanie
w hotelu i cieszenie się zimowymi atrakcjami
w Ustroniu. Jeśli kogoś stać, to jedzie
w Alpy. Teraz piramidy żyją z konferencji,
spotkań integracyjnych, szkoleń, organizowanych przez irmy. A najmniej jest ich
w czasie przerw w nauce szkolnej.
Na razie ministerstwo nie planuje zmian
w ustalaniu terminów ferii. Dalej obowiązuje podział na trzy grupy województw
i trzy terminy zimowego odpoczynku.
Wyjątkiem jest województwo podlaskie,
które ma zawsze ferie w jednym terminie. Dzieje się tak z powodu dużej
liczby uczniów wyznania prawosławnego, którzy obchodzą święta Bożego
Narodzenia w styczniu. Nie znalazła akceptacji propozycja, by w podlaskim
przerwę świąteczną połączyć z feriami.
W tym roku od 18 do 31 stycznia odpoczywają dzieci i młodzież z województw
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Od 25 stycznia do 7 lutego
z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
od 1 do 14 lutego z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, od 15 do 28 lutego: lubelskiego,
łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego
i śląskiego.
Monika Niemiec
21 stycznia 2010 r.

puchar Czantorii 2009.

Fot. W. Suchta

zaWody na Czantorii

Jeżeli dopiszą warunki śniegowe, to tej
zimy na Czantorii przynajmniej czterokrotnie będą mogli rywalizować narciarze
w zawodach otwartych. Do tego dochodzą
zawody w narciarstwie zjazdowym dla
uczniów ustrońskich szkół i imprezy zimowe organizowane przez różne irmy, stowarzyszenia. Za nami już Puchar Czantorii
w narciarstwie wysokogórskim.
0 stycznia na stoku narciarskim „Solisko” będzie można rywalizować w ii.
Narciarskim Romantycznym zjeździe
Parami. Start o godz. 7.00
W zawodach mogą startować pary damsko – męskie (np. matka z synem, ojciec
z córką, mąż z żoną, siostra z bratem, pary
narzeczeńskie, przyjacielskie itp.)
- uczestniczyć mogą amatorzy narciarstwa

zjazdowego tj. osoby nieposiadające licencji zawodniczej PZN
- osoby które zgłoszą swój udział w terminie przewidzianym w regulaminie
- posiadajcy odpowiednie umiejętności
narciarskie i dobry stan zdrowia
- dzieci do lat 16 na odpowiedzialność
rodziców, opiekunów,
- do lat 15 obowiązkowo w kaskach
Zgłoszenia
- w dniu zawodów od godz. 15.00-16.30
w biurze zawodów powyżej dolnej stacji
kolei
- opłata startowa 10 zł od pary
- zamknięcie listy startowej o godz.
16.30
Pary będą klasyikowane w kategoriach
wiekowych.

Każda para ma jeden przejazd, pierwsza
startuje kobieta, następnie mężczyzna
Liczy się łączny czas pary.
7 lutego odbędą się iX. zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia na stoku
Solisko. Start o godz. .0
W zawodach uczestniczyć mogą
dzieci z roczników od 2000 do 2006
pod opieką rodziców, opiekunów. Długość trasy slalomu 100 – 150 m., ok.
7 bramek. Dzieci muszą obowiązkowo
posiadać kaski. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 9.30 – 11.00 . Dzieci startują
wg roczników. Listy startowe są ustalane
w poszczególnych grupach wiekowych wg
kolejności zgłoszeń.
W zależności od ilości zgłoszonych
dzieci, warunków śniegowych i atmosferycznych jeden lub dwa przejazdy.
Przy dwóch przejazdach liczony jest lepszy czas. Klasyikacja oddzielnie w każdej
grupie wiekowej.
0 lutego odbędą się Vii Amatorskie
zawody Narciarskie w Slalomie o „Puchar Czantorii” na polanie faturka.
Start o godz. .00.
Udział w zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa zjazdowego tj. osoby
nieposiadające licencji zawodniczej PZN.
Dzieci do lat 16 na odpowiedzialność
rodziców, opiekunów, do lat 15 obowiązkowo w kaskach. Wpisowe 10 zł/osoby.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona
w kategoriach wiekowych.
6 marca odbędą się iii Marcowe zawody Narciarskie „Śpiących Rycerzy”
na polanie Solisko. Start o godz. .
Udział w zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa zjazdowego tj. osoby
nieposiadające licencji zawodniczej PZN,
dzieci do lat 16 na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, do lat 15 obowiązkowo
w kaskach. Wpisowe 10 zł od osoby.
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych.
We wszystkich zawodach uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność.

raJdoWCy
dla
orkieStry

12 stycznia w auli gimnazjum nr 1 odbył się turniej tenisa Stołowego dla dorosłych. rozgrywki prowadzono w tzw. large ballu, czyli grano większą piłeczką o średnicy 44 mm, natomiast
siatka została podniesiona o 20 mm. Wszyscy zawodnicy grali takimi samymi rakietkami
dostarczonymi przez organizatorów. taki system wymaga zupełnie innego rozgrywania
meczów, innej techniki. zdarza się więc, że przegrywają faworyci. tym razem zwyciężył
grzegorz matuszek, a kolejne miejsca zajęli: 2. Józef knapik, 3. robert Białoń, 4. marian
żebrowski, 5. tomasz matuszek, 6. kamil Białoń. najlepsi otrzymali stauetki i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. turniej zorganizowała Sekcja tenisa Stołowego trS „Siła” przy pomocy
urzędu miasta i gimnazjum nr 1.
Fot. W. Suchta

21 stycznia 2010 r.

Ustrońscy kierowcy rajdowi: Kajetan
Kajetanowicz, najszybszy Polak oraz Jarosław Szeja, zwycięzca klasyikacji generalnej Rajdowego Pucharu Polski 2009
wystąpili jako gwiazdy Drugiej Rajdowej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Makowie Podhalańskim. Główną atrakcją była możliwość wylicytowania przejazdu z jednym z 26 polskich kierowców
rajdowych. A 16 stycznia na lodowisku
w Tychach ustroniacy zagrali w charytatywnym meczu pod nazwą „Hokej
z gwiazdami” obok Mariusza Czerkawskiego, Jacka Kawalca, członków zespołu
Feel i kabaretu OTTO, Zygmunta Chajzera, Piotra Cyrwusa, braci Mroczków, Piotra
Zelta, Marcina Dorocińskiego, Andrzeja
(mn)
Nejmana, Tomasza Kuchara.
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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

„z nieba do nieba - anioły i drzewa” - prace artystów Stowarzyszenia Manu Art - Agaty i Marka
Cienciałów oraz Kamy Stachowskiej i Janusza Księżnika (drzewo i szkło).
„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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nowy wyciąg pod Czantorią.

Fot. W. Suchta
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zaśpieWał
penSJonariuSzom

Już kilkuletnią tradycję mają koncerty Kameralne Zespołu
Wokalnego „Ustroń” w Miejskim Domu Spokojnej Starości
w Ustroniu. 12 stycznia zaśpiewali oni, także znanym z ubiegłych
lat pensjonariuszom 15 pieśni bożonarodzeniowych i pastorałek.
Były to m. in. Przylecieli aniołkowie, Do szopy hej pasterze,
Mędrcy świata monarchowie, My też pastuszkowie, Przystąpmy
do szopy, w opracowaniu Józefa Świdra i Henryka Orzyszka. Na
organach towarzyszyła i słowo w pieśniach wygłosiła dyrygent
Ewa Bocek-Orzyszek. Koncertowi towarzyszyła wspaniała
atmosfera, gdyż obecni słuchacze wspólnie śpiewali niektóre
framenty z zespołem. Kameraliści zapewnili, że znowu przyjdą
i zaśpiewają!
henryk orzyszek

KLUB SPoRToWy KUźNiA

zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia
Nordic Walking i zajęcia biegowe z instruktorami.
zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
Termin kolejnych zajęć to 4.0.00 r. godz. .00.
zbiórka KS Kuźnia parking przed bramą.
Możliwość wypożyczenia kijków do Nordicu

Witejcie

Siedzym w chałupie przi telewizorze i ckni mi sie już kapke
za jakim wiesiołym towarzystwym. Prowda, że móm rada ty
codziynne seriale, łoto baji M jak Miłość, abo plebania, abo
Złotopolskich. Człowiek sie już do tych aktorów prziwiónzoł jako do rodziny i nikiedy nielza sie doczkać na kolejny
łodcinek, tak jakby mioł przijś do chałupy jaki przociyl.
A prziznóm sie Wóm jak na spowiedzi, że nejbardziyj to
móm rada tego ksiyndza Mateusza z serialu kryminalnego,
co go gro Artur Żmijewski. No w każdóm niedziele siadóm
ku tymu pudłu z dómowym wypiekym na talyrzu. Dycki na
niedziele piekym jakisik fajniacki ciasto. Jak treiym na
dobry syr u znómej sklepikorki w pióntek na torgu, to już
musi być syrnik z polywóm czekuladowóm, a jak móm moc
jabłek, to szarlotka, a ponikiedy móm szmak na taki świyżutki krepliki. Tóż w niedziele degustujymy z chłopym moji
wypieki, a ponikiedy przijdzie jaki przociyl, czy kamratka,
to sfutrujymy pełny talyrz, ani sie nie nazdómy kiedy.
A jak już tak ze dwa, trzi dni siedzym w chałupie, to żynym kansik przed siebie, łoto baji na torg po sprawunki,
ale też na plotki. Ponikiedy spotkóm kogo na ceście i je
żech rada, że se pofulómy, ale jak sie rozchodzymy, to też
żech je tymu bardzo rada. Bo ludzie strasznie jowejczóm,
tóż tego stynkanio i kwynkanio móm zaroziutko doś. A to
na choróbska, a to na pogode, a to na sómsiadów. Dyby
kiery sie pochwolił, że sie mo dobrze na tym świecie, ale
ni. Katać też tam! Tymu fórt cosik dolego, tamtyn dycki
wadzi sie z całóm rodzinóm i na wszyckich psioczy, tyn zaś
je strasznucnie biydny, bo mo małóm pyndzyj, ani bardzo
na chlyb ni mo, ale na cygaretliska musi mu starczyć! Tóż
jak to wyposłóchóm, to zaroziutko chcym se kapke pobyć
sama, bo ludziska też poradzóm strasznucnie łutropić.
Tóż samych dobrych myśli na tyn ciynżki dlo starszego
pokolynio zimowy czas życzy Wóm
Hela

U WAGA!

Urząd Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku składania oświadczeń dotyczących
sprzedaży napojów alkoholowych za 009r. oraz uiszczania
pierwszej raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Termin
płatności pierwszej raty upływa  stycznia 00r.Płatności
należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter)
lub przelewem na konto
bankowe: iNG BANK ŚLĄSKi o/Bielsko-Biała
60 050070 000 000 00 5
PozioMo: ) do żucia, 4) w dodawaniu, 6) w nim statek,
8) eurogrosz, 9) pieszy lub rowerowy, 0) ostry protest
w zakładzie, ) rodzina włoskich lutników, ) dźwiękochłonne wzdłuż drogi, ) zaliczkowa wypłata, 4) istota sprawy,
5) motyw zdobniczy, 6) pan po staropolsku, 7) w benzynie, 8) typ dawnego żaglowca, 9) w ubiorze duchownego,
0) chroni głowę.
PioNoWo: ) teatralna przebieralnia, ) zioło z ogródka,
) łaźnie rzymskie, 4) posążek, 5) cenna staroć, 6) analityk
medyczny, 7) piecyk zimą na ulicy, ) z niedożywienia,
) pierwiastek promieniotwórczy, 4) pozer.

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 29 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 

WiTAMy W NoWyM RoKU
Nagrodę 30 zł i książkę „Moc błogosławieństwa ojca” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia, otrzymuje: Stanisława Gawłowska z Bładnic Górnych 19. Zapraszamy do redakcji.
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Wspólna modlitwa z seniorami.

WieCzór WigiliJny
W Samo południe

Już tylko wspomnienie zostało po tym
szczególnym wieczorze, kiedy to rodziny
spotykają się razem, by spożyć uroczystą,
wigilijną kolację. Taką szczególną rodzinę,
wspólnotę ludzi mieszkających razem
i dzielących wspólnie swe radości i troski
– stanowią mieszkańcy Miejskiego Domu

Spokojnej Starości w Ustroniu. Dla nich
uroczystość wigilijna odbyła się... przy
obiedzie, głównie ze względu na to, że
starsi ludzie na ogół szybko się męczą
i wcześnie kładą spać.
W uroczystości oprócz mieszkańców
i kierownictwa Domu, wzięli udział za-

FranCuSka kolęda

Po raz drugi w Ustroniu odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów klas
frankofońskich z województwa śląskiego.
Wcześniej podobne koncerty miały miejsce
w Jastrzębiu i Wodzisławiu. Koncert odbył
się w MDK „Prażakówka” a na widowni
zasiedli m.in.: członek Zarządu Powiatu
Stanisław Kubicjus, Michał Rajwa z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego,
dyrektor LO im. Kopernika w Cieszynie
Kazimierz Kabiesz, jego zastępca Grzegorz
Ząbek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, naczelnik Danuta Koenig,
byli też przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Cieszynie.
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu zgłosiło
chęć organizowania tego koncertu razem
z LO im. Kopernika i Gimnazjum nr 2
w Skoczowie oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Jastrzębiu. Koncert otwierała dyrektorka Gimnazjum nr 2 Iwona Werpachowska.
- Klas frankofońskich na Śląsku jest 50,
a w Prażakówce swe kolędy zaprezentowało dwanaście szkół. Kto chciał ten
się zgłaszał, przy czym wcześniej był
przygotowany repertuar i z niego należało
wybrać jedną kolędę. Nasze gimnazjum
reprezentował zespół Gama 2. W przygotowania zaangażowało się kilku nauczycieli
z naszej szkoły i uczniowie klas frankofońskich. Atrakcją tegorocznego koncertu była
odtworzona z DVD kolęda w wykonaniu
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uczniów z Francji, z partnerskiej szkoły
LO im. Kopernika. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku taką kolęda przygotuje
nasza szkoła partnerska mówi Joanna
Iskrzycka-Marianek.
Koncert prowadzili: Anna Twardosz
z LO im. Kopernika i Axel Louvrier
z Delegatury Rządów Wspólnoty Frankofońskiej Belgii, Regionu Walonii i Komisji
Wspólnotowej Francuskiej. Obok Gamy 2

gama 2 podczas koncertu.

proszeni goście: skarbnik Miasta Ustronia,
Maria Komadowska, przewodniczący
Rady Miasta, Stanisław Malina, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zdzisław Dziendziel, proboszcz Paraii Ewangelicko-Augsburskiej, ks. Piotr
Wowry i kapłan z Paraii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa ks. Zbigniew
Zachorek.
Uroczystość rozpoczęła się wspólnym
śpiewem kolęd. W imieniu władz miasta
Ustronia przemówił do zgromadzonych
przy stole Stanisław Malina przekazując
między innymi najlepsze życzenia. Księża
zmówili modlitwy i podzielili się releksjami na temat Bożego Narodzenia oraz
przekazali życzenia.
Po wysłuchaniu wszystkich ciepłych
słów przystąpiono do spożywania smacznego posiłku, na który złożyły się tradycyjne potrawy wigilijne. Potem śpiewano
jeszcze kolędy, do których na organach
akompaniował Kazimierz Zawada. Następnie goście, kierownictwo i personel
Domu dzielili się z mieszkańcami opłatkiem i składali sobie życzenia indywidualnie. Przedstawiciele mieszkańców obdarowali poszczególnych gości kwiatami
z podziękowaniami za troskę i z życzeniami pomyślnej współpracy w nadchodzącym Nowym Roku. Nie zabrakło takze
toastu lampką wina.
Na koniec mieszkańcy zostali obdarowani paczkami świątecznymi. Zapanowało
radosne zamieszanie, po czym goście pożegnali się, a zadowoleni, chociaż zmęczeni
mieszkańcy Domu udali się na odpoczynek
do swoich pokoi.
jot-ef
wystąpili uczniowie z gimnazjów w Mysłowicach, Bestwince, Kryrach, Świnnej,
Skoczowie, Radlinie, Zebrzydowicach,
Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju oraz liceów w Bielsku-Białej i Cieszynie.
Wszyscy, a było to około 200 uczniów,
otrzymali słodycze i na pamiątkę, ozdobioną świeczkę i płytę Gamy 2.
Koncert sponsorowali: Spar Hermanice,
Ustronianka, piekarnie Bethlehem, Centrum Ubezpieczeniowe Ustroń, wydawnictwo Hachette z Warszawy oraz Rada
Rodziców G-2.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Brachaczek startujący w kategorii junior
C. Co prawda rozpoczął dość kiepsko od
39 miejsca w slalomie gigancie na Harendzie w Zakopanem, ale już w slalomie
był na 6 miejscu. W Ustrzykach był 14
w slalomie i 5 w slalomie gigancie, natomiast w Limanowej nie ukończył slalomu,
zaś w slalomie gigancie był 7. W sumie
zajmuje 9 miejsce w Pucharze Polski.
Prowadzi Szymon Bębenek z Krynicy.

*

m. Brachaczek na stoku harendy.

Fot. h. Cieślar

kaSia W CzołóWCe

po przejściu do kategorii juniorek B katarzyna Wąsek z SrS „Czantoria” jest trzecia w pucharze polski w narciarstwie alpejskim i pojedzie
na zawody o randze europejskiej do Czech. rysują się perspektywy na
przyszłość dla młodych polskich zawodników i zawodniczek startujących
w cyklu zawodów tauron energy Ski Cup organizowanych przez najlepszego polskiego alpejczyka andrzeja Bachledę. najlepsi z tego cyklu mają
być objęci przygotowaniami do olimpiady w Soczi. pierwsze zawody cyklu
wygrała kasia Wąsek.

Poprzedni weekend nie był szczęśliwy
dla Kasi Wąsek. Podczas zawodów Pucharu Polski w Zakopanem na Harendzie
nie ukończyła ani slalomu, ani slalomu
giganta.
- W slalomie nie przygotowano trasy. Przy
tyczkach kopy śniegu, chwyciło jej nartę,
wypięło i wypadła – mówi trener SRS
Czantoria Mieczysław Wójcik.
Znacznie lepiej było tydzień później
w Limanowej.
- Stok uciekający. Duży spadek, wypłaszczenie i lekko do mety. 36 bramek
gigantowych i 49 slalomowych – opisuje
trasę trener M. Wójcik. - W slalomie Kasia
wygrała jak chciała. W gigancie traciła po
pierwszym przejeździe 0,05 sekundy i w
drugim miała zadanie dojechać. Nie mogła
ryzykować. Teraz jako juniorka B zakwaliikowała się na zawody w Czechach, a tam
już gdzie będą zawodniczki ze Szwecji,

Finlandii, Słowacji, Czech. Druga trójka
jedzie na zawody do Vratnej koło Terhowej
w Małej Fatrze.
Po trzech zawodach Pucharu Polski
K. Wąsek jest trzecia z dorobkiem 380
pkt. Pierwsza jest Emilia Żołądź z Krynicy – 400 pkt, druga Magdalena Kłusak
z Zakopanego 385 pkt. Obie prowadzace
zawodniczki to rocznik 1995.
- W swojej grupie rocznika 1996 Kasia
odjechała daleko. Niektóre dziewczęta
tracą do niej po 7 sekund i to w przejeździe.
Ze starszymi rywalizuje i jak nie wypada
z trasy, to wygrywa – mówi M. Wójcik.
Dobrze spisuje się w Pucharze Polski
inny zawodnik SRS Czantoria Michał

trener m. Wójcik z kasią Wąsek.
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Polscy alpejczycy są kompletnie niewidoczni na trasach alpejskich. W Pucharze
Świata zajmują końcowe pozycje. Zapaść
w polskim narciarstwie alpejskim postanowił przełamać Andrzej Bachleda-Curuś organizując cykl zawodów mających
wyłonić najzdolniejsze zawodniczki i
zawodników. Sponsorem cyklu jest Tauron
Energia Polska. Organizatorzy cyklu o
swych celach piszą:
Celem projektu jest wyłonienie, dzięki
mecenatowi koncernu energetycznego
Tauron Polska Energia, grupy młodych
zawodników, która będzie miała warunki,
poprzez udział w zawodach i szkoleniach,
doskonalić swoje umiejętności narciarskie
i w przyszłości zdobywać laury na arenie
krajowej i międzynarodowej. Jak twierdzi
pomysłodawca projektu Andrzej Bachleda
-Curuś konsekwentnie realizując założenia
programu szkoleniowego do Olimpiady
w Soczi, jesteśmy w stanie wyłonić grupę
narciarzy, która liczyć się będzie na światowych arenach narciarskich.
Zawody rozgrywane będą w postaci
super slalomu równoległego. Rozegrano
już pierwszy slalom na Harendzie w Zakopanem. Najpierw odbyły się kwaliikacje,
po których wyłoniono 16 najlepszych.
K. Wąsek pokonując kolejne przeciwniczki dostała sie do inału, który pewnie
wygrała.
- Po pierwszym przejeździe miała wyraźną
przewagę i w drugim już tylko kontrolowała rywalkę – mówi M. Wójcik. – Puchar
organizowany przez Andrzeja Bachledę
to cenna inicjatywa. Talenty mamy do 16
roku życia, a potem wszystko się rozmywa. Andrzej Bachleda zamierza powołać
nową kadrę trenerską i prowadzić cykl
szkolenia taki jak na Zachodzie.
Wojsław Suchta

Fot. h. Cieślar
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KULTURA

22.1 godz. 16.30 Koncert dla Babci i Dziadka w wykonaniu
uczestników kół i zespołów zainteresowań
prowadzonych w MDK „Prażakówka”.

KiNo

22-28.1 godz.18.45 Do czech razy sztuka, komedia, Czechy
2009.
22-28.1 godz.20.15 Vicky Cristina Barcelona, komedia, USA/
Hiszpania 2009.

20-23.01
24-25.01
26-27.01
28-29.01

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.

najgorzej pokonać schody.

Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.
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 irmowe, karaoke, uroczystości rodzinne. Tel.
603-168-747.
Pokój do wynajęcia. 665-875-678,
33 854-71-37.
Sprzątamy domy, pensjonaty,
pomieszczenia biurowe. 514-011677, 607-272-810.
Ustroń Centrum lokal do wynajęcia 170 m2, piętro na działalność.
Tel. 604-357-802.
Do wynajęcia trzypokojowe
pierwsze piętro, Zawodzie, ciche,
piękny widok. Tel. 506-961-933.
Kupię sprzęt audio z lat 19602000. Tel. 502-685-400.
Kupię modele samochodów
w skali 1:43. Tel. 601-441-888.
Wynajmę lokal użytkowy 31m2
w Ustroniu. 603-555-233, 691391-128.
Do wynajęcia lokal handlowousługowy 42m2 Ustroń. ul. Gościradowiec 15a. 505-168-217.
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Fot. W. Suchta
Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno
twarde, brykiet, transport. 0518201-189.
Lokal - Rynek 25 m2 i 70 m2 do
wynajęcia. 606-262-201.
Szkoła narciarska Live - praca dla
instruktorów oraz pracowników
serwisu. 601-93-18-46.
Przyjmę do pracy kelnerkę. Kontakt: Karczma Rzym. (33) 85415-63.
Zatrudnię księgową w Ustroniu.
CV wraz z nr tel. proszę przesłać
pod adres biuroustron@poczta.
onet.eu.
Ustroń, pokój do wynajęcia na
długo. (33) 854-51-16.
TIPSY ŻELOWE, maniqure, zdobienie, stylizacja paznokci, atrakcyjne ceny, solidne wykonanie.
Tel. 691-051-355. Zapraszam.
Potrzebna opiekunka do starszej
pani na 2 tygodnie co miesiąc
z koniecznością zamieszkania
w tym czasie. Ustroń tel. 50944-88-17.
Wysterylizowaną 7-miesięczną
kotkę oddam w dobre ręce. 50427-88-70.
Zatrudnię rencistkę z Ustronia lub
okolic w sklepie odzieżowym.
Praca także w soboty i niedziele.
502-367-684.
Sprzedam dziecięcy kojec duży
i stołeczek do karmienia. 502367-684.
Do wynajęcia na ul. Sikorskiego
M3. 605-635-161.
Czyszczenie dywanów i tapicerki.
33 854-38-39, 602-704-384..

dziesięć lat temu
Kilkudziesięciu ambasadorów i wyższych urzędników placówek
dyplomatycznych znajdujących się w Polsce bawiło przez trzy dni
w województwie śląskim. Prezentowano dyplomatom atrakcje Beskidu Śląskiego, a ich bazą był hotel „Jaskółka” na Zawodziu.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zaledwie 200 osób zdecydowało się uczestniczyć w wyborach
uzupełniających do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 6.
Uprawnionych do głosowania było 2211 wyborców, więc frekwencja wyniosła 9%. Oddano 197 głosów ważnych. (…) Radnym wybrano Józefa Górkę, który kandydował jako reprezentant
Ustrońskiego Porozumienia Samorządowego.
„- Ustroń cieszy się w Polsce fantastyczną opinią. To duże
skupisko sanatoriów i domów wczasowych doskonale sobie radzi w nowej rzeczywistości. Tu sanatoria opierają się nie tylko
na osobach skierowanych na leczenie z kasy chorych, ale są
otwarte także na innych gości” – mówi Maria Burska redaktor
naczelna miesięcznika Przegląd Gastronomiczny, gdy pytamy ją
dlaczego właśnie w Ustroniu postanowiła spotkać się z ludźmi
odpowiedzialnymi za żywienie w sanatoriach, domach wczasowych i hotelach.
W czwartkowy ranek, 6 stycznia tak jak codziennie o godz. 8.08
pociąg relacji Wisła – Goleszów wjeżdżał na stację Ustroń Zdrój.
Pociąg powoli wyhamowywał, gdy nagle na tory wskoczył mężczyzna. Releks maszynisty nie zawiódł i w ostatniej chwili udało
mu się zatrzymać skład. (…) Skok mężczyzny na tory wyglądał na
próbę samobójczą. Po przyjeździe na miejsce policjantów ustalono, że skaczącym był mieszkaniec Koniakowa. Dalsze badanie
wykazało, że był nietrzeźwy – 2,80 i 2,56 prom, więc wyraźnie
znajdował się pod wpływem alkoholu i trudno dociec, czy skok
był w pełni świadomy.
Kilka dobrych rezultatów odnotował już na swoim koncie młody
skoczek narciarski z Ustronia Polany, Grzegorz Śliwka. Pochodzi
z usportowionej rodziny. Wszyscy młodzi Śliwkowie to sportowcy.
Najstarszy Piotr w biegach narciarskich stylem klasycznym na
Mistrzostwach Śląska zajął trzecie miejsce, najmłodsza Daria
w Biegu Sylwestrowym na Kubalonce zajęła też trzecie miejsce,
ale w stylu dowolnym. Największe sukcesy odnosi Grzegorz. Ma
17 lat i 178 cm wzrostu, jest uczniem III klasy szkoły średniej
mistrzostwa sportowego w Zakopanem. W debiucie w Pucharze
Świata na dużej krokwi w Zakopanem zajął 57. miejsce, co było
jednym z najlepszych wyników polskich skoczków.
(mn)
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felieton
Tak sobie myślę

Poprawianie przeszłości
To, co było, minęło. Stało się przeszłością. I w tej przeszłości niczego już
nie można zmienić. Ona była i wciąż
będzie taka, jaką naprawdę była. Nie
można jej poprawić, uczynić lepszą niż
była, nie można niczego z niej usunąć ani
dołożyć do niej faktów, które nie miały
miejsca…
Powiadają jednak, że dla chcącego nic
trudnego. A takich, którzy chcą zmienić
przeszłość nigdy nie brakuje. I to zarówno
wtedy, gdy chodzi o przeszłość narodu,
Kościoła czy jakiejś grupy społecznej, jak
i wtedy, gdy chodzi o przeszłość pojedynczych osób. Trwa właściwie nieustanne
manipulowanie przeszłością, podejmowane są próby takiego jej przedstawienia,
żeby odpowiadała aktualnym potrzebom
osób podejmujących próby jej reinterpretacji i przedstawienia na nowo.
Najczęściej obiektywna prawda o przeszłości pada oiarą polityki. Nagina się

felieton
W kręgu ilozoicznej
releksji (60)
1. W poprzednim felietonie zwrócono uwagę, że Jan Szczepański łączy na
kartach „Korzeniami wrosłem w ziemię”
i w swej postawie badawczej dwie różniące się kultury intelektualne – kulturę
ilozoiczną i socjologiczną. A przecież
niektórzy wskazują na dość radykalne
rozdarcie między nastawieniem badawczym ilozofa i nastawieniem socjologa
w sprawach społecznych.
1.1. „Ziejąca przepaść” między oglądem
rzeczywistości dokonanym przez ilozofa
i przez socjologa – jak ujmuje to Tadeusz
Kotarbiński – bierze się stąd, że socjolog
„pracuje na materiale dziejów, gromad
ludzkich, kultur masowych” i częstokroć
bywa „urzeczony ikcją rzeczywistości
społecznej ponadindywidualnej, a różnej od międzyosobniczych stosunków”.
Natomiast ilozof nie wierzy w ową ikcję rzeczywistości społecznej, lecz swą
uwagę kieruje na relacje międzyludzkie;
zazwyczaj przyjmuje inną koncepcję rzeczywistości społecznej, wręcz inną wizję
świata. To nie ogólna ikcja rzeczywistości społecznej ponadindywidualnej, ale
fundamentalne relacje międzyosobowe
interesują ilozofa.
1.2. Szczepański, będąc socjologiem, nie
dał się uwieść ikcji rzeczywistości społecznej i zwracał uwagę – w „Korzeniami
wrosłem w ziemię” oraz w dociekaniach
o indywidualności i sprawach ludzkich
21 stycznia 2010 r.

ją do z góry założonych tez. A jeśli fakty
świadczą o czymś innym, tym gorzej
dla faktów. Niewygodne fakty i przekazy źródłowe można przecież pominąć,
a w skrajnym przypadku, zastąpić fałszerstwem. Zdarza się więc, i to dość często, że
sfałszowane dokumenty służą przez lata,
a nawet wieki, do uzasadnienia jakiegoś
twierdzenia czy też prawa do posiadania
prawa do władzy, majątku czy sławy.
Nic więc dziwnego, że co pewien czas
przechodzimy okresy radykalnej zmiany
w przedstawianiu dawnej czy niedawnej
przeszłości. Tak jak to było po upadku
komunizmu. Okazało się, że trzeba na
nowo napisać podręczniki historii, bo ta,
którą wykładano przed laty okazała się
przekłamana i podporządkowana udowadnianiu twierdzeń klasyków marksizmuleninizmu.
Mamy więc nową wizję przeszłości
i pojawiają się wciąż nowe opracowania
historyczne. Niestety, i one często bywają podporządkowane, z góry przyjętym
założeniom i twierdzeniom. Jakże często
daleko im do obiektywizmu i prawdy
historycznej. Najwyraźniej dla wielu,
szczególnie polityków, prawdą historyczną
jest nie to, co obiektywnie zaistniało, ale to
co jest potrzebne i przydatne do zdobycia
uznania społecznego, władzy czy sławy.

Takie manipulowanie przeszłością odbywa się nie tylko w skali całego społeczeństwa, ale także w wymiarze rozliczeń
i sporów pomiędzy poszczególnymi osobami. Nieraz ze zdumieniem słuchamy
czy czytamy relacje o danych zdarzeniach,
które dobrze znamy i w których braliśmy
udział. Oto ludzie, którzy zwalczali jakiś
projekt, opowiadają, że jego realizacja jest
ich zasługą. Ci, których rola była niewielka, przypisują sobie wielkie dokonania.
Równocześnie próbują pomniejszać rolę
tych, którzy czegoś wielkiego naprawdę
dokonali. A przy okazji obrzucają ich
jeszcze błotem pomówień i fałszywych
oskarżeń. Szczególnie łatwo jest to zrobić wtedy, gdy tamci nie mogą się już
bronić…
Wychodzi na to, że trudno się bronić
przed takimi poprawiaczami przeszłości.
Można domagać się sprostowań, ale nawet jeśli one się ukazują, to prawie nikt
ich nie czyta. Można wystąpić na drogę
sądową, ale tam sprawy toczą się długo.
A nawet wydawane wyroki nie zawsze są
wykonywane. Można więc tylko współczuć tym wszystkim, którzy padli oiarą
poprawiania przeszłości. A jest ich wiele, i
to zarówno wśród osób z pierwszych stron
gazet, jak i zwykłych obywateli naszego
kraju.
Jerzy Bór

– na relacje międzyosobowe. Nie tylko relacje międzyjednostkowe, ale właśnie międzyosobowe. Pytał o to, jak kształtuje się
ludzki umysł, ludzka wyobraźnia i ludzki
charakter, a nie tylko o to jak kształtują się
wielkie grupy społeczne i zależne od nich
tożsamości i role społeczne. Jeśli popatrzymy na te pytania w kontekście wielkiego
konliktu XX wieku między systemami
kolektywistycznymi a systemami akcentującymi istnienie i wolność jednostki, to
Szczepański jest po stronie jednostki, po
stronie osoby. W „Korzeniami wrosłem
w ziemię” to ukierunkowanie jest widoczne
i wskazuje na to już tytuł książki opublikowanej w roku 1983. W tym samym czasie,
w podziemnym obiegu wydano książkę
Hannah Arendt (1906-1975) „O człowieku
wykorzenionym”, o człowieku systemów
totalitarnych. Co czynił z człowiekiem
państwowy socjalizm i co robił narodowy
socjalizm? Wykorzeniał, wyrywał człowieka z korzeniami z tej kultury i tradycji,
w których wzrastał. Państwowy socjalizm
i narodowy socjalizm projektowały nowego
człowieka na modłę swych ideologii. Natomiast Szczepański pokazuje, że człowiek
powinien być człowiekiem zakorzenionym
i nie ma dać się wykorzenić, nie ma ulec
ikcji społecznych ideologii, które chcą
zrobić z niego tylko trybik historii według
jakieś ideologicznej wizji.
2. Szczepański pokazuje, że człowiek
ma być sobą u siebie współdziałając z innymi. Człowiek ma „wrośniętą korzeniami
w ziemię” własną historię i ma swą ziemię. Nie ma dać sobie wydrzeć własnych
korzeni przez systemy społeczne, czy
to narodowy socjalizm, czy państwowy
socjalizm. Człowiek jest wezwany, aby
zmagać się o ukształtowanie i zachowanie
własnej indywidualności.

3. Ciekawą uwagą kończą się releksje o wierze w „Korzeniami wrosłem
w ziemię”: „Między 1918 a 1945 rokiem mieszkańcy Ustronia cztery razy
zmieniali obywatelstwo czy przynależność państwową: od upadku Austro-Węgier, przez Polskę, hitlerowskie Niemcy
(Śląsk Cieszyński stanowił „eingegliederte stegebiete”) do Polski Ludowej.
Dla wielu ludzi wiara była podstawową
identyikacją. Zaczynało się to w wielowyznaniowej i wielonarodowej monarchii Habsburgów”. Dzieje mieszkańców
Ustronia pokazują wtórność zmieniającej
się przynależności państwowej i przypadkowość podporządkowania systemom
politycznym. Dzisiejsze myślenie o dziejach i sprawach państwa przepojone bywa
ideologią narodu, wywodzącą się z ducha
romantyzmu. I jako pierwotne poczucie
tożsamości ludzie miewają identyikacje
narodowe. Szczepański pokazuje, że
pierwotna jest identyfikacja ze swym
otoczeniem rodzinnym i bliskim środowiskiem, w którym jest się zakorzenionym.
Pokazuje, że były Austro-Węgry i była
Polska. I były to te dwa okresy, kiedy on
się duchowo formował, a książka „Korzeniami wrosłem w ziemię” jest jakby
przepojona duchem otwartej, wielowyznaniowej i wielonarodowej Europy. Później nastały zamknięte systemy totalitarne
i monopartyjne, hitlerowskie Niemcy
i Polska Ludowa, w których przyszło
działać Szczepańskiemu. Przyszło mu
przenosić w nowe czasy dawną tradycję,
w której się ukształtował. Przenosić ją
w politycznie trudne czasy, w których
mocna indywidualność i oparte na tradycji
relacje międzyosobowe nie były w cenie
z punktu widzenia panujących ideologii.
Cdn.
Marek Rembierz
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podbieg na Czantorię przez las.

Fot. W. Suchta

Bez WyCiągu
Po raz trzeci na Czantorii rozegrano
zawody o Puchar Czantorii w narciarstwie
wysokogórskim. Startujący mieli do pokonania 4 pętle mierzące 14 km przy 1800
m przewyższenia, natomiast zawodniczki
biegły 3 pętle co dawało 10,5 km i 1380
m przewyższenia. Trasa pętli wiodła od
dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”
do góry, najpierw przez dolną polanę, następnie przez las i pod wyciągiem na górną
polanę skąd zjeżdżano na dół niebieską
trasą. Górną część odcinka pod wyciągiem
obowiązkowo pokonywano na piechotę
z nartami przypiętymi do plecaka.
Wszyscy zawodnicy musieli posiadać
odpowiednie narty, buty, kask, czołówkę,
płachtę ratunkowa, rękawice, gogle lub
okulary, plecak. Konieczne są również
foki, czyli paski zakładane na ślizgi nart
przed podbiegami.
- Widziałem kiedyś na Słowacji ludzi
na takich nartach i tak się zaczęło dość
dawno temu – mówi Adam Gomola
z Rybnika. - Biegam, są rowery górskie,
ale ten skialpinizm to podstawa już od 16
lat. Kiedyś chodziłem po górach, zjeżdżałem z różnych szczytów, a zawody
to dodatek. Taki start to jednak również
adrenalina. którą każdy musi poczuć.
W Ustroniu bywam w zimie 3-4 razy
w tygodniu, a w lecie jeżdżę tu rowerem
górskim, jednak dla mnie najładniejsze
trasy w Beskidach są na Pilsku. Tam jest
dzika przyroda, a na Czantorii cywilizacja.
Skialpinizm polega na tym, by jednak być
dalej od cywilizacji. Moim zdaniem to
bardzo drogi sport. Komplet profesjonalny
kosztuje w granicach 10.000 zł. Oczywiście zaczynając nie potrzeba takiego

sprzętu, ale chcąc walczyć o najwyższe
cele, jest niezbędny.
A. Gomola zajął 11. miejsce, natomiast
na 65. pozycji był Jacek Czech z Orzesza,
weteran alpinizmu i skialpinizmu, który
mówi:
- Lubię biegać po górach, dużo się wspinam
w Tatrach, Alpach, Pirenejach, niedawno
byłem w Andach. To piękna, wspaniała
rzecz. Skialpinizm to dużo lepsza możliwość poruszania się po górach. W zimie

zapinanie fok przed podbiegiem.

do tego wspaniałe widoki i przestrzenie
w górach. Czantoria to dla nas najbliższy
stok do treningu. Kiedyś tu jeździłem
nawet trzy razy w tygodniu, jak był śnieg.
Teraz to już raczej raz na dwa tygodnie.
Wśród kobiet zwyciężyła Paulina Figura
z Łysej Polany. Ona również była najlepsza na Czantorii przed rokiem.
- Tak padło w rodzinie, że uprawiam skialpinizm – mówi P. Figura. - Zaczął tato
i potem ja. Głównie chodzimy na nartach
po górach, a zawody to raczej forma zastępcza. Bywam na Czantorii jedynie na zawodach, bo to jednak za daleko. Na skitourach
chodzę po Tatrach. To moje hobby.
Wśród mężczyzn zwyciężył Radoslav
Groh, do niego też należy najszybsza pętla
pokonana w czasie 21 minut i 8 sekund.
Jak twierdzi organizatorka Ilona Bratek
z Klubu Kandahar z Gliwic to dyscyplina
dla zapaleńców i ludzi kochających góry.
Klub Kandahar tworzą w większości ludzie wywodzący się ze studenckiego Koła
Przewodników Beskidzkich.
- Niepotrzebne nam wyciągi, nie stoimy w kolejkach i nie tracimy czasu.
Często organizujemy wspólne wyjazdy,
niekoniecznie o charakterze sportowym.
Nasz ulubiony teren to okolice Romanki
i Rysianki – mówi I. Bratek. - Z Czantorią jest ten problem, że nie zawsze jest
śnieg. Przez ostatnie dwie zimy mieliśmy
kłopoty ze śniegiem. W tym roku można
było wytyczyć trasę przez las i wzdłuż
wyciągu. To dla nas duże ułatwienie, gdy
jest prawdziwa zima. Czantoria nadaje się
bardziej do zawodów sportowych na czas.
Puchar Pilska jest też rywalizacją sportową
ale z walorami krajoznawczymi.
Zawody zorganizował KS„Kandahar”
z Gliwic.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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