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BEZ ZYSKÓW - BEZ STRAT GU JEDNOSTKĄ

Rozmowa z Markiem Raszką, prezesem Zarządu TBS

Kiedy został pan prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dowiedział się pan, że ustroniacy, a nawet niektórzy
najemcy nie do końca rozumieją, na jakich zasadach mieszkają w lokalach należących do TBS-u przy ul. Fabrycznej.
Najczęściej najemcy byli przekonani, że spłacają kredyt. Faktycznie jest tak, że Zarząd TBS zgodnie z ustawą o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 1995 r. tak
powinien skalkulować wysokość czynszu, aby pokryć koszty operacyjne (przeglądy, ubezpieczenia, remonty, podatki, administrację) i koszty finansowe (spłata kredytu z odsetkami zaciągniętego
na sfinansowanie w części os.700 - lecia przy ul. Fabrycznej 2,
ok. 60 % wartości inwestycji). Spłata kredytu jest to jednak tylko
składowa czynszu i kiedy kredyt zostanie spłacony, to niekoniecznie nastąpi obniżka czynszu, bo inne składniki mogą wzrosnąć.

26 sierpnia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził
przewodniczący RM Stanisław Malina.
PIERWSZE PÓŁROCZE
Radnym przedstawiono informacje o wykonaniu budżetu miasta
w pierwszym półroczu tego roku. Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, że wykonanie budżetu nie jest zagrożone. Budżet wykonany
jest w 40%, co jest porównywalne z latami ubiegłymi. Mimo to
burmistrz mówił o zagrożeniach. Nie zrealizowano dochodów ze
sprzedaży mienia komunalnego. Brak chętnych na zakup przeznaczonych do sprzedaży działek. Ten grunt pozostaje własnością
(cd. na str. 4)

(cd. na str. 2)
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BEZ ZYSKÓW - BEZ STRAT

(cd. ze str. 1)
Kredyt zaciągnęło Towarzystwo, nie najemcy, a został on nam
udzielony w roku 2004 przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i będziemy go spłacać do roku 2032.
Co jeszcze pan musiał prostować obejmując stanowiska
prezesa?
Spółka funkcjonuje od 2000 roku i nie wymaga większych zmian,
natomiast chciałbym wykorzystać w pełni możliwości ustawy.
Według ustawy koszty funkcjonowania TBS powinny być
pokrywane z czynszów i innej działalności zgodnej z ustawą.
Wprowadziliśmy szczegółowe rozliczenie kosztów w rozbiciu na
poszczególne zasoby, tak, aby mieć bieżącą kontrolę nad wydatkami, jakie generuje każdy zasób zarządzany przez TBS.
Czyli do tej pory nie było wiadomo, jakie są naprawdę koszty
funkcjonowania osiedla 700-lecia i jaka powinna tam być
wysokość czynszu. Czy to znaczy, że w przyszłości może on
wzrosnąć?
Jeśli chodzi o pierwszą część pytania jest to zbyt daleko posunięte
stwierdzenie. Końcem roku przedstawię wyliczenie, z którego
będzie wynikać, jakie były wydatki w 2010 roku i ile powinien
wynosić czynsz, aby pokrywał wszystkie koszty. Ustawa dopuszcza pomoc finansową wspólnika. Przyjmując jednak zasadę, że
Towarzystwo ma się samofinansować, musimy zmienić sposób
działania, w tym również, jeśli będzie to konieczne, pomyśleć
o zmianie czynszu, jednakże to wspólnik podejmie stosowne
decyzje.
Ludzie, którzy zdecydowali się zostać członkami TBS nie
spodziewali się uwolnienia czynszów.
I nie muszą się obawiać, że wprowadzimy ceny rynkowe, bo
ustawa jasno mówi, że czynsz nie może być wyższy niż 4 procent
wartości odtworzeniowej jednego metra kwadratowego budynku.

M. Raszka.

Fot. W. Suchta

mysłów był cykl koncertów
kameralnych w Rotundzie na
Wzgórzu Zamkowym. Ostatnio te koncerty odbywają się
w Cafe Muzeum.
20 lat działa Izba Regionalna
Kocyanów na osiedlu Bajcary
w Wiśle Malince. Mieści się
w niej ciekawa ekspozycja
twórczości ludowej i pracownia
rzeźbiarska. Wokół starej góralskiej chaty można obejrzeć
dawne sprzęty gospodarskie.

*

*

*

Światowej sławy harfistka Ewa
Jaślar, od momentu powrotu
z USA do Cieszyna, popularyzuje ten wspaniały instrument,
jakim jest harfa. Jednym z po-
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Pasażerowie autobusów PKS-u
w Wiśle korzystają z nowego dworca już dziesiąty rok.
Obecny obiekt w góralskim
stylu zastąpił drewniane baraki. A tymczasem dworzec jest
na sprzedaż, gdyż firma boryka
się z poważnymi kłopotami
finansowymi.

*

*

*

Trwa dożynkowy serial w powiecie cieszyńskim. Po powiatowym święcie w Ustroniu, w miniony weekend im-

Wartość odtworzeniową określa dwa razy w roku wojewoda.
Dzisiaj w województwie śląskim, poza miastem Katowice, wynosi ona około 3.326 zł, czyli 4 procent to około 11 zł/m2 . To
maksymalna wysokość czynszu, jaką można wprowadzić w TBS.
Teraz wynosi on 9,20 zł na osiedlu 700-lecia.
W zasobach TBS obowiązują różne wysokości czynszu, ale
status najemców jest taki sam. Wynajmują mieszkania i nigdy
nie zostaną ich właścicielami.
Wysokość czynszu jest uzależniony od standardu poszczególnych
zasobów. Natomiast racją jest, że mieszkania przy ul. Dworcowej
nie są na sprzedaż, ponieważ zostały wybudowanie przez miasto
i intencją wspólnika było zasiedlenie osiedla lokatorami przeniesionymi z mieszkań komunalnych Ustronia. Mieszkania TBS-u
przy ul. Fabrycznej, według obowiązującej ustawy, nie mogą
przejść na własność najemcy, ale ustawa ma zostać znowelizowana
i może się to zmienić. Wyjątek stanowi baza lokali przekazanych aportem do Spółki w 2005 roku gdzie jest możliwość
wykupienia lokalu przez najemcę po uzyskaniu zgody wspólnika.
Kiedy zakładano Towarzystwo w Ustroniu miało być tak
pięknie, a wyszło jak zwykle i miasto co roku dopłaca do TBS.
Czy ten rok znowu zakończy się stratą?
Mam nadzieję że rok 2010 zamkniemy z wynikiem dodatnim.
Czy TBS jest w ogóle potrzebny, a jeśli tak, to komu?
Jest bardzo potrzebny, o czym może świadczyć ponad 200 podań
o mieszkanie w naszych lokalach. Nasi najemcy muszą mieć
odpowiedni status materialny, żeby móc płacić czynsz. Jednak
ich dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego
w komercyjnym banku. Poza tym czynsz w wysokości 9,20 zł
za metr kwadratowy jest niższy o około połowę od tego, który
musieliby płacić, gdyby wynajmowali mieszkanie od osoby
prywatnej.
W takim razie, czy TBS może na siebie zarobić?
Oczywiście i możliwości jest wiele. Najbardziej dochodową
mogłaby być działalność developerska. To znaczy, że TBS budowałby domy z mieszkaniami na sprzedaż. Tutaj rola miasta
sprowadzałaby się do przekazania gruntu, a koszty budowy
pokrywaliby przyszli właściciele. Za pieniądze uzyskane ze
sprzedaży apartamentów, budowalibyśmy domy dla najemców
zgodnie ze statutem Towarzystwa. Na parterze tych budynków
tworzy się wtedy lokale na działalność handlową, na piętrze pomieszczenia na biura, a wyżej mieszkania. Czynsz z dzierżawy
to kolejny dochód. Według ustawy powierzchnia na wynajem
powierzchni użytkowych nie może przekraczać 50 procent całkowitej powierzchni zasobów TBS. Dochody można tez czerpać
z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, nie związanymi
z miastem, czy TBS-em.
Jaka jest szansa na wybudowanie apartamentowców przez
TBS?
Miasto chce nam przekazać grunt. Jeśli dostaniemy nieruchomość
i ustawa nie zmieni się w zakresie możliwości działalności deweloperskiej przez TBS-y, to rozpoczniemy inwestycję.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
prezy dożynkowe odbyły się
w Brennej, Goleszowie, Wiśle
i Zebrzydowicach, natomiast
w nadchodzący weekend świętować będą rolnicy w Skoczowie i Strumieniu. Ostatnie
dożynkowe uroczystości zorganizują Dębowiec (11 IX)
i Istebna (19 IX).

*

*

*

W latach 80. i 90. minionego
wieku działało Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne „Gwarek”. Organizacja ta skupiała
emerytowanych górników. Co
ciekawe, swoją siedzibę miała
w Chybiu.

*

*

*

Biała i Czarna Wisełka, Czadeczka i Krężelka, Olza, Bren-

nica i Leśnica – to górskie potoki i rzeki płynące w naszym
regionie.

*

*

*

*

*

*

Wiadukt kolejowy w Wiśle
Głębcach oddano do użytku
w 1933 roku. Budowa w trudnym górskim terenie trwała
trzy lata. Wiadukt ma 120 metrów długości i siedem charakterystycznych łukowych przęseł. Największe z nich mają po
25 m wysokości.			
Szlak czerwony w Wiśle ma
prawie 20 km. Prowadzi ze
Stożka przez Kubalonkę na
Baranią Gorę. Na pokonanie
tej trasy trzeba około pięciu
godzin.
(nik)
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NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Dorota Sapeta z Ustronia i Michał Greń z Górek Wielkich.

*

*

*

USTROŃ W RADIU
4 września w programie I Polskiego Radia będzie sporo
o Ustroniu. Praktycznie cały dzień przewijać się będą audycje
z Ustronia na żywo. Będziemy w Sygnałach Dnia, Czterech
Porach Roku i Sobocie z Jedynką.

*

*

*

*

*

*

SPOTKANIE PRACOWNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Muzeum Ustrońskie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na comiesięczne spotkanie byłych pracowników Kuźni Ustroń,
które odbędzie się w pierwszy poniedziałek miesiąca, czyli
6 września o godzinie 10.
III LIGA SIATKÓWKI
We wrześniu rozpoczną się rozgrywki III ligi siatkówki seniorów na Śląsku. Tak jak w ubiegłym sezonie na Śląsku będą dwie
grupy III ligi. Zespół TRS „Siła” Ustroń rywalizować będzie
w grupie z następującymi drużynami: AZS AT-H Bielsko-Biała,
KS Halny Węgierska Górka, MCKiS II Jaworzno, MTS Winner
Czechowice-Dziedzice, SK Górnik Radlin, TKS Tychy, UKS
COS Olimp Szczyrk. Rozgrywki rozpoczną się 25 września
i w pierwszym etapie potrwają do 21 listopada.

*

*

*

SAŁASZNICY
Ta pełna uroku i humoru opera ludowa skomponowana przez Jana
Sztwiertnię do libretta Ferdynanda Dyrdy, zostanie wykonana przez
zespół „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, w dniu 24 września (piątek) o godz. 18.00.
Z okazji rocznic „sztwiertniowych” (w sierpniu 2010 przypada 60. rocznica śmierci, zaś 100.rocznica urodzin przypada
w czerwcu 2011) - Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu
Brzegach, Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą
w Ustroniu oraz Towarzystwo Miłośników Ustronia, organizują wspólny wyjazd autokarem do Cieszyna. Bilety w cenie 60
złotych, koszty przejazdu w wysokości 10 zł od osoby. Liczba
miejsc ograniczona! Wpłatę wraz z podaniem nazwiska i nr telefonu prosimy pozostawić w zamkniętej kopercie w Informacji
Turystycznej na Rynku w Ustroniu najpóźniej do 16 września
2010. Informacji udziela Muzeum Marii Skalickiej – tel. 33 858
78 44 (codziennie w godz. 11-16).

*

*

*

*

*

*

20/21 VIII 2010 r.
W nocy na osiedlu Manhatan nieznany sprawca usiłował włamać
się do zaparkowanego przy bloku
samochodu. Próby te na szczęście
pozostały bezskuteczne.
22 VIII 2010 r.
Nad ranem uczestniczka imprezy, odbywającej się w jednym
z lokali na terenie Ustronia Zawodzia stwierdziła, że nie ma
swojej torebki, którą pozostawiła
przy stoliku, gdy poszła się bawić.
Sprawca wzbogacił się o 500 zł,
telefon komórkowy i dokumenty
pokrzywdzonej.
23 VIII 2010 r.
Przebywająca w jednym z ustrońskich sanatoriów pacjentka ujawniła kradzież jej portfela z dokumentami - do kradzieży doszło

23 VIII 2010 r.
Zgłoszenie wypadku na ul. Grażyńskiego. Podczas silnego wiatru
przewróciła się tablica reklamowa.
Nieszczęśliwie przewróciła się
na przechodnia raniąc go w rękę.
Właściciel tablicy reklamowej
został wezwany na komendę straży
miejskiej, gdzie zjawił się następnego dnia. Ukarano go mandatem
300 zł i nakazano właściwe zabezpieczenie reklamy.

dzień wcześniej na terenie sanatorium.
25 VIII 2010 r.
Mieszkaniec Ustronia stwierdził, że skradziono mu żeliwny
piec, którego wartość wycenił
na ok. 1000 zł. Funkcjonariusze
KP Ustroń uzyskali informacje
na temat sprawcy przestępstwa
i odzyskali skradziony piec.

*

*

*

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich osob przebywających na terenie ustrońskich placówek zdrowia,
by zwracali szczególną uwagę na
przechowywane w pokojach torby,
portfele i dokumenty. Rzeczy te w
ciągu ostatnich kilku miesięcy stają
się łatwym łupem złodziei. Informacje na temat osób, które bez celu
kręcą się po korytarzach budynków
można zgłaszać bezpośrednio na
alarmowy numer 997!
25 VIII 2010 r.
Mieszkańcy os. Manhatan informują strażników o wałęsającym
się od kilku dni psie. Psa złapano
i przekazano do schroniska dla
zwierząt w Cieszynie.
26 VIII 2010 r.
Z pracownikiem Urzędu Miasta
strażnicy udali się do Lipowca
wyjaśnić sprawy meldunkowe na
jednej z posesji.
28-29 VIII 2010 r.
Zabezpieczano Military Festival
w Ustroniu.
(ws)

JESIENNA WYSTAWA
Muzeum Ustrońskie zachęca wszystkich ustrońskich twórców
rękodzieła do wzięcia udziału w zbiorowej wystawie prac o tematyce kwiatowej, którą planuje wyeksponować późną jesienią,
gdyż kwiaty o tej porze roku stanowią niewątpliwą atrakcję.
Mogą to być obrazy, rzeźby, hafty lub inne formy artystyczne,
których motywem przewodnim są jakiekolwiek kwiaty. Prace
prosimy zdeponować w Muzeum Ustrońskim w terminie do 15
października br.

TURNIEJ BILARDA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
Fundacja Etyka zaprasza na turniej bilarda o puchar Burmistrza
miasta Ustroń, który odbędzie się 4 września o godz. 14 w agencji
Poczty Polskiej na Poniwcu. Turniej rozgrywany będzie w dwóch
kategoriach: dorośli i dzieci do lat 15. Patronat nad turniejem
sprawują Urząd Miasta Ustroń i nasza redakcja. Zgłoszenia telefoniczne pod nr 507 385 375 lub osobiście w placówce poczty
Poniwiec. Impreza jest bezpłatna.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Piotr Chrapek		
lat 77 ul. Szeroka 6/11
Jerzy Cieślar
lat 83 ul. Bładnicka 86
Amalia Franek
lat 80 ul. Leśna 11
Danuta Baron		
lat 50 ul. Spółdzielcza 1/22
Justyna Pinkas
lat 96 ul. Daszyńskiego 52

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339
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Przez cały wtorek lało jak z cebra. Prognozy na nastepne godziny nie
były najlepsze. W pogotowiu były służby miejskie. Gdy we wtorek
oddajemy do druku ten numer GU z w mieście zalanych jest kilka
piwnic. Na drogach coraz większe kałuże.
Fot. W. Suchta
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GU JEDNOSTKĄ
(cd. ze str. 1)
gminy i jest dobrym zabezpieczeniem
pod kredyt. Trzeba też dokonać korekt
w innych dochodach, gdyż wydłuża się
cykl otrzymywania dofinansowania ze
środków unijnych. Tymczasem miasto
prowadzi szereg inwestycji z udziałem
środków unijnych. Prawdopodobnie
w tym roku nie wpłyną pieniądze za realizację wspólnie z Karwiną projektu parków
zdrojowych. Opóźnienia są spowodowane
przedłużającymi się procedurami. Ponadto
nie wpłyną wszystkie dochody do budżetu
z renty planistycznej. Należy też się spodziewać niższych dochodów z udziału
w podatku od osób fizycznych. Burmistrz
nawiązał też do nadzwyczajnej sesji RM
w lipcu, gdy to podjęto uchwałę o zwiększeniu limitu zobowiązań kredytowych
miasta. Udało się jednak dokonać wszystkich płatności bez kredytu, gdyż w terminie wpłynęła dotacja uzdrowiskowa. Mimo
to zaciągnięcie kredytu będzie konieczne,
gdyż trzeba na bieżąco regulować faktury
z prowadzonych inwestycji, a środki unijne wpłyną później, co umożliwi szybszą
spłatę zobowiązań.
Bogumił Suchy pytał o to, czy przypadkiem nie jest zagrożona budowa dalszego
odcinka ul. Pod Skarpą. I. Szarzec odpowiadał, że takiego zagrożenia nie ma, zostały zgromadzone wszystkie wymagane
dokumenty i teraz trzeba jedynie podpisać
umowę o przyznaniu środków, gdyż ta
inwestycja jest realizowana z udziałem
środków unijnych. Bez podpisania umowy
nie należy ryzykować rozpoczęcia robót.
Skarbnik miasta Maria Komadowska
poinformowała, że opinia RIO o wykonaniu budżetu jest pozytywna. Podobną
opinię w imieniu Komisji Rewizyjnej RM
przedstawił Józef Gogółka.
ZMIANY W BUDŻECIE
Propozycje zmian w budżecie miasta
przedstawiła skarbnik M. Komadowska.
Radnym przedstawiono projekt uchwały,
według którego wydatki zwiększa się

o 366.748 zł, przy czym dochody szkół
i przedszkoli to 56.888 zł, a środki unijne na realizację programu „Będę europrzedszkolakiem” to 309.860 zł. Natomiast dochody zmniejsza się o 4.953.067
zł, na co składa się:
- 3.260.000 zł z tytułu długiego oczekiwania na zwrot wydatków na program
budowy parku zdrojowego,
- 1.380.000 zł z tytuły zmniejszenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- 13.057 zł z tytułu zmniejszenia dotacji
na remont Oddziału Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej.
Ponadto obniżono wydatki o 352.881
zł, na co składa się zmniejszenie wydatków na kompleksowy remont ośrodka
zdrowia oraz zmniejszenie wydatków na
remont Oddziału Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej.
Radni w głosowaniu zaakceptowali
zmiany w budżecie.
KREDYT
Jak wyjaśniał burmistrz I. Szarzec miasto co roku korzysta z kredytów. Średnio
było to około 3,5 mln zł. W tym roku
kredyt trzeba zaciągnąć w wyższej wysokości. Burmistrz przedstawił uchwałę umożliwiającą zaciągnięcie kredytu
w wysokości 4,8 mln zł. Nie będą to tzw.
puste pieniądze, gdyż zwrócone zostaną po
realizacji inwestycji z udziałem środków
unijnych. Dlatego zaproponowano zaciągnąć kredyt w tej wysokości, przy czym
najpoważniejszą pozycją jest realizacja
wspólnie z Karwiną parku zdrojowego.
Tu kredyt wyniesie 3.260.000 zł,. Kolejne
pozycje to:
- 430.000 zł na modernizację ośrodka
zdrowia na ul. Mickiewicza,
- 740.000 zł na budowę hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1,
100.000 zł na remont Muzeum Ustrońskiego,
270.000 zł na rewitalizację Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka”.

Samorząd żegna skarbnika M. Komadowską.
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BUDŻETOWY TERMINARZ
Tak jak w latach ubiegłych radni podjęli
uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na 2011 r. Burmistrz
opracuje projekt budżetu do 5 listopada.
Uchwalenie budżetu nastąpi 30 grudnia.
Jak mówił burmistrz I. Szarzec termin
uchwalenia może ulec zmianie. Projekt
budżetu zostanie złożony w terminie, jednak nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory
samorządowe i kiedy nowa Rada Miasta
zacznie funkcjonować. Gdyby termin
wyborów był późniejszy nowy samorząd
może nie zdążyć uchwalić budżetu do
końca grudnia, zagrożenia jednak nie ma,
gdyż jest na to czas do końca stycznia.
I. Szarzec stwierdził, że nowa Rada na samym początku swego urzędowania będzie
musiała podjąć najważniejszą uchwałę.
KŁOPOTLIWA MŁYNÓWKA
Dłużej dyskutowano przed przyjęciem
uchwały o udzielaniu dotacji spółkom
wodnym, a dyskusja dotyczyła głównie Młynówki, zarządzanej przez spółkę
wodną. Zaproponowano udzielenie spółce
dotacji w wysokości 30.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych robót. Kwota ta jest
kroplą w morzu potrzeb, gdyż całkowite
rozwiązanie kwestii Młynówki to koszty
rzędu milionów zł.
T. Dyrda pytał, skąd spółka czerpie
dochody. I. Szarzec odpowiadał, że ze
składek udziałowców. Kiedyś było to
dobrowolne porozumienie korzystających
z Młynówki. Obecnie, gdy woda nie jest
już wykorzystywana do celów gospodarczych, ten sztuczny ciek wodny jest tworem niechcianym. Po co ktoś ma wpłacać
udziały, skoro np. nie ma już tartaku czy
innego zakładu nad Młynówką. Do tego
nie ma już tak dużego udziałowca, jakim
była Kuźnia. Podjęto uchwałę o udzielaniu
dotacji spółkom wodnym.
ZMIANY W GAZECIE
Gazeta Ustrońska została przekształcona
z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Jak wyjaśniał burmistrz zmiana
jest konieczna w związku z wejściem
w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą zakłady budżetowe muszą być zlikwidowane do
31 grudnia 2010 r. W związku z tym rozpatrywano różne warianty postępowania.
Najprostszym byłaby całkowita likwidacja
GU, ale to raczej nie wchodzi w rachubę.
Jest też możliwość prywatyzacji. Na początku swego istnienia GU była gazetą
prywatną i okazało się, że nie jest w stanie
się utrzymać. Mogłaby GU być wydziałem UM. Po konsultacjach z Regionalną
Izbą Obrachunkową wybrano rozwiązanie
polegające na przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Takie
rozwiazanie sprawi, że bardzo niewiele
zmieni się w funkcjonowaniu GU.
Radni podjęli uchwałę o przekształceniu
i nadaniu statutu GU.
NOWY SKARBNIK
Podjęto uchwałę o odwołaniu skarbnika
Marii Komadowskiej i powołaniu na to
stanowisko Aleksandry Łuckoś, dotychczasowej naczelnik Wydziału Finansowego.
Burmistrz wyjaśnił, że M. Komadowska
odchodzi na własną prośbę ze względów
zdrowotnych.
Wojsław Suchta
2 września 2010 r.

Zdaniem
Burmistrza

O placówkach oświatowych mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

KOLONIA Z „MOŻNA INACZEJ”
Od 29 czerwca do 10 lipca trzydzieścio- ro dzieci z Ośrodka Pracy z Dziećmi
i Młodzieżą „Można inaczej”, uczestniczyło
w kolonii socjoterapeutycznej z elementami tańca w Karwii, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można inaczej” w Ustroniu,
przy wsparciu finansowym Kuratorium
Oświaty w Katowicach. Podopieczni
uczestniczyli w warsztatach tanecznych,
plastycznych oraz w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych w grupach
wiekowych. Oprócz tego zostały zorganizowane dwie wycieczki wyjazdowe do
Władysławowa i na Hel. Dzieci miały
okazję poznać historię miast nadbałtyckich, zwiedziły latarnię morską, fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża. Jednak
największą radość sprawiła im wizyta
w lunaparku. Atmosfera na wyjeździe była

cudowna, zadowolenie i szczery uśmiech
gościł na twarzach dzieci od początku do
końca kolonii.
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Za nami początek roku szkolnego. Jak co
roku w trakcie przerwy wakacyjnej przygotowywaliśmy się do przyjęcia uczniów
realizując zgodnie z planem prace remontowe, naprawcze jak również porządkowe.
Chodzi o to, by nasze dzieci i młodzież,
bezpiecznie i w dobrych warunkach rozpoczęły naukę.
Największe inwestycje zrealizowane
w wakacje to budowa nowej sali gimnastycznej przy SP-1 i G-1. Wrzesień będzie
pierwszym miesiącem rozruchu tej sali, bo
mamy już wszelkie odbiory techniczne,
natomiast „rozpoznanie bojem” nastąpi
w trakcie zajęć szkolnych. Druga poważna
inwestycja to kontynuacja termomodernizacji SP-3 w Polanie. Wykonana została
nowa frontowa elewacja i dokończono
prace na dachu i części pozostałych ścian,
wymieniono część okien i drzwi. Pozostał
do zrealizowania ostatni etap, czyli dokończenie ocieplania ścian i wymiana pozostałych okien. Przed nami również wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w tej szkole. Termomodernizacja została
w większości zrealizowana, natomiast cały
czas czekamy na dofinansowanie.
W pozostałych budynkach naszych szkół
i przedszkoli prowadzono standardowe
wakacyjne remonty, malowano ściany,
dokonywano prac kosmetycznych i porządkowano wnętrza. Tam, gdzie budynki
zostały zalane podczas powodzi, trwały
prace polegające na osuszaniu ścian, malowaniu, wietrzeniu, itp.
Stan budynków systematycznie, z roku
na rok, poprawia się, co nie znaczy, że nie
stoją przed nami kolejne zadania. W kolejce do poważnych remontów czekają szkoły
w Lipowcu i Nierodzimiu, dokończyć
trzeba remonty przedszkoli w Hermanicach i Nierodzimiu. Cały czas staramy się
o środki zewnętrzne na te remonty.
Tak jak dotychczas będziemy się starać,
by co rok przynajmniej w jednej placówce oświatowej, przeprowadzić większy
remont. W ten sposób w najbliższych
latach chcemy nasze obiekty oświatowe
doprowadzić, jeśli nie do stanu idealnego,
bo to niemożliwe, to na pewno do stanu
bardzo dobrego.
Przed nami reforma oświaty polegająca
na rozpoczynaniu nauki w szkole przez
dzieci sześcioletnie. Wydaje się, że nasze
placówki oświatowe są na to przygotowane, a wszystko zweryfikuje rok 2012, gdy
reforma zostanie wprowadzona.
Dyrektorzy naszych przedszkoli nie sygnalizują braku miejsc, a o tym mówi się
głośno w mediach. U nas tego problemu
nie ma, a gdy zdarzy się w pojedynczych
przypadkach, że nie ma już miejsc, zawsze
możemy zaproponować inne przedszkole
na terenie Ustronia.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 5

Dożynki 1947 r. Gazda Kloc częstuje uczestników „warzonką”. Od lewej stoją Łyżbicki, Kloc, J. Cichy, J. Podżorski, L. Lipowczan, Kolarczyk.

PIERWSZE POWOJENNE DOŻYNKI

Tegoroczne dożynki już za nami. Może
warto więc cofnąć się wstecz, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Konkretnie
ponad sześćdziesiąt lat temu, kiedy to
w Ustroniu odbywały się pierwsze dożynki
tuż po wojnie. Gazeta Ustrońska dotarła
do uczestnika i organizatora pierwszych
powojennych dożynek, pana Ludwika
Lipowczana, który opowiedział o tamtych
czasach.
Pierwsze dożynki po wojnie odbyły się
już w 1946 r. Ich obchody były możliwe
dzięki temu, że Ustroń w wyniku wojny
nie odniósł większych szkód. Poza tym,
po ciężkich latach, ludzie pragnęli tego,
aby ich ukochane święto ponownie zaczęło
się odbywać. Zorganizowanie pierwszych
powojennych dożynek nie było zadaniem
łatwym, jednak głównie dzięki staraniom
mieszkańców i członków organizacji młodzieżowych, w sierpniu 1946 r. kolorowy
korowód po latach ponownie ruszył ulicami miasta. Pan Ludwik doskonale pamięta
tamte czasy i z sentymentem je wspomina.
- Dożynki z 1946 były wzorowane na
przedwojennych obchodach tego święta.
Na szczęście w komitecie dożynkowym
były osoby, które organizowały dożynki przed wojną, a to znacznie ułatwiało
sprawę. Poza tym w skład ówczesnego
komitetu wchodzili miejscowi gospodarze,
rolnicy oraz Związek Młodzieży Miejskiej
„Wici”, do którego należałem i byłem
ostatnim prezesem. Mimo tego, że po wojnie znacznie trudniej było zorganizować
obchody święta w pełnym wymiarze, to
znaczy z korowodem i z huczną zabawą,
wspólnymi siłami jakoś się udało. Przede
wszystkim dlatego, że wszystkim tak
bardzo na tym zależało. Nikt nie mówił
o pieniądzach, nikt niczego nie żądał
w zamian. Po prostu wszyscy pragnęliśmy tych dożynek i wszyscy dobrowolnie
i z zapałem uczestniczyliśmy w przygotowaniach.
Wzorem lat ubiegłych okazały korowód
ruszył z Hermanic ulicami Ustronia, aż do
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Parku Kościuszki. W parku, tuż za kortami
tenisowymi (tymi samymi, które są tam
do dziś) zbudowano pokaźne podium,
na którym młodzież wykonywała dożynkowy obrzęd. Przodownicy młodzieży,
Zuzanna Bujak i Ludwik Podżorny, wręczyli gospodarzom wieniec, a ceremonię
poprzedziły pieśni i tańce. Na zakończenie
ówcześni gazdowie, państwo Szarcowie,
częstowali zebranych kołaczami oraz „warzonką”, będącą rodzajem przepalanki.
Po ceremonii na podium rozpoczęła się
zabawa. Jak mówi pan Ludwik, mimo
dopiero co zakończonej wojny, zabawa
była huczna. - Bufety zaopatrzone były
wyjątkowo obficie. Ponadto były kręgle,
strzelnica i inne tego typu atrakcje. Do
tańca wesoło przygrywali muzykanci
pana Pawła Steca (znanego listonosza),
więc wszyscy bawili się do późnej nocy,
a niektórzy nawet do białego rana!
Nie inaczej było w roku następnym,
kiedy funkcję przodownicy objęła Emilia Mitręga, a przodownikiem został pan
Lipowczan. Gazdami w roku 1947 zostali

wybrani państwo Klocowie z Hermanic.
Zabawa ponownie była huczna i beztroska.
Nie spodziewano się wówczas zmian, które miały nastąpić się już za rok.
Od 1948 roku dożynki nie były już takie,
jak dawniej. Niby nadal był korowód,
byli przodownicy (A. Cicha, T. Kubica)
i gazdowie, jednak odtąd to nie oni mieli
otrzymywać dożynkowy wieniec. Pod
dyktando odgórnie zaleconej zmiany, wieniec otrzymał wówczas agronom ze służby
rolnej gminy. Także w tym samym roku,
w lipcu odbył się we Wrocławiu zlot trzech
młodzieżowych organizacji: „Wici”, OM
Tur i ZWM (Związek Walki Młodych). Na
zlocie zadecydowano o połączeniu trzech
organizacji w jedną, pod nazwą Związek
Młodzieży Polskiej. Rok później pan Ludwik wystąpił z organizacji, co uzasadnia
w następujący sposób: Wszystko zaczęło
się zmieniać na gorsze. Związkiem, jak
i organizacją oraz obchodami dożynek,
zaczęto sterować odgórnie. To już nie było
to, co w roku 1946 i 1947, kiedy dożynki
obchodzono w sposób wyjątkowo swobodny, swojsko i bez oficjeli.
Odtąd zmiany umacniały się już z roku
na rok. W 1949 przodownicy Anna Lipowczan i Jan Cieślar ponownie wręczali wieniec oficjelom. Co więcej, władze zakazały
nawet używania określenia „gazdowie”,
tłumacząc to zmianami i nowymi uwarunkowaniami w rolnictwie, nowymi czasami.
Dożynki straciły swój urok i atmosferę
beztroski, a zaostrzenie rygorów w strefie
nadgranicznej jeszcze bardziej umacniało
ten stan. Od tej pory, żeby przyjechać do
Ustronia choćby z Bielska, trzeba było
mieć specjalną przepustkę. „Wopiści”
(Wojska Ochrony Pogranicza) nieustannie
legitymowali przyjezdnych, a kto akurat
nie miał przy sobie dokumentów, ten miał
spore kłopoty. To wszystko nie sprzyjało
dożynkowym zabawom.
Okres stagnacji trwał do roku 1956,
kiedy sekretarzem PZPR został Władysław
Gomułka. Ogólna odwilż przyczyniła
się do większej swobody organizowania
i obchodzenia dożynek. Jednak chyba
już nigdy później dożynki nie były aż tak
wyczekiwane i niezwykłe, jak te pierwsze,
powojenne, w roku 1946 i 1947.
Robert Siemiński

Tańczy zespół młodzieży „Wici”.
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GABA KULKA
CHARYTATYWNIE

artystka nazywa go „progresywnym popem”. W szalony sposób
łączy w sobie elementy jazzu, rocka i popu, z ukłonem w stronę
klimatu teatralno-kabaretowego.
Gabriela Kulka to artystka niezwykła. Z wykształcenia architekt
wnętrz, w 2003 roku zadebiutowała wydaną domowym sposobem
płytą „Beetwen Miss Scylla and a Hard Place”. Dwa lata później
wystąpiła gościnnie na płycie z coverami Iron Maiden.W 2007
roku do dystrybucji trafił jej drugi album zatytułowany „Out”,
który nominowany został do nagrody „Mateusz”, przyznawanej
przez radiową „Trójkę”. Prawdziwy sukces przyniósł jej dopiero jednak kolejny album „Hat, Rabbit”, który wkrótce osiągnął
status złotej płyty.
Gaba jest laureatką wielu nagród, m.in. Fryderyka w kategorii
„wokalistka roku”. Współpracowała z Konradem Kuczem, Reni
Jusis i grupą Baaba.
Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej”. Jest to już trzeci koncert z tego cyklu. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na
dofinansowanie wypoczynku dla podopiecznych ośrodka.

Prawdziwa gratka dla fanów charyzmatycznej pianistki i wokalistki. 8 września 2010 roku o godzinie 19.00, Gaba Kulka zagra
w ustrońskiej „Prażakówce” charytatywny koncert dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w siedzibie stowarzyszenia
(budynek biblioteki, I piętro) oraz w MDK „Prażakówka”. Styl
Gaby Kulki porównywany jest z Kate Bush i Tori Amos. Sama
Dożynki za nami, lecz jeszcze przypominamy fotografię utrwalającą trudne prace w gospodarstwie rolnym. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów
Grażyny Kubicy-Heller. Są to sianokosy na Goruszce pod Jelenicą na
polu Szarców. Od prawej: Zuzanna Szarzec z wnuczką Heleną Batko
i pomagającą letniczką panią Siarkowską z córką Ewą.
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Pokaz w wykonaniu żołnierzy kompanii rozpoznawczej VI dywizji powietrznodesantowej.

Fot. W. Suchta

WOJSKO I PIĘKNE KOBIETY

28 i 29 sierpnia w Ustroniu po raz pierwszy odbył się Military Festival.
- Celowo nazwałem ta imprezę Military
Festival a nie festiwal piosenki, bo konkurs piosenki był jednym z elementów
– wyjaśnia nazwę organizator i dyrektor
festiwalu Tadeusz Dytko.
Wszystko rozpoczęło się w sobote na
rynku koncertem z musztrą paradną orkiestry Garnizonu Kraków. Następnie
orkiestra, z publicznością przeszła ul. 3
Maja do amfiteatru. W kolumnie jechały

też hammery, będące na wyposażeniu 18.
batalionu powierznodesantowego z Bielska Białej. Batalion jako jedyny w Polsce
posiada te pojazdy. W parku Kuracyjnym
właśnie hammery były największą atrakcją. Dzieci mogły sprawdzić wnętrze pojazdu, pozowały do zdjęć. Prezentowano
też inne uzbrojenie, szczególny podziw
budził potężny moździerz 98 mm. Byli
komandosi w pełnym rynsztunku. Obok
rozdawano materiały dotyczące możliwości zaciągnięcia się do armii. Były też

Miss Foto Karolina Franek z Goleszowa odbiera szarfę.
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Fot. W. Suchta

rozdawane foldery wojskowe, śpiewniki,
inne materiały mówiące o współczesnym
wojsku.
- Takie prezentacje chcemy również przeprowadzać w przyszłości. Do tego może
jakieś wystawy – mówi T. Dytko.
W amfiteatrze Military Festival rozpoczął się od powitań. T. Dytko witał:
burmistrza Ireneusza Szarca, gen. Jerzego
Wójcika, byłego dowódcę VI brygady
powietrznodesantowej, reprezentującego
dowódcę wojsk lądowych płk. Eugeniusza
Kaczonowskiego – szefa logistyki Wojsk
Lądowych, reprezentującego MON przewodniczącego Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Katowicach płk. Andrzeja
Ratajczyka, dziekana ewangelickiego
Wojsk Lądowych ppłk. Zbigniewa Kowalczyka, Krzysztofa Wójcika - króla
Krakowskiego Bractwa Kurkowego.
Koncert prowadzili Anna Kukawska
i Tomasz Stockinger
- Zazdroszczę wszystkim, którzy tu mieszkają i sanatoriuszom przyjeżdżającym
podreperować zdrówko - mówił na wstępie T. Stockinger. - Mój tata był bardzo
częstym uczestnikiem Festiwalu Piosenki
Żołnierskiej w Kołobrzegu i mnie tam zabierał. Pamiętam gorącą atmosferę. Mam
nadzieję, że dzisiejszy wieczór odgrzeje
atmosferę tamtych lat.
Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: król kurkowy K. Wójcik i burmistrz
Ireneusz Szarzec. Król kurkowy przyjechał
do Ustronia w swym reprezentacyjnym
stroju z insygniami władzy. Ze sceny prezentował srebrnego kura podarowanego
bractwu przez króla Zygmunta Augusta.
- Cieszę się, że w nowym amfiteatrze możemy podejmować zacnych gości i wszystkich państwa zainteresowanych piosenką
2 września 2010 r.

wojskową i tym wszystkim, co wiąże się
z militariami – mówił I. Szarzec, a następnie ogłosił festiwal za otwarty.
Jako pierwsi na scenę wbiegli żołnierze
z grupy z kompanii rozpoznawczej VI batalionu dowodzenia VI dywizji powietrznodesantowej z Krakowa prezentujący
sztuki walki, co dość efektownie wyglądało. Oklaskiwano pokazy walki wręcz.
Konkurs piosenki wojskowej oceniało
jury w składzie: krytyk muzyczny Jan Poprawa, kapelmistrz garnizonu Kraków kpt.
Dadiusz Bylina, artysta złotnik z Ustronia
Kazimierz Wawrzyk, muzyk Tadeusz
Kowalczyk. Po dwie piosenki zaprezentowało 13 wykonawców. Największe owacje
zebrał sierżant z Pruszcza Gdańskiego
Przemysław Radziszewski.
Odbyły się również wybory Military Miss. Dziewczyny prezentowały się
w strojach wojskowych, jednak bardziej
przypominających stroje kąpielowe. Podczas drugiego wejścia założyły suknie
wieczorowe.
- Znalazłam się tu przypadkowo – twierdziła uczestniczka wyborów Sandra Dondajewska z Poznania. - Kuzynka jest
współorganizatorkaą i zadzwoniła pytając,
czy chcę fajnie spędzić ostatnie dni wakacji. Zgodziłam się. Byłam pierwszy raz
w Ustroniu i pierwszy raz uczestniczyłam
w podobnym konkursie. Odczucia bardzo dobre. Dziewczyny w porządku. Zawsze brakowało odwagi, by uczestniczyć
w czymś podobnym. Jeszcze dzień przed
przyjazdem do Ustronia chciałam zrezygnować, ale namówili mnie.
Wieczór zakończył występ zespołu Czasza z VI brygady powietrznodesantowej.
Niestety ten znany zespól grał przy mocno
już przerzedzonej widowni. Był chłodny
wieczór, a nie wszyscy zabrali ze sobą
cieplejsze ubrania.
W niedzielę koncert dedykowano ofiarom smoleńskiej katastrofy, szczególnie
wojskowym i dziewięciu żołnierzom,
którzy zginęli w Afganistanie i Iraku. Trzy

Największą frajdę miały dzieci.

rodziny poległych żołnierzy organizatorzy
gościli w Ustroniu. Dzici otrzymały atrakcyjne prezenty.
Niedzielny koncert rozpoczęła Klaudia
Fober z Ustronia, a po niej zaprezentował
się zespól Promyki ze Szkoły Muzycznej
im. M. Karłowicza z Krakowa.
Głównym punktem programu było
ogłoszenie wyników wyborów miss
i konkursu piosenki. Wszystkie dziewczyny startujące w konkursie miss zaprezentowały się raz jeszcze publiczności.
Military Miss 2010 została Monika Mól
z Krakowa. Miss ma 18 lat, jest uczennicą liceum i córką kapitana z II korpusu.
Miss była nie tylko najpiękniejsza, ale
też najlepsza w biegach i konkurencjach zręcznościowych. Tytuł wicemiss
otrzymała Roksana Dunka-Piekarska

Złota Buława dla Magdaleny Pamuły z Przemyśla.
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Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

z Krakowa, natomiast Miss Foto została
Karolina Franek z Goleszowa, a Miss
Publiczności oraz Miss Sportu Marzena
Czopek z Milówki. Dziewczęta otrzymywały nagrody, a specjalne szarfy wkładali
im komandosi.
Ogłoszono też wyniki konkursu piosenki. Grand Prix oraz Złotą Buławę
Hetmańską otrzymała Magdalena Pamuła
z Przemyśla, srebrną Wioletta Bagińska,
brązową zespół Jedna Chwila. Nagrodę publiczności otrzymał P. Radziszewski. Najlepszy wykonawca wojskowy
- sierżant Krzysztof Łupiński z jednostki
w Węgorzewie otrzymał szablę od prezesa
Agencji Mienia Wojskowego. Wyróżnienie specjalne jako wykonawca wojskowy
otrzymał starszy szeregowy Tomasz Trela
z Wojsk Lądowych.
Po wręczeniu buław i nagród odbył się
koncert laureatów.
T. Dytko: - Pogoda nam pokrzyżowała
szyki. Termin też nie najlepszy, bo akurat
w ten weekend trwają duże ćwiczenia
wojskowe i wielu generałów nie mogło
przyjechać. Natomiast odbiór uczestników
jest bardzo dobry. Wiele osób biorących
udział w podobnych imprezach stwierdziło, że od 15 lat nie widziało podobnej
imprezy jak w Ustroniu. Są pod wrażeniem
Ustronia, a przede wszystkim amfiteatru.
Zamierzam ten festiwal kontynuować,
właśnie w Ustroniu, myślimy jednak
o zmianie terminu. Rozmawialiśmy już
z dyrektorką Barbarą Nawrotek-Żmijewską i jest to chyba możliwe. Być może
będzie to przełom lipca i sierpnia. Również
osoby związane z wojskiem bardzo dobrze
odebrały ten festiwal, choć wcześniej nie
było specjalnego wsparcia do chwili, gdy
minister Bogdan Klich osobiście odpowiedział na nasze pismo zaczynając od
słów: „Przyjmuję zaproszenie i obejmuję
patronat nad tym przedsięwzięciem. Gratuluję pomysłu i życzę sukcesu.” Od tego
czasu czynniki wojskowe się wyraźnie
zainteresowały.
Wojsław Suchta
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PIERWSZOKLASIŚCI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Klasa 1 a
wychowawca: mgr Daria Cieślawska
1. Aleksandra Cholewa
2. Klaudia Gajdzika
3. Wiktoria Husar
4. Magdalena Juroszek
5. Amelia Kupczyk
6. Paweł Kuster
7. Piotr Kuster
8. Kacper Leński
9. Tomasz Leszczyński
10. Łukasz Machnowski
11. Oliwia Malczewska
12. Dawid Miklusiak
13. Julia Ogrodowska
14. Klaudia Polok
15. Maksym Skrzypiec
16. Gabriela Sztuka
17. Tymoteusz Sztuka
18. Jan Zacny
19. Sandra Ziółkowska
20. Inez Zwierzykowska

Klasa I b
wychowawca: mgr Aleksandra Cymerlik
1. Julia Balcar
2. Joanna Borek
3. Jakub Bujok
4. Paweł Bukowczan
5. Jakub Darowski
6. Wojciech Kondziela
7. Zuzanna Kostka
8. Justyn Leichffeld
9. Grzegorz Marekwica
10. Martyna Martynek
11. Magdalena Mateja
12. Sebastian Paszek
13. Katarzyna Rakowska
14. Paulina Ryłko
15. Mateusz Skrabka
16. Julia Tometczak
17. Laura Waszut
18. Julia Wnuk
19. Nikola Wróbel

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Klasa 1 a
wychowawca: mgr Czesław Chlebek
1. Filip Baltaziuk
2. Igor Brańczyk
3. Kamil Faron
4. Jakub Gajdacz
5. Julia Gomola
6. Karolina Górnok
7. Wiktoria Janik
8. Oskar Kadela
9. Igor Kowalczyk
10. Maja Makarska
11. Tomasz Nowak
12. Philippe Refaei
13. Robert Ryszka
14. Tomasz Rzeźniczek
15. Konrad Rzyman
16. Marcel Śliwiński
17. Magdalena Taranda
18. Julia Waszut
19. Kamila Wawrzyczek
20. Aleksander Wojciech
21. Dominik Zdziech
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Klasa I b
wychowawca: mgr Wiesława Herman
1. Paweł Białożyt
2. Paweł Cholewa
3. Mateusz Filipiak
4. Agnieszka Gomola
5. Zuzanna Górka
6. Dominika Jasińska
7. Krzysztof Jończyk
8. Sebastian Konieczny
9. Paweł Kossakowski
10. Damian Mach
11. Milena Niemiec
12. Martyna Panek
13. Patryk Piec
14. Anna Procner
15. Iga Pyra
16. Borys Skrzypek
17. Aleksandra Staniek
18. Szymon Śliwka
19. Matylda Wyleżuch
20. Filip Zięba
Klasa 1 c
wychowawca: mgr Grażyna Pilch
1. Oskar Datoń
2. Bartosz Dusza
3. Estera Gluza
4. Miłosz Głąbiński
5. Estera Goryczka
6. Laura Grzesiak
7. Natalia Gwiazdowska
8. Maksym Grzesiowski
9. Anna Kłoda
10. Stanisław Loter
11. Marta Marianek
12. Michał Markuzel
13. Michał Pinkas
14. Marta Sikora
15. Dawid Sikora
16. Oliwia Stec
17. Maksymilian Studnicki
18. Anna Szurman
19. Michał Szczotko
21. Łukasz Tarasz
22. Konrad Uchyła

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Klasa 1
wychowawca: mgr Barbara Maciejowska
1 Jakub Gomola
2 Józef Gomola
3 Karolina Gomola
4 Katarzyna Gomola
5 Wiktoria Jakubiec
6 Anna Łakomska
7 Wiktoria Najmuła
8 Konrad Pinkas
9 Samanta Pinkas
10 Katarzyna Polok
11 Jakub Śliwka
12 Agnieszka Wróblewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Klasa 1
wychowawca: mgr Anna Tarasz
1. Dawid Boruta
2. Kamila Chrapek
3. Julia Czapla
4. Szymon Greń

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2010

Kinga Kubica
Izabela Kunc
Martyna Legierska
Monika Miech
Angelika Pinkas
Damian Pinkas
Marcin Puzoń
Luiza Roman
Wojciech Szostok
Dawid Wengierow
Bartosz Zynek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
Klasa 1a
wychowawca: mgr Małgorzata Sikora
1. Filip Babiarz
2. Patrycja Grochowska
3. Szymon Heczko
4. Kamil Jaworski
5. Tyberiusz Jaworski
6. Kacper Kluz
7. Patryk Krzemień
8. Paweł Markuzel
9. Liana Medwid
10. Kamila Mokrysz
11. Samuel Niemczyk
12. Patryk Nowak
13. Julia Raszka
14. Renata Szpin
15. Agata Wąsek
16. Dominik Wesołowski
Klasa I b
wychowawca: mgr Jolanta Wituła
1. Magdalena Balcar
2. Joanna Bednarczyk
3. Wiktoria Chync
4. Rafał Dytko
5. Kamil Fiedor
6. Krzysztof Grabowski
7. Filip Klajmon
8. Paulina Kukuczka
9. Krzysztof Krysiński
10. Konrad Mikler
11. Szymon Misiniec
12. Nicolas Mokrysz
13. Kacper Poloczek
14. Karolina Stanna
15. Oliwia Tomiczek

MARSZOBIEG
W niedzielę 5 września, odbędzie się
17. Marszobieg na Czantorię Wielką. Start
zaplanowano na godz. 10 z ul. Partyzantów
obok SP-1. Uczestnicy pobiegną ulicą
Jelenica do pola biwakowego pod Małą
Czantorią, dalej żółtym i czarnym szlakiem turystycznym na szczyt Czantorii.
Kategorie: mężczyźni 16-19, 20-29, 30-39,
40-49, 50-59, 60-69, 70-79, kobiety do
35 lat i powyżej. Liczy się rok urodzenia.
Zawodnicy biorą udział w imprezie na
swoją odpowiedzialność. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne
wypadki. Zgłoszenia w dniu zawodów
od godz. 8.50 – 9.50 na ul. Partyzantów,
Wcześniejsze telefonicznie: 33 857 93 28
i e-mail: um-turystyka@ustron.pl.
2 września 2010 r.

SPRZEDANO UZDROWISKO

Do Ministerstwa Skarbu Państwa skierowalismy pytanie o aktualny stan prywatyzacji Przedsiebiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń”. Poniżej odpowiedź MSP.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” w Ustroniu S.A.
jest jednym z największych i najlepszych polskich uzdrowisk
położonych w otoczeniu gór Beskidu Śląskiego. Spółka posiada
nowoczesną bazę medyczną i zabiegową, usytuowaną w największym w Europie uzdrowiskowym zakładzie przyrodoleczniczym
realizującym ok. 5.600 zabiegów dziennie.
Około 75% klientów spółki stanowią kuracjusze kierowani
przez NFZ na leczenie sanatoryjne bądź rehabilitację. Pozostali
to klienci tzw. komercyjni.
INFORMACJE FINANSOWE
Wyniki finansowe w tys. zł
		
2007
2008		
2009
Przychody
40 000,0		
42 536,2		
48 665,5
EBITDA
3 600,0		
2 572,8		
4 793,1
Wynik netto 600,0		
-387,1		
1 334,7
Wyniki finansowe na dzień 31.12.2009:
Suma bilansowa:
48545610,65 zł
Kapitał własny:
37525530,14 zł
Kapitał zakładowy:
28300000 zł
Przychody: 		
48665531,38 zł
Wyniki netto: 		
1334716,08 zł
PROCES PRYWATYZACJI
Proces prywatyzacji Uzdrowiska Ustroń rozpoczął się wyborem
doradcy prywatyzacyjnego. W wyniku przetargu na świadczenie
usług doradczych przy prywatyzacji tej spółki, najkorzystniejszą
ofertę złożył Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., z którym 4 sierpnia
2009 r. podpisaliśmy umowę. Analiza prawno-finansowa została
przyjęta MSP 10 grudnia 2009 r., po czym 9 lutego 2010 r. zaprosiliśmy potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w negocjacjach. Termin składania odpowiedzi upływał 8 marca 2010 roku,

KONGRES
KULTURY

W dniach od 23 do 25 września 2010 r. odbędzie się Kongres
Kultury Województwa Śląskiego 2010. Realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia podjął się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury
w Katowicach, stawiając sobie za zadanie zaprezentowanie jakże
szerokiej i zarazem różnorodnej panoramy kulturalnej naszego
regionu.
Kongres stanowił będzie płaszczyznę służącą wymianie
doświadczeń pomiędzy naukowcami, animatorami, twórcami
i menadżerami kultury, działającymi na szczeblu regionalnym oraz
integracji tego środowiska. Uczestnicy zjazdu debatować będą
o wszystkich dziedzinach i aspektach życia kulturalnego regionu,
a wśród wiodących tematów pojawią się zagadnienia dotyczące
tożsamości i dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrony, miejsca
i roli twórcy we współczesnym społeczeństwie, organizowania
i finansowania projektów kulturalnych, a także upowszechniania
i animacji kultury (więcej na www.kongreskultury2010.pl).
Kongres jest projektem skierowanym do ludzi tworzących
kulturę i uczestniczących w kulturze. Aby jego idea dotarła do jak
najszerszego kręgu zainteresowanych i objęła swym zasięgiem
całe województwo śląskie, posłuży temu ponad 100 imprez realizowanych w jego ramach.
Także i Ustroń zaprezentuje się w tym monumentalnym
przedsięwzięciu. Spośród licznych instytucji i stowarzyszeń
działających w naszym mieście na niwie szeroko pojętej kultury,
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim
,postanowiły od 1 września do 10 października br. zorganizować
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o godz. 14:00 i w tym terminie swoje oferty złożyli:
• MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A. z siedzibą w Katowicach, dawniej Przedsiębiorstwo „OPAL” Sp. z o.o.,
• STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni,
• Láznĕ Darkov, a.s. z siedzibą w Czechach,
• LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
• POLALMAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
• AMERICAN HEART OF POLAND Sp. z o.o. z siedzibą
w Ustroniu.
Po przeanalizowaniu ofert wiążących, do negocjacji, które
rozpoczęły się 2 czerwca br. dopuściliśmy:
STP Investment S.A. ,POLALMAKO, AMERICAN HEART
OF POLAND.
16 czerwca podjęliśmy decyzję o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej do 5 lipca jednemu potencjalnemu inwestorowi
- American Heart of Poland.
PODPISANIE UMOWY PRYWATYZACYJNEJ.
31 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało
umowę prywatyzacyjną na sprzedaż 90,77% Uzdrowiska
Ustroń z American Heart of Poland Sp. z o.o. Łączna kwota
za 2.569.000 akcji spółki wynosi 90.505.870, 00 zł.
Zgodnie z zapisami umowy inwestor w ciągu dwóch lat od dnia
zawarcia umowy, wniesie na podwyższenie spółki 2 mln zł, które
zostaną przeznaczone na inwestycje, a pracownicy otrzymali
3-letnie gwarancje zatrudnienia.
Informacja o inwestorze:
American Heart of Poland sp z o.o. stanowi zbiór klinik, założony w 2000 roku przez lekarzy z Polski oraz USA. Ideą twórców
jest upowszechnienie nowoczesnych metod leczenia chorób
sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie w naszym kraju sieci
oddziałów kardiologicznych i angiologicznych. Oddziały takie
znajdują się w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej,
Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju,
Nysie, Tychach i Chrzanowie. Pełnią one 24-godzinowe dyżury
świadcząc kompleksową pomoc chorym z różnymi postaciami
zawału serca. Kliniki świadczą swoje usługi w ramach kontraktów objętych umową z NFZ, jak i na zasadzie prywatnej
odpłatności. Poniżej przesyłam link do strony internetowej: http://
www.klinikiserca.pl/
cykl imprez na terenie Ustronia i Cieszyna, służących promocji
lokalnych produktów kulturalnych. Poniżej przedstawiamy program tych imprez:
• „Paradoksy władzy i wolności w życiu społecznym” – wykład
dr. Marka Rembierza (1 września 2010 r., godz. 17.00, Muzeum
Ustrońskie, ul. Hutnicza 3, organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ustronia i Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim)
• „Spotkania z ustrońską książką” – wykłady dr Lidii Szkaradnik i mgr Bożeny Kubień na temat działalności wydawniczej
w Ustroniu, połączone z prezentacją multimedialną i wystawą (14
września 2010 r., godz. 16.00, Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul.
Głęboka 15, organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ustronia
i Muzeum Ustrońskie).
• „Spotkań z ustrońską książką ciąg dalszy” – dla uczniów
cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych (15-30 września 2010
r., w godz. dopołudniowych, Biblioteka Miejska w Cieszynie,
realizacja tematu wg zgłoszeń nauczycieli).
• Wernisaż wystawy grafiki prof. Józefa Knopka z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (18 września 2010 r., godz. 15.00,
Muzeum Ustrońskie).
• Cykl spotkań z historią Ustronia dla uczniów ustrońskich
gimnazjów – temat realizowany przez Towarzystwo Miłośników
Ustronia i Muzeum Ustrońskie (20 września – 10 października
2010 r., w godz. dopołudniowych, wg zgłoszeń nauczycieli)
• „Baraniny Ustroń 2010 – ciąg dalszy” (25 września 2010 r.,
godz. 15.00, Karczma Regionalna „Czar Równicy”, organizator:
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim).
• „Jesień przychodzi nocą...” – wieczór poezji Henryka Jasiczka
w wykonaniu Mariana Żyromskiego (1 października 2010 r., godz.
17.00, Muzeum Ustrońskie).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do
uczestnictwa w tych wydarzeniach. Wstęp wolny. O wszelkich
szczegółach będziemy na bieżąco informować.
Bożena Kubień
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Kolarze coraz chętniej przyjeżdżają pod Czantorię.

Fot. W. Suchta

ROWEROWE ATRAKCJE

Swoją pasję chcą nie tylko rozwijać
samodzielnie, ale też zaszczepiać ją wszędzie, gdzie tylko mają taką możliwość.
W ubiegłym tygodniu Ustroń opanowali
pasjonaci kolarstwa MTB. Widzieliśmy
ich, jak przemykali ścieżkami na brzegach
Wisły, podjeżdżali na przełęcze czy zjeżdżali na dół ze szczytów. Swoją obecność
zaznaczali na rynku, gdzie eksponowana
była specjalna wystawa. W sobotę 21
sierpnia, po południu, przenieśli się na stadion Kuźni. Tam profesjonaliści wyszli naprzeciwko zainteresowanym amatorom ze
swoimi radami, pomysłami i sprzętem.
ROWER I STRÓJ
W pełni zaawansowane techniki prezentowali specjaliści z amerykańskiej
firmy Specialized. Na ich stoisku rowery
z najnowszej kolekcji mogły być wypróbowywane przez chętnych. Kto chciał,
mógł poprosić o kompletne dostosowanie
roweru do swoich możliwości.
- Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę,
że to rowery bardzo drogie, ale każdy
mógł się przekonać, jaka jest różnica
między rowerem kupionym w markecie,
a rowerem takiej klasy, dopasowanym
indywidualnie – mówi Andrzej Nowiński. - Sprawa tego, jak dobrać rower, jest
niesłychanie ważna. Etyka sprzedawców
najczęściej nie stoi zbyt wysoko, bo sprzedają te rowery, które mają w magazynie,
a nie starają się ich dobrać pod względem
indywidualnych parametrów kolarza.
A niedobrany rower najczęściej powoduje
niechęć do jazdy.
Kto chciał, na stoisku obok, mógł kupić
odzież sportową z odpowiednich materiałów oraz różnego rodzaju napoje izotoniczne. Żaden długi dystans nie może być pokonany bez odpowiedniej suplementacji.
Przesada? Nie dla tych, którzy wybrany
przez siebie sport chcą uprawiać, z jak
najlepszymi efektami.
ZBADAJ SIĘ
Specjalnie dla nich powstało w Wiśle
Malince Centrum Diagnostyki Sportowej
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– miejsce, gdzie regularnie badają się zawodnicy JBG-2, najlepszej w Polsce grupy
kolarskiej MTB. Na stadionie zbudowali
miniaturę Centrum, czyli ergospirometr.
Jest to urządzenie, które dokonuje precyzyjnych pomiarów zawartości powietrza,
jakie nasz organizm wymienia podczas
wysiłku fizycznego.
- Załóżmy, że ktoś chce startować
w maratonach MTB, które są w tej chwili
bardzo popularne – mówi Paweł Urbańczyk, który zajmuje się marketingiem
i promowaniem Centrum. - Przychodzi
do nas, jest nastawiony na wynik, na
ciągłe podnoszenie własnej dyspozycji.
Przychodzi z własnym rowerem, my zapinamy rower do tego stojaka i jedzie
się na nim test wydolnościowy, gdzie
stopniowo zwiększane jest obciążenie.
Na jego twarzy znajduje się maska, która
analizuje stosunek wdychanego tlenu do
wydychanego dwutlenku węgla. To jest
informacja o procesach, które zachodzą
w ciele. Na postawie wykresów jesteśmy
w stanie określić strefy treningowe, tlenowe i beztlenowe, zakresy pulsów, dzięki
którym można trenować efektywniej. Do
tego potrzebny jest jeszcze własny pulsometr, który pokazuje częstotliwość bicia
serca. Te wskazania, które zaobserwujemy
u nas na badaniach, odnoszą się do tempa,
które trzeba kontrolować już w terenie,
podczas treningów.
Na pytanie, czy jest to najnowocześniejsze Centrum w kraju, jak głoszą plotki,
P. Urbańczyk uśmiecha się pod nosem.
- Mamy faktycznie nowoczesny sprzęt, stosowany w laboratoriach na całym świecie.
SZKOŁA ROWEROWA
Utrzymania równowagi na rowerze
uczymy się już w dzieciństwie. Ale niewielu w późniejszych latach interesuje
się tym, jak jeździć na nim prawidłowo.
Chodzi zwykle o podstawy: prawidłowe
ułożenie ciała, jazdę w kasku, opaskach
odblaskowych, sygnalizowanie skrętu,
itd. O pewnych rzeczach się zapomina,

ale wpojone jak najwcześniej, mają szansę
stać się naturalnymi odruchami. Całych
tych podstaw mogły dowiedzieć się dzieci podczas akcji „Jedź z głową”, którą
przeprowadzili organizatorzy Festiwalu.
Wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowali w szkołach konkurs, poświęcony
bezpiecznej jeździe rowerem. Trzy prace,
które wygrały, zostały zaprezentowane
razem z wystawą „Kolarskie Impresje”,
na takich samych jak zdjęcia, wielkich
fotogramach.
Inna część przeprowadzona była wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Cieszynie. Najwięcej atrakcji
dla młodych rowerzystów w niedzielę, 22
sierpnia, znajdowało się właśnie tam. Stanął tor przeszkód, a dorośli kolarze uczyli,
jak należy się na nim poruszać. Ogromną
atrakcją okazał się nowiutki samochód
policyjny: wjechał na halę, gdzie natychmiast został oblężony przez chłopców
i dziewczynki. Policjanci musieli oddać
im na chwilę swoje czapki i objaśniać, co
jest czym w środku. Dużą popularnością
cieszyły się, wyświetlane w osobnej salce,
filmy poświęcone kolarstwu. Całej imprezie patronował Wojewódzkim Ośrodek
Ruchu Drogowego.
- Planujemy w przyszłości uruchomienie
czegoś, co się nazywa Ustrońska Szkoła
MTB, tak jak Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego, którą realizujemy w tej
chwili już od 5 lat – mówi A. Nowiński.
- Rozmawiamy z bardzo znanymi ludźmi,
którzy tworzą historię kolarstwa górskiego
w Polsce, i całkiem możliwe jest, że już
w tym roku pierwsze kilka zajęć zorganizujemy.
Mieszkamy w miejscowości, która stanowi kluczowy punkt na mapie wielu kolarzy górskich w kraju i za granicą. Mamy
znakomite i trudne szlaki, na których
trenuje, pochodząca z Ustronia i okolic,
światowa czołówka kolarstwa MTB – czemu nie wykorzystać tego potencjału? To
sportowa rywalizacja o więcej niż jeden
dobry wynik.
Maria Kulis
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Rywalizacja rodzinna.

Fot. K. Marciniuk

TRUDNA RÓWNICA
Równica urosła, stała się obecna
w świadomości wszystkich, którzy śledzili
Tour de Pologne. Ta właśnie góra była
kluczowym miejscem ustrońskiego etapu.
Czy przez to stała się także trudniejsza
do zdobycia? W sobotę, 21 sierpnia, wyjechało na nią 122 kolarzy. Najmłodsza
uczestniczka zawodów miała 6 lat.
Były to czwarte, ostatnie zawody
w ramach tegorocznej edycji cyklu
UPHILL MTB BESKIDY. „Uphill” oznacza wjazd na górę. Nie ma przepychania
się, jak podczas ogromnych maratonów,
nie ma wielkich odległości i szybkich
zjazdów. Każdy jedzie indywidualnie,
swoim własnym tempem, przez 5,4 km
podjazdu. Walczy nie tyle z innymi, co
z samym sobą. Samo wjechanie na górę,
pokonanie 390 metrów przewyższenia
jest już sporym wyzwaniem - co dopiero
poprawianie swoich czasów. Można zmierzyć się z najlepszymi, gdyż istnieje lista
30. najlepszych wyników Równicy. Jednak
atmosferę zawodów można poczuć tylko
kilka razy w roku.
SPOTKANIE NA SZCZYCIE
Kategoria open zgromadziła członków
profesjonalnych grup kolarskich z naszego
kraju i zza granicy, m.in. z Czech, a tuż
obok nich najlepszych amatorów. Wszyscy ukończyli zawody, wśród nich liczna
rodzina Pawłowskich, którzy znakomicie
bawili się w swoim gronie.
- Udało nam się pokonać samych siebie!
- mówiła Magdalena Stolarczyk–Pawłowska. - Najważniejsze jest dla nas nie
zdobyć jakieś miejsce, tylko żeby wyjechać. Mamy lepsze czasy niż rok temu.
Przyjechaliśmy jako drużyna kolarska, ale
amatorów. Jesteśmy z Sosnowca, Krzeszowic, wiele miast – jedna pasja. Znamy
te rejony rowerowo, kochamy Ustroń
i kiedyś chcielibyśmy tu zamieszkać.
W grupie kobiet do lat 40 wygrała Joanna Czerwińska:
- Na tych zawodach jestem pierwszy raz,
chociaż podjazd na Równicę znam, ponieważ startowałam tutaj dwa lata temu
w maratonie – mówiła. - W tym roku
pierwszy raz startuję w Uphillu, jest to
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nowe doświadczenie. Bardzo mi się podobało, mimo że nie znałam właściwie
tej góry. Pierwszy raz podjeżdżałam na
nią bardziej świadomie, indywidualnie,
bo na maratonie jednak jedzie sie w grupie
i nie widzi tego co wokół. Na czasówce,
20 minut jedzie się na maksa.
- Jeśli chodzi o trasy rowerowe w okolicy,
to nie jest źle – mówił Tomasz Warcholiński z Bielska-Białej. - Ale myślę, że
w Czechach jest lepiej, trasy są lepiej
przygotowane. Jednak chyba z roku na rok
się to poprawia.
- Najtrudniejszy wydaje się początek, bo
jest dosyć stromy – mówiła pytana o trudność trasy J. Czerwińska. - Trasy wokół
Ustronia znam tylko troszeczkę, ale czuć
naturę, te góry, potoczki, faktycznie inny
mikroklimat. Ja mieszkam koło Głuchołaz
i tam też mam góry, ale inne niż tutaj.
KLASYFIKACJA
Równica ma w kolarskiej klasyfikacji
kategorię 4 – jako trudna. Najszybciej podczas tych zawodów wjechał na nią Wojciech Halejak reprezentujący barwy grupy
Mróz Active Jet (16 min., 19 sek.,).

- Wspaniała impreza, pogoda dopisała
w końcu, bo dzisiaj jest już czwarta edycja
wjazdu – mówił. Piękna trasa na Równicę, trudna, wymagająca, podjazd dobrze znany chyba wszystkim. Jestem
bardzo zadowolony, że mogłem wziąć
udział. Pochodzę z Gliwic i zwykle trenuję
w tych okolicach.
W. Halejak zwyciężył również w kategorii M2. W kategorii K1 wygrała Joanna
Czerwińska z czasem 00:22:13, w K2 Ewa
Nowińska z Ustronia z czasem 00:28:59,
w M1 Kasper Tochowicz z Goleszowa
z czasem 00:20:54 , w M3 Tomas Kantor
z Pisecnej z czasem 00:17:49, w M4 Mirosław Sikora z Oldrzychowic z czasem
00:19:34, w M5 Czesław Huba z Cieszyna z czasem 00:19:44, i w M6 Zbigniew
Krzeszowiec z Gliwic z czasem 00:20:52.
On otrzymał od organizatorów swoje
zdjęcie, które wcześniej wisiało jako część
wystawy fotografii; prezent wzruszył go
i ucieszył. Ci, którzy nie zdobyli żadnych
miejsc na podium, mogli wygrać nagrody
w losowaniu numerów startowych. Wręczone zostały również puchary i nagrody
za miejsca w ogólnej klasyfikacji cyklu
MTB Beskidy. Nagrodę specjalną otrzymał też ostatni zawodnik.
- Obecnie kolarstwo MTB rozwija się
dwoma torami – mówi A. Nowiński. Jeden z nich to ogromne cykle, które gromadzą na starcie kilkaset osób. Natomiast
nie ma co ukrywać, że są one nastawione
na zarabianie pieniędzy, ci organizatorzy
nie robią tego za darmo. My przeciwnie.
Mamy bardzo nisko ustawione poziomy
opłat startowych, bo 25 zł to naprawdę nie
jest dużo. Chcemy, żeby taka opłata nie
była blokadą dla nikogo. Staramy się pozyskiwać pieniądze, żeby ci ludzie dostawali
naprawdę pożyteczne nagrody.
Sześcioletnia Marysia Pawłowska wjechała na szczyt jako pełnoprawna uczestniczka i, zdaje się, z gracją zagrała na
nosie wszystkim, którzy nawet nie myślą
o wjechaniu na rowerze na jakąkolwiek
wysokość. Nie mówiąc już o podjeżdżaniu
tam, gdzie można wyjechać samochodem
– i też jest się w górach. Ale jakie to ma
wtedy znaczenie?
Maria Kulis

Dekoracja zwycięzców na stadionie Kuźni.

Fot. W. Suchta
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Mała Jelenica od Gurowej.

Fot. A. Georg

MAŁA JELENICA 477 M N.P.M.

N 49o 42’651”
E 018o 47’ 797”
To najbliżej od centrum miasta położone
wzniesienie w drodze na Czantorię.
Obecnie na Małą Jelenicę można wejść
następującymi drogami:
1.Wejście od wschodu, najłatwiejsze,
za szlakiem turystycznym górskim żółtym
z Ustronia na Małą Czantorię.
Z Rynku, ulicami 9 Listopada i Spacerową, dochodzimy do ul. Myśliwskiej.
Dalej ul. Myśliwską, przekraczając szosę
ekspresową Katowice - Wisła, idziemy
w górę, aż do ul. Widokowej. Ulicą Widokową w lewo w górę, a następnie w prawo
na zachód, gdzie po ok. 400 m osiągamy
wypłaszczenie drogi. Tu skręcamy za
polna drogą dojazdową do drewnianego
domu z drewnianymi zabudowaniami
gospodarskimi, wiodącą skrajem starego
sadu, by idąc dosłownie 50 m osiągnąć
wierzchołek Małej Jelenicy 477 m n.p.m.
Przed nami w kierunku południowym
widok na Czantorię i Małą Czantorię, zaś
w kierunku na zachód na wierzchołek pobliskiej Jelenicy oraz w kierunku północnym na Ustroń, Hermanice i przy dobrej
widoczności na Skoczów. W kierunku
wschodnim widok przesłaniają drzewa
starego sadu przez które możemy dostrzec
wierzchołek Równicy i Zawodzie. Całość
wierzchołka Małej Jelenicy stanowi teren
prywatny.
2. Wejście od północnego - zachodu.
Z Rynku, ul. Andrzeja Brody, przez
Osiedle Manhatan, przekraczając szosę
ekspresową Katowice - Wisła, dalej ul. Andrzeja Brody, do nieczynnego wapiennika,
tu w lewo ul. Widokową, po przejściu ok.
1 km piękny widok na Ustroń i dzielnicę
leczniczo-rehabilitacyjną na Zawodziu.
Nieco dalej od wschodu dochodzi do nas
ul. Myśliwska. Idąc dalej ok. 200 m dochodzimy do rozwidlenia dróg polnych.
My idziemy dalej za szlakiem na zachód,
by po dalszych 100 metrach znaleźć się
na najwyższym wzniesieniu naszej dotychczasowej drogi, tu skręcamy za polną
drogą dojazdową do drewnianego domu z
drewnianymi zabudowaniami gospodar-
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skimi, wiodącą skrajem starego sadu, by
dosłownie po 50 m osiągnąć wierzchołek
Małej Jelenicy 477 m n.p.m.
3. Wejście od wschodu (częściowo niebieskim szlakiem spacerowym „Jeleniczka”, przez Gurową 452 m n.p.m.).
Z Rynku, ul. 9 Listopada, ul. Spacerową
do Myśliwskiej. Dalej ul. Myśliwską, po
przekroczeniu szosy ekspresowej Katowice - Wisła, po 50 m skręcamy w lewo
i idziemy drogą polną (cały czas za znakami niebieskiego szlaku spacerowego „Jeleniczka”). Na wschód rozpościera się widok
na dzielnicę leczniczo-rehabilitacyjną
na Zawodziu. Drogą polną trawersując
wschodnie stoki Gurowej, dochodzimy
do rozwidlenia dróg polnych. My idziemy
na prawo dalej w górę drogą polną, aż do
najwyższego wzniesienia Gurowej 452 m
n.p.m. N 49o 42’643” E 018o 48’ 018”. Tu
skręcamy na północ (od wschodu widzimy
panoramę Ustronia, Lipowskiego Gronia
i Równicy), dochodzimy do rozwidlenia
dróg polnych (ok. 200m) i tu skręcamy
w lewo na zachód, za szlakiem turystycznym żółtym, by po dalszych 200 m osiągnąć wypłaszczenie drogi. (Od południa
widzimy Palenicę, Skalicę, a od zachodu
Czantorię Wielką i Małą Czantorię). Tu
skręcamy za polną drogą dojazdową do
drewnianego domu z drewnianymi zabudowaniami gospodarskimi, wiodącą
skrajem starego sadu, by idąc dosłownie
50 m, osiągnąć wierzchołek Małej Jelenicy
477 m n.p.m. Ta droga najlepiej nadaje się
na wejście zimowe na nartach.
Stąd, jak już poprzednio podałem, możemy zejść idąc w kierunku zachodnim,
albo ul. Myśliwską, Parkową i 9 Listopada
albo ul. Widokową, A. Brody, dochodząc
w obu przypadkach do Rynku.
Można też wrócić tą samą drogą wracając 50 m do drogi polnej (szlak turystyczny żółty) skręcając w lewo i idąc w dół
ok. 200 m, na rozwidleniu dróg skręcić
w prawo i idąc w górę na południe, po
następnych 200 m osiągnąć najwyższy
punkt wzniesienia Gurowej 452 m . n.p.m.
Tu skręcamy na wschód i dalej ścieżką
polną schodzimy w stronę Ustronia. Przed

nami widok na Lipowski Groń i Równicę.
Dochodzimy do lasu, by po 200 m skrecić
na północ i po dalszych 500 m dojść do ul.
Myśliwskiej. Dalej ul. Myśliwską w dół,
przekraczając szosę ekspresową Katowice - Wisła, idziemy dalej ul. Myśliwską
do ul. Parkowej. Dalej ul. Parkową i ul.
9 Listopada dochodzimy do Rynku.
Od północy wejście na Małą Jelenicę
jest utrudnione z uwagi na brak wyraźnej
ścieżki, ogrodzone tereny prywatne, gęsty
las i krzewy malin i ostrężyn. Można wejść
od strony północnej od ul. Widokowej, ale
zimą na rakietach śnieżnych.
Podobnie ma się rzecz z wejściem od
północy, to jest z przejściem od wierzchołka sąsiedniej góry Jelenicy …. m n. p.
m. Ogrodzenia posesji płotem siatkowym
i drutem kolczastym powodują, że trzeba
niemal zejść do samego dołu, do podstawy
małej Jelenicy, by od północy wchodzić
na szczyt, przedzierając się przez gęsty
las lub krzewy malin i ostrężyn. Zejście
z powrotem z Małej Jelenicy wiedzie tymi
samymi trasami, czyli ul. Widokową do
ul. Myśliwskiej, po przekroczeniu drogi
szybkiego ruchu Katowice - Wisła, dalej
ul. Myśliwską, a potem ulicami Spacerową i 9 Listopada do Rynku, albo ul.
Widokową do ul. Andrzeja Brody i dalej
po przekroczeniu szosy szybkiego ruchu
Katowice - Wisła, przez osiedle Manhatan
do Rynku.
Można też zejść za niebieskim szlakiem
spacerowym „Jeleniczka”, przez Gurową
452 m n.p.m. do ul. Myśliwskiej i po przekroczeniu drogi szybkiego ruchu Katowice
-Wisła ul. Spacerową i 9 Listopada dojść
do Rynku.
I wreszcie można też, po powrocie na
szlak turystyczny górski żółty, pójść za
tym szlakiem Na Kempę u Jonka i ulicami
Jelenica, Spacerową i 9 listopada powrócić
do Rynku.
Mała Jelenica jest jedną z najłatwiejszych do zdobycia pieszo gór w Ustroniu.
Czas wejścia i zejścia wynosi od 1-1,5
godziny, długość tras ok.6-8 km, przewyższenie + 130 m.
Andrzej Georg

Widok na Równicę.

Fot. A. Georg
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MEBLE & STUDIO KUCHNI
Skoczów ul. Fabryczna 9
(przy trasie Wisła - Katowice)
tel. 33 853 89 00

Czynne: pn.-pt. 9-18

sob. 9-13
EKOGROSZEK - SPRZEDAŻ
Letnia promocja
najwyższa jakość + promocyjne ceny
663-361-810

KOMU LAUR
CIESZYNIANKI

W związku z organizowaną co roku uroczystą sesją Rad Gmin
Ziemi Cieszyńskiej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada,
połączonej z wręczeniem Laurów Srebrnej Cieszynianki, przypomina się o możliwości zgłoszenia jednego kandydata przez
stowarzyszenia, organizacje, instytucje działające na terenie
Ustronia. Kandydatem może być każdy mieszkaniec gminy.
Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i zawierać oświadczenie
kandydata zawierające zgodę na wyróżnienie i ujawnienie danych
osobowych. Zgłoszenia przyjmuje się w Urzędzie Miasta w terminie do 15 września br. Kartę zgłoszenia kandydata oraz wszelkie
informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki UM, pok. nr 16, tel. 8579-328.
Wyboru laureata dokona Rada Miasta podczas wrześniowej
sesji. Przy wyborze Rada weźmie pod uwagę przede wszystkim
szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci, a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych,
pozytywnych wartości, będących godnymi naśladowania i stanowiących wzór dla innych.
POZIOMO: 1) na grzędzie, 4) poprzednik matiza, 6) planszowa lub terenowa, 8) drewniany budulec, 9) pohukuje w
lesie, 10) do podziwiania, 11) placówka handlowa, 12) miasto
we Francji, 13) przysmak bobasa, 14) odpad ze skrawania,
15) ogólniak, 16) wioska koło Kostrzyna, 17) nocna mara,
18) dowodził Arką, 19) lipcowa solenizantka, 20) romantyczne na bulwarach.
PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite wiadomości, 3) ostry pojedynek, 4) kino w domu, 5) strachliwe
drzewo, 6) igła krawiecka, 7) kuzyni kajmanów, 11) inscenizacja, 13) na wypasie, 17) symbol cynku.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 10 września.

Ludkowie złoci

Ani my sie nie nazdali, a już pumalutku zbliżo sie jesiyń,
wrzesiyń. Jak jyny dziecka zaczynajóm rychtować wszycki
norychta do szkoły, to już doista kóniec sezónu. A w ponikierych geszeftach przipóminali ło szkolnych sprawunkach
już pod kóniec lipca, to doista kapke przesada.
Niby jeszcze je ciepło, jeszcze spóminómy jako było
fajnie na dożynkach, bo zdo mi sie, że ani hyc nie był już
taki dokuczliwy jako w lipcu. Jo przeca nie szła w tym
korowodzie, ale też tak jak wszycki paniczki żech sie wyparadowała. Wybiglowałach se jedbownóm bluzke, w kierej
nie byłach już isto ze trzi roki, a na głowe żech se dała taki
letni korónkowy kłobuk, bo tak po prowdzie przijechali do
nas na dożynki przociele ze Skoczowa, tóż musiałach nabyć
na torgu dómowóm kure na moczke, no i ni miałach już
czasu, coby zalecieć do fryzjera. Ale łobłykłach se jeszcze
modre bótki z krómflekami, kiere majóm na wyrchu taków
strzybnóm klamre i czuła żech sie jak szesnostka (jak żech
sie nie podziwała do zdrzadła), nó wiycie jako to prawióm
z zadku liceum, z przodku muzeum. A jo i z zadku tam nie
pasujym, boch je hrubo jako dwie, abo trzi licealistki.
Prziszło jako co roku moc norodu, a przeca latoś były
dożynki powiatowe. „Czantoria” i „Równica” to doista
prowdziwi artyści. Jo dycki chodzym, bo sie mi zdo, że
tyn program w amfiteatrze je przeszumny, i ani Wisła, ani
insze sómsiedni dziedziny jako to prawióm, nie umywajóm
sie do naszych. Byli my całóm rodzinóm aż do wieczora,
porzóndzili my ze znómymi, bo kaj kiery wyloz z chałupy,
zjedli po golónku, aji kapke popili miodónki i wiesioło na
śćmiywku wrócili my naspadek ku chałupie. Nó i czego
nóm wiyncyj trzeja?
Nasz sómsiod wylosowoł na wystawie gołymbia i strasznucnie sie staroł, co śnim zrobić? Mógby na stare roki zostać gołymbiorzym, ale żech mu poradziła coby go wypuścił,
to na pewno poleci zaroski ku swojimu gołymbnikowi. Dyć
jako to prawióm wszyndzi dobrze, ale w chałupie nejlepi.
Hela

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33:

WIENIEC KŁOSIANY
Nagrodę w wysokości 30 zł, książkę „Siedem słupów
mądrości” ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia oraz bon
o wartości 100 zł do wykorzystania w Biurze Turystycznym „Mea Travel”, otrzymuje: Herta Błahut z Ustronia,
ul. Szpitalna 64. Zapraszamy do redakcji.
2 września 2010 r.			
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Kto czytał poprzedni artykuł z cyklu „Bliżej natury”, zapewne ich budowy, to być może zainteresuje go, że botanicy wyróżniają
pamięta moją tezę, że z chwastami to tak do końca nigdy nic nie w nich i kielich, i kieliszek, które tworzą zielone tzw. działki.
wiadomo. Raz jakaś roślina będzie chwastem, bowiem rośnie Jednak dla większości z nas - zwykłych, aczkolwiek skorych do
w miejscu, co do którego mamy zupełnie inne plany. Ale innym zachwytu nad pięknem kwiatów „zjadaczy chleba” - znacznie
razem roślina dokładnie tego samego gatunku, rosnąca kawałe- ważniejszych jest 6 płatków korony, dość wąskich i długich,
czek, czasem dosłownie o metr dalej, nie tylko nie jest godnym ale przede wszystkim barwnych. Najczęściej są one purpurowe,
potępienia, a raczej wytępienia chwastem, ale okazuje się być różowofioletowe bądź karminowo-różowe, a bardzo rzadko białe.
wręcz rośliną bardzo cenną, z której czerpiemy przeróżne korzyści I właśnie te intensywnie wybarwione kwiaty czynią z krwawnicy...
i pożytki. Dzisiaj przedstawię nieco odmienny przykład rośliny, hm, wiem, że to dziwnie, a przynajmniej dwuznacznie zabrzmi,
która bywa chwastem.
ale skoro roślina ta lubi róść w przydrożnych rowach, to znaczy,
Oto istnieje bardzo liczna grupa gatunków roślin, które na że jest... przydrożną pięknością!
swoich ojczystych ziemiach - czyli w obrębie naturalnego zaChociaż dla uroku kwitnącej krwawnicy nie ma to żadnego
sięgu występowania - są niewinnymi, prawie nigdy i nikomu nie znaczenia, to jednak dla porządku dodam, że oprócz zielonych
wadzącymi stworzeniami. Ale rośliny te przeniesione do innej działek i kolorowych płatków, w kwiatach znajdziemy także 12
krainy, na przykład na inny kontynent, stają się czasem nie tylko pręcików, z których 6 jest krótkich, a 6 dłuższych. Pręciki otaczają
chwastami, ale wręcz roślinnymi agresorami, przeciw którym pojedynczy słupek, który może być dłuższy od wszystkich 12
ludzie toczą całe kampanie i wojny, byleby tylko się ich pozbyć. pręcików, krótszy od nich lub mieć pośrednią długość, co utrudDoświadczenie uczy, że są
nia samozapylenie. Kwiaty
to walki przez człowieka
rozwijają się stopniowo,
regularnie przegrywane!
najpierw na samym dole
Krwawnica pospolita jest
kłosowatego kwiatostanu,
rośliną rodzimą praktycza później stopniowo ku jego
nie dla całej Europy, rośnie
szczytowi.
KRWAWNICA
także w północnej Afryce
Krwawnica kwitnie dłuoraz w zasadzie na całym
go, praktycznie aż do końca
kontynencie azjatyckim, aż
sierpnia. Roślinę tę cenią
po koło podbiegunowe. To
pszczelarze, gdyż jej kwiaty
roślina wilgociolubna, a jej
bardzo chętnie odwiedzają
ulubionymi siedliskami są
pszczoły (ale również motytakie miejsca, jak podmole i inne owady), znajdując
kłe lub wilgotne łąki, baobfite źródło nektaru na dnie
gna i bagienka, brzegi rzek
kwiatów. Oprócz miodoi jezior. Znamy krwawnicę
dajności, człowiek docezresztą wszyscy doskonaniał jeszcze inne użyteczne
le, gdyż roślina ta w zacechy krwawnicy. Przede
sadzie rośnie dosłownie
wszystkim z pędów oraz
w każdym rowie, który nie
z korzenia roślin tego gajest zbyt często pogłębiatunku sporządzano niegdyś
ny i oczyszczany z mułu
leki o działaniu przeciwi z rzadka tylko bywa wygorączkowym, przeciwzakaszany. Na takich właśnie,
palnym, przeciwbiegunkolekko zapomnianych i wilwym i rozszerzającym nagotnych, ale również dobrze
czynia krwionośne. Obecne
nasłonecznionych siedliw krwawnicy garbniki
skach, krwawnica czuje się
wykorzystywano w gardoskonale. Jako że jest to
barstwie do garbowania
roślina pospolita w naszym
skór, a także jako barwniki
kraju - w którym notabene
w cukiernictwie. Dzisiaj,
zaniedbanych rowów nigdy
mimo nieco „chwastoi nigdzie nie brakuje - a w
wych” skojarzeń, krwawdodatku lubiąca róść w dunicę coraz częściej traktuje
żych skupiskach, krwawnisię jako roślinę ozdobną,
ca bywa czasem traktowana
ogrodową, łatwą w uprawie
niczym pospolity chwast,
i w rozmnażaniu (przez
porastający typowe chwapodział korzenia, sadzonki
stowiska, czyli miejsca rupędowe). Doceniają krwawderalne. Świadomie piszę, że „bywa czasem traktowana niczym nicę zwłaszcza właściciele oczek wodnych, których brzegów
chwast”, gdyż jest chwastem dość nietypowym, a kiedy zakwitnie roślina ta jest prawdziwą ozdobą.
– zachwytom nad pięknem kwitnącej krwawnicy nie ma końca.
Krwawnica jest oczywiście takim sobie, mało groźnym
Krwawnica jest byliną, rośliną wieloletnią. W wilgotnej i szkodliwym chwastem, przynajmniej w naszych szerokościach
i miękkiej zazwyczaj glebie rowów czy brzegów wód zakorzenia geograficznych i w granicach naturalnego dla tego gatunku
się dzięki silnemu i zdrewniałemu systemowi korzeniowemu. Jej zasięgu występowania. Krwawnica została jednak zawleczona
pojedyncza łodyga osiąga wysokość od kilkudziesięciu do nawet m.in. na kontynent australijski, do Kanady i Stanów Zjednoczo150 cm wysokości. Jest to łodyga dość sztywna i wyprostowana, nych. Chociaż została tam sprowadzona jako roślina ozdobna, to
z nielicznymi i krótkimi odgałęzieniami, kanciasta i pokryta szybko okazała się prawdziwym, klasycznym chwastem i to od
drobnymi włoskami. Na łodydze rozwijają się liście różnego razu zyskując status gatunku zwanego inwazyjnym. Na nowych
kształtu - w dolnej części mają pokrój sercowaty, natomiast dla siebie kontynentach krwawnica pokazała cechy roślinnew górnej części łodygi są wąskie, lancetowate, o zaostrzonym go agresora, z łatwością zajmującego coraz to nowe obszary
końcu. Tak jak różnorodny jest kształt liści, tak zróżnicowane i skutecznie wypierającego rodzime gatunki roślin. Amerykańscy
i zmienne jest ich ułożenie na łodydze. Dolne liście mogą rosnąć naukowcy głowią się teraz jak pozbyć się naszej sympatycznej
naprzeciwległe lub w okółkach po 3 listki, natomiast na górnej mieszkanki rowów i brzegów rzek, szukają skutecznych metod na
części łodygi układają się skrętoległe.
zatrzymanie tej - jak to obrazowo określają - „szkarłatnej plagi”.
Już od czerwca na szczycie każdego odgałęzienia łodygi rozwija Krwawnica bywa zresztą nazywana beatiful killer - pięknym zbójsię smukły i długi do 30 cm kwiatostan. Tworzą go gęsto ułożone, cą, co doskonale podkreśla cechy tego roślinnego kolonizatora
raczej niezbyt duże kwiaty. Gdyby kogoś ciekawiły szczegóły amerykańskiej ziemi.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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OKOŁO 30 RAJDÓW

O startach w rajdach samochodowych
marzy większość, szczególnie młodych
ludzi. Wielu z nich ogranicza się jedynie
do oglądania relacji w telewizji albo czytania gazet.
- Już jako dziecko przejawiałem zainteresowanie sportem samochodowym. Miałem
szczęście, bo mieszkałem przy trasie odcinka specjalnego dawnego Rajdu Wisły
– mówi Kamil Heller, kibic, pilot rajdowy
oraz kierowca. K. Heller to wicemistrz
Mistrzostw Beskidzkich Kierowców Amatorów w pucharze markowym Fiata 126
p z 2007 roku. Uczestniczył także w licznych rajdach m.in. Krakowskim, Rajdzie
Agapit, czy Świdnickim. Kamil zaliczył
już około 30 rajdów.
- Pasja ta pociąga za sobą często duże
koszty. Tym bardziej na początku przygody z rajdami, gdy brak jest sponsorów,
a zawodnik sam musi się borykać z kosztami. Sama odzież, używana, to koszt około
5 tys. złotych.
Tymczasem, żeby wystartować i poczuć adrenalinę oraz emocje związane
z tym sportem, wystarczy samochód, dwa
kaski, dobra wola i chęć przestudiowania
regulaminów.
Konkursowa Jazda Samochodowa, czyli
w skrócie KJS, to impreza samochodowa, która ma charakter otwarty. Jest ona
przeznaczona dla kierowców, którzy nie
posiadają żadnych licencji sportów samochodowych. Załogę stanowią kierowca
oraz pilot, który zgodnie z wymaganiami,
musi mieć ukończone przynajmniej 17
lat. Może on posiadać licencję kierowcy,
lecz w czasie zawodów nie ma prawa
prowadzić samochodu. Załoga dostaje mapkę prób sportowych. Każda taka
próba musi zostać przejechana zgodnie
z trasą. W wypadku pomyłki załoga otrzymuje tzw. taryfę, czyli jej czas jest liczny
jako 150 % czasu najlepszego zawodnika
w konkretnej klasie i na danej próbie.
W imprezach typu KJS auta są podzielone
na klasy według pojemności silnika samo-
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chodu. Obowiązkowe jest badanie techniczne. Sprawdza się podczas niego wszystko,
w co samochód powinien być wyposażony
zgodnie z kodeksem, apteczkę, działanie
świateł, klaksonu.
- KJSy to świetny sprawdzian naszych
możliwości, poprzez udział w nich można
się sporo nauczyć. Moje dążenia ciągle
skupiały się jednak na wyższym stopniu
rajdowego wtajemniczenia – Pucharze
Polskiego Związku Motorowego, aktualnie
Rajdowy Puchar Polski. Zdobycie samej
licencji nie było już problemem. Szczególnie obecnie przy nowych zasadach, które
zniosły obowiązek udziału w KJS-ach,
a pozostał sam egzamin - podkreśla Heller.
– By zrealizować swoje marzenia postanowiłem wstąpić do Automobilklubu Cieszyńskiego, a następnie zdobyć certyfikat
i licencję pilota rajdowego.
Rajdy są formą sportu samochodowego,
w którym to rywalizacja odbywa się na
drogach publicznych. Trasa składa się
z zamkniętych dla ruchu odcinków specjalnych (zwanych OS lub OES-ami) oraz
z odcinków drogowych otwartych dla
ruchu (dojazdówek), które łączą poszczególne odcinki specjalne. Każdy OS rozpoczyna się „pekacem” (Punktem Kontroli
Czasu), który poprzedza start odcinka,
a kończy się metą lotną, gdzie mierzony
jest czas przejazdu.
- Tu liczy się każdy detal, choćby skręt
kół na linii mety. Po mecie lotnej w odległości od 100 –300 m znajduje się meta
stop, gdzie wpisuje się do karty drogowej
czas przejazdu odcinka - tłumaczy K. Heller. Karta drogowa służy do wpisywania
i potwierdzania czasów zarejestrowanych
na punktach kontrolnych, które są rozmieszczone na trasie rajdu oraz do wpisywania czasów uzyskanych na OESach.
W czasie dojazdówek obowiązują kierowcę przepisy ruchu drogowego, za przekroczenia danego przepisu grozi kara czasowa
i pieniężna. Celem zawodów jest jak najszybsze pokonanie odcinków specjalnych

oraz przejechanie całej trasy w czasie
określonym przez organizatora. Podstawą
kwalifikacji jest suma czasów uzyskanych
na OES-ach, która to jest powiększana
o kary czasowe nakładane przez sędziów za konkretne uchybienia. W rajdach samochodowych rywalizują załogi
dwuosobowe, składające się z kierowcy
i pilota. Najważniejszym zadaniem pilota
jest dyktowanie kierowcy opisu trasy OESa, m.in. kierunku, trudności zakrętów,
możliwych przeszkód, z przygotowanych
na rekonesansie notatek. Poza tymi podstawowymi informacjami pilot dyktuje, które
zakręty ciąć, gdzie wypuścić, itd. Do zadań
pilota także należy określanie drogi przejazdu dojazdówek z dostarczonych przez
organizatora specjalnych notatek nawigacyjnych zwanych itinererem. Głównym
narzędziem pracy pilota jest halda, czyli
metromierz, którego główną funkcją jest
pomiar przejechanej odległości. - Pilot
powinien być dobrym psychologiem.
Na pewno powinna to także być osoba
opanowana, spokojna, ktoś, kto potrafi
chłodno analizować. Ważna jest także
dykcja – dodaje K. Heller. Pilot nie jest
jedynie osobą nawigującą kierowcę, to on
dba o dokumenty, zajmuje się rezerwacją
hoteli, studiuje mapy, rozstawia serwisy,
sprawdza czasy.
Samochodem rajdowym staje się samochód seryjny, osobowy, terenowy bądź
ciężarowy, który zostaje tak przekonstruowany, by móc dostosować go do udziału
w określonym typie rajdów samochodowych. Zakres tych przeróbek podlega
konkretnym obowiązującym przepisom.
Do określonego typu rajdów są dopuszczane samochody o ustalonym stopniu
przeróbek i modyfikacji, w określonych
specyfikacjach.
Ludzie mają różne, ciekawe pasje. Jedni są filatelistami, inni zaś są maniakami rajdowymi. Warto tu powtórzyć
za Robertem Byrnem, że „Miarą człowieka jest bardziej jego hobby, niż zawód.”
Sara Stasiuk

K. Heller.
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KULTURA

6.09 godz. 12.50		
										
										
										
15.09 godz. 10.00		
										
										
										
16.09 godz. 11.00		
										
										

Rozpoczęcie Kursów Tańca dla uczniów
ustrońskich gimnazjów. Kursy odbywają
się w każdy poniedziałek (I i II) i środę (III
i IV), MDK „Prażakówka”.
Teatr Pietruszki: „Z życia jarzyn – na straganie” Spektakl teatralny dla uczniów
pierwszych klas szkoły podstawowej,
MDK „Prażakówka”.
„Chciałam być Julią”, musical dla pierwszych klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, MDK „Prażakówka”.

4.09 godz. 17.00
										
5.09 godz. 10.00		
										

Mecz piłki nożnej KS Kuźnia - LKS Strażak Dębowiec - stadion Kuźni.
17. Marszobieg na Czantorię, start ul.
Partyzantów, obok SP-1.

SPORT

KINO

I kto ma większą siłę rażenia? 		

Pokój do wynajęcia. 665-875-678,
33/ 854-71-37.
Przyjmę opiekę nad dzieckiem,
może być u mnie w domu. 502249-426.
Przyjmę instalatora, hydraulika.
509-940-503.
Zgubiono legitymację studencką
nr 21808, nr 21360. 695-296434.
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
Opieka nad dziećmi z dowozem
do domu. 788-352-219-, 889290-800.

Fot. W. Suchta

Sprzedam działkę budowlaną
z fundamentem i dwoma projektami w Ustroniu. 514-929-047.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Kolejki PIKO,HO,TT.
607-912-559.

dziesięć lat temu

Sprzedam pawilon handlowy
w centrum Ustronia. 602-768768.

Tradycyjnie od kilku lat na Dożynkach w Ustroniu padał deszcz.
Czasem tak intensywnie, że nawet najwierniejsi uczestnicy musieli
iść do domu, żeby chociaż się przebrać w suche ubrania. W tym
roku było zupełnie inaczej. Przy pięknej pogodzie ulicami naszego
miasta przeszedł korowód dożynkowy, później również w blasku
słońca odbył sie w amfiteatrze obrzęd dożynkowy.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy
firmowe, karaoke, uroczystości
rodzinne. Tel. 603-168-747.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
Wynajmę mieszkania: 1-pokojowe, 2-pokojowe + łazienka +
aneks kuchenny. Ustroń Polana, ul.
Turystyczna 5a. 603-069-671.
Elektroinstalacje, odgromówki.
508-016-055.

Komis art. dziecięcych Baby
Boom, 100 m od Tesco.

Sprzedam drewno opałowe - buk.
502-647.751.

Węgiel Eko-groszek pakowany,
drewno podpałkowe, drewno twarde,
brykiet, transport. 518-201-189.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią (60m2)
z garażem w centrum Ustronia.
602-621-797.

Kupię wiązki samochodowe miedziane. 518-201-189.
Kupię antyki, starocie 790-467020.

DACH-DEKER, więźby, blacharstwo-dekarstwo, domy od podstaw,
domki drewniane (szkieletowe),
altany ogrodowe. 606-608-055.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
33/854-38-39, 602-704-384.

Sprzedam kiosk przy ul. Partyzantów (k/parkingu). 695-630-544.

1-2.9		
3-4.9		
5-6.9		
7-8.9		
9-10.9		

Centrum
Na Zawodziu
Elba
111		
Centrum

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

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

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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3-9.09 godz. 18.30			Jutro będzie futro, 15 lat, komedia, USA.
3-8.09 godz. 20.00			Wybuchowa para, 12 lat, komedia, USA.
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Podczas tegorocznych Dożynek zaprezentowano Ustroniaczka. Jego głowa to żółte słońce zaczerpnięte ze starego herbu.
(...) Prezentując go Danuta Koenig zauważyła, ze Wiślaczka
projektował mieszkający w Ustroniu Zbigniew Niemiec, natomiast Ustroniaczka wykonała i zaprojektowała Urszula Cieślar
z Wisły. Ustroniaczek to pomysł Grażyny Winiarskiej pracującej
w Wydziale Kultury UM.
W bryczce jechali gazdowie Dożynek Alina i Klemens Handzlowie z Lipowca.
Kandydatura Ustronia zostanie zgłoszona do organizacji
przyszłorocznych Mistrzostw Świata Weteranów w Biegach
Górskich.
Z obrad sesji RM: Dłużej dyskutowano nad herbem naszego
miasta. Obecnie używany herb ze słońcem i piramidą został zaprojektowany przez Karola Kubalę i zatwierdzony przez Miejską
Radę Narodową w 1977 r. (...) Dyskusje przerwał Andrzej Gluza,
który złożył wniosek, by przeprowadzić głosowanie nad tym, czy
radni opowiadają się za pozostawieniem obecnego herbu. Głosowano i zdecydowana większość radnych opowiedziała się za
pozostawieniem herbu projektu K. Kubali.
Kolejny punkt obrad również był poświęcony projektowi K.
Kubali. Tym razem chodziło o projekt pomnika ku czci ustroniaków
zamordowanych przez Niemców 9 listopada 1944 r. K. Kubala
przedstawił kilka propozycji, spośród których wybrano jedną,
mając także na uwadze koszt przedsięwzięcia. Pomnik, a właściwie tablica pamiątkowa, miałby się znajdować na tylnej ścianie
Gimnazjum nr 1. Byłyby to wyciągnięte do góry ręce wykonane
z metalu. Całość o wysokości 9,6 m.
Strzał korka szampana otwieranego przez burmistrza miasta
Jana Szwarca, był sygnałem do startu Biegu Romantycznego. (...)
Na starcie pojawiło się 88 par.
(ws)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Usychanie z tęsknoty
To była zwykła uboga rodzina. I jej
losy były zupełnie zwyczajne. Na pewno
inne niż te, o których kręci się telewizyjne
seriale. W niewielkim, dwupokojowym
mieszkaniu żyli razem; babcia, matka oraz
wnuczka z mężem i dzieckiem. Trochę za
dużo, jak na tak małe mieszkanie. I nieraz
z tego powodu dochodziło do rodzinnych
napięć… Jakoś jednak żyli razem. Babcia
zajmowała się domem; sprzątała, gotowała, prała i zajmowała się dzieckiem. Matka
i młodzi pracowali zawodowo.
Mijały lata. Babcia stawała się coraz
mniej sprawna. Zaczęła chorować. Już nie
mogła zajmować się domem. Sama wymagała opieki. A do tego i matka znalazła się
w szpitalu… Młodzi stwierdzili, że czas
oddać babcię do domu starców. Nie są
w stanie się nią opiekować, a i w mieszkaniu zrobi się luźniej…

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (76)
1. W mediach ostatnimi dniami dość
często spotykamy tytuły „Sierpień 19802010” i prowadzi się debaty nad dziedzictwem sierpniowych strajków z 1980.
Pojawiają się rozbieżne oceny przebiegu
i skutków polskich przemian oraz roli
„Solidarności”. Polski sierpień rozbudził
nadzieję na lepszą przyszłość. Dzisiaj
– po trzydziestu latach – padają pytania:
Czy nadzieje te nie zostały zawiedzione?
Czy może nadzieje te były bardziej podbudowane mitologią niż realistycznym
rozeznaniem rzeczywistości? Niektórzy
uczestnicy wydarzeń 1980 roku czują się
obecnie zdradzeni i nie mogą pogodzić
się z tym, jak potoczył się bieg zdarzeń.
Pojawiają się nawet katastroficzne wizje
polskich dziejów, jako kolejnych klęsk,
w tym również klęski ideałów sierpnia
1980.
2. Zastanawiając się nad trzydziestoleciem 1980-2010 warto przywołać przemyślenia z „Etyki solidarności”. Książka
ta powstała bowiem w reakcji na sierpień
1980 i współkształtowała oblicze „Solidarności” jako potężnego ruchu społecznego.
Jej autorem jest Józef Tischner, określany
mianem „filozofa polskiej nadziei”.
2.1. W tekście „Solidarność sumień”
(z 19 X 1980), otwierającym „Etykę solidarności”, Tischner analizując sytuację
wywołaną przez polski sierpień, eksponu-

I tak babcia znalazła się w domu starców
w mieście oddalonym o 30 kilometrów od
domu. Tylko tam było miejsce. Tęskniła
za domem. Nie potrafiła dostosować się
do życia z dala od bliskich. Liczyła na to,
że przynajmniej będą ją odwiedzać. Ale
mijały kolejne dni i tygodnie… Do innych pensjonariuszy przychodzili krewni
i znajomi. A ona czekała daremnie… A im
dłużej czekała, tym była słabsza i coraz
bardziej pogarszał się jej stan zdrowia.
I nie doczekała się… Umarła z tęsknoty.
A i po jej śmierci krewni nie zajęli się jej
pogrzebem. Zrobili to za nich inni, obcy
ludzie. Wnuczka powiadomiona o śmierci
babci stwierdziła, że nie ma czasu i nie wybrała się na pogrzeb. Córka pojawiła się na
grobie swej matki dopiero dwa miesiące po
jej pogrzebie tłumacząc się tym, że przez
dłuższy czas przebywała w szpitalu.
Kiedy wspominam tę historię, mnie
samemu wydaje się ona nieprawdopodobna. Przecież ludzie nie mogą być aż tak
okrutni dla swoich bliskich… Nie powinni
odwracać się od swoich zniedołężniałych,
chorych rodziców czy dziadków. Taka
twardość, nieczułość serca nie powinna,
nie może się zdarzyć…
A jednak coś takiego się zdarzyło.
Ta historia zszokowała mnie przed laty

i wciąż nie przestaje mnie szokować. Przypomina bowiem w sposób drastyczny, że
nie zawsze ludzie zachowują się właściwie
w stosunku do swoich bliskich, do rodziców, dziadków…
To prawda, warunki życia w domach
przeznaczonych dla ludzi starszych są
nieporównywalnie lepsze, niż to bywało
przed laty. Bywa nawet tak, że w domu
spokojnej starości jest im lepiej i wygodniej, niż było im we własnych domach.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że
w takim domu można pensjonariuszom
zapewnić dobre warunki materialne, ale
nie da się zaspokoić tęsknoty za bliskimi.
Nie można zapominać o tych, z którymi
nie mieszkamy już razem. I to zarówno
wtedy, gdy żyją oni samotnie w swoim
mieszkaniu i wtedy, gdy są pensjonariuszami domu spokojnej starości. Nasi bliscy
potrzebują nas i naszej obecności. A im
bardziej odsunięci są na margines życia,
tym bardziej potrzebna jest im bliskość
i obecność osób, z którymi wcześniej byli
związani. Choroba sieroca, usychanie
z tęsknoty może się przytrafić ludziom
w każdym wieku, nie tylko dzieciom.
Wtedy, gdy czują się samotni, opuszczeni
i zapomniani. Nie dopuśćmy do tego, aby
to się stało za naszą sprawą. Jerzy Bór

je odkrycie i odzyskanie mocy własnego
sumienia: „Przeżywamy dziś niezwykłe
chwile. Ludzie odrzucają maski z twarzy,
wychodzą z kryjówek, ukazują prawdziwe oblicze. Spod prochu i zapomnienia
wydobywają się na jaw ich sumienia”.
Etyka solidarności powinna być przede
wszystkim etyką sumienia: „Godność
człowieka opiera się na jego sumieniu.
Najgłębsza solidarność jest solidarnością
sumień”.
2.2. Tischner także ostrzega: „Nie można być solidarnym z ludźmi bez sumienia”. Aby była możliwa solidarność między ludźmi, to każdy z jej uczestników
musi być posłuszny głosowi własnego
sumienia.
3. W kontekście polskich przemian
społecznych po upadku socjalizmu w roku
1989, powstał też spór ideowo-polityczny, określany mianem zderzenia „Polski
solidarnej” i „Polski liberalnej”. Twierdzi
się, że idea i doświadczenie solidarności
radykalnie przeciwstawia się idei i doświadczeniu liberalnie pojętej wolności.
3.1. Jeśli niektórzy wprowadzają podział Polski na „solidarną” i „liberalną”,
to warto przypomnieć, jak jeden z wybitnych polskich myślicieli politycznych,
zaangażowany w Sierpień’1980 i opozycję demokratyczną w czasach PRL-u,
przedwcześnie zmarły, Mirosław Dzielski
(1941-1989), wyjaśniał sens liberalnie
pojętej wolności. Odpowiadając w 1979
roku na pytanie „Kim są liberałowie?”,
Dzielski obrazowo przestawił rozumienie
przez liberałów „ciepła” powstającego
w relacjach międzyludzkich: „Liberałowie są indywidualistami. Odrzucają jako
fałszywe ciepło, jakim otacza jednostkę
anonimowa zbiorowość. Rzeczywiste
ciepło ludzkich kontaktów wytwarza się
ich zdaniem, gdy jednostki samodzielnie

dźwigając swój los wspierają się własnowolnie, realizując własne cele, z których
działanie na rzecz innych jest jednym
z najważniejszych”. Liberałowie nie godzą się na fałszywe ciepło, dominujące
w anonimowych zbiorowościach; na ciepło i stęchliznę kryjówek „stłoczonych
ludzi”, którzy boją się sami o sobie stanowić. Rzeczywistą wspólnotę tworzą
„jednostki samodzielnie dźwigające swój
los”, które ze swej własnej woli – co należy podkreślić – działają na rzecz osób
wymagających wsparcia.
3.2. Rozpatrując relacje między dążeniem do wolności i samostanowienia
a fałszywym poczuciem wspólnoty opartej
na przywództwie, Tischner przestrzegał,
że „wolność pociąga za sobą odpowiedzialność i ciężar osamotnienia”, natomiast „poddanie się przywództwu daje
poczucie wspólnoty i uwalnia od winy”.
Wolność zawiera w sobie ciężar samodzielnych decyzji, za które trzeba brać
odpowiedzialność.
3.3. W promocję wolności mocno zaangażował się po 1989 roku autor „Etyki
solidarności”. Tischner dość zdecydowanie wskazywał na bliskość myśli chrześcijańskiej i liberalnej: „Kościół nie powinien
zwalczać liberalnej demokracji, bo ona
jest bliższa Ewangelii niż jakikolwiek
inny ustrój polityczny. I w gruncie rzeczy
Kościół zawsze głosił światu przesłanie
liberalne”. Zdaniem Tischnera chrześcijaństwo „odsłania głębszy sens liberalizmu, krytykuje jego skrajne postacie, ale
nie kwestionuje istoty”. Te wyraziste tezy
Tischner poddaje pod dyskusję.
4. Zastanawiając się nad dziedzictwem
sierpnia 1980 i nad sensem solidarności,
warto prowadzić dalszy, wspólny namysł
nad przywołanymi tu tezami autora „Etyki
solidarności”.
Marek Rembierz
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Tomasz Kral przedziera się pod bramkę Piasta.

Fot. W. Suchta

SPORO SYTUACJI
Nierodzim - Mieszko Piast Cieszyn 1:1 (1:1)

W ostatnią niedzielę Nierodzim podejmował w meczu o mistrzostwo A-klasy
drużynę Mieszko-Piasta. Mecz rozpoczyna się lekką przewagą Piasta, ale to
Nierodzim pierwszy strzela bramkę, a
dokonuje tego w 15 min po dynamicznej

akcji Tomasz Niedziółko. Teraz wydaje
się, że to Nierodzim strzeli kolejnego gola,
ale z czasem gra się wyrównuje i Piast
doprowadza do remisu.
Obraz gry zmienia się po przerwie, gdy
to do ataku rusza Nierodzim. Doskonałej

W OSTATNIEJ MINUCIE
Orzeł Zabłocie - Kuźnia Ustroń 3:2 (0:1)

Orzeł to od lat czołowa drużyna skoczowskiej A-klasy. Kuźnia jednak jechała
do Zabłocia po trzy punkty i gdyby nie
błędy obrońców, zdanie udałoby się zrealizować. Ale w futbolu zazwyczaj tak
jest, że jak się popełnia za dużo błędów,
trzeba przegrać. Pierwszy błąd naszych
obrońców miał miejsce już na początku
spotkania, gdy to w pozycji sam na sam
z bramkarzem znalazł się napastnik Orła.
Jedynie interwencja Piotra Sztefka uchroniła Kuźnię od straty bramki. Nasz zespół
wychodzi na prowadzenie w 25 min., gdy
Damian Madzia podaje do Pawła Wydry,
a ten strzałem w krótki róg pokonuje
bramkarza Zabłocia. Przez całą pierwszą
połowę padał deszcz, a Kuźnia miała

przewagę. Tak jak w poprzednich meczach
zawodziła skuteczność.
W drugiej połowie klarownych sytuacji nie wykorzystali Dariusz Szpernol
i P. Wydra. Za to Orzeł wykorzystał wszystko i w ciągu dwóch minut wyszedł na prowadzenie. Po błędach obrońców strzela
w 62 i 64 minucie. Kilka minut później
Kuźnia wyrównuje, a swą drugą bramkę
w meczu zdobywa P. Wydra. Po strzale
z 17 metrów i rykoszecie piłka wpada
do bramki. Niestety w 75 min. drugą
żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę
za bezmyślne popchniecie przeciwnika,
otrzymuje Pszczółka.
Dramatyczne są ostatnie minuty spotkania. W 88 min. D. Szpernol strzela w po-

sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystuje Krystian Łoza. Z pierwszej piłki wolejem strzela z kilku metrów Daniel
Ciemała, niestety nad bramką. Z prawego
skrzydła kilka razy dobrze dośrodkowuje
Tomasz Kral, ale kolegom brak do piłki
kilku centymetrów. Czasem brak tez zdecydowania i strzału z dystansu. Cieszyn
stara się kontrować, ale wiele z tego nie
wychodzi i mecz kończy się remisem,
jednak ze wskazaniem na Nierodzim.
Po meczu powiedzieli:
Trener Mieszko-Piasta Cezary Kałużny: - Bardzo przeciętne widowisko. Obie
drużyny nie pokazały niczego szczególnego. Wręcz można powiedzieć, że poniżej
przeciętnego poziomu. Może wpłynęła na
to godzina rozgrywania meczu, a może
boisko, bo widać, że to nie jest to, co
w Cieszynie. Trudno opanować piłkę, ale
trudno – takie są boiska i takie na nich granie. Nierodzim miał jedna sytuacje sam na
sam i to wszystko. Gdybyśmy wykorzystali nasze sytuacje i mieli trochę szczęścia,
powinniśmy wygrać. Słabiutko nam szło
w pierwszej połowie, potem dopiero
chłopcy się rozkręcili. Niestety, jak były
sytuacje, to ich nie wykorzystywali.
Tr e n e r N i e r o d z i m i a S ł a w o m i r
Rudzki: - Z wyniki na pewno nie jestem zadowolony. Mecz był do wygrania, gdyby Łoza wykorzystał sytuację
sam na sam. Przeciwnik praktycznie
w drugiej połowie nie stwarzał zagrożenia.
Mecz w sumie wyrównany i przeciwnik
najlepszy z tych, z którymi dotychczas graliśmy. Zawodnikom nie można odmówić
woli walki i zaangażowania, ale dalej nie
wykorzystujemy sytuacji decydujących
o wyniku. Dlatego kolejny remis. Dwa
remisy na własnym boisku, to trochę za
dużo. Szkoda tego meczu, bo w drugiej
połowie mieliśmy przewagę i mecz był do
wygrania.
Wojsław Suchta
przeczkę, piłkę przejmuje Orzeł, kontruje
i zdobywa zwycięskiego gola.
(ws)
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KP Beskid 09 Skoczów
LKS Orzeł Zabłocie
LKS 99 Pruchna
LKS Pogórze
TS Mieszko-Piast Cieszyn
KS Nierodzim
LKS Błyskawica Kończyce W.
KKS Spójnia Zebrzydowice
KS Kuźnia Ustroń
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Zryw Bąków
LKS Victoria Hażlach
LKS Strażak Dębowiec
LKS Beskid Brenna
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7:9
3:6
4:11
2:6
2:10
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