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Sezon narciarski w pełni.                                                             Fot. W. Suchta

uStroNIaczek

znoWu
WygryWają

jeden 
proceNt

promocyjna 
czaNtorIa

Promocję dla ustrońskich dzieci i młodzieży przygotowała 
na ferie zimowe Kolej Linowa „Czantoria”. Od 13 do 28 lutego 
karnet na 10 przejazdów wyciągiem na polanie Solisko kosztować 
będzie 15 zł. Normalnie pojedynczy wyjazd kosztuje 3,50 zł.  
Z promocji mogą korzystać uczniowie ustrońskich szkół po przed-
stawieniu ważnej legitymacji szkolnej a także dzieci i młodzież 
zameldowana w Ustroniu. Aby otrzymać karnet trzeba jeszcze 
zapłacić 20 zł kaucji, zwrotnej po jego wykorzystaniu. 
-Rozpoczynają się ferie szkolne na Śląsku, więc wypada zrobić 
ukłon dla naszych dzieci i młodzieży – mówi prezes Kolei Lino-
wej „Czantoria” Czesław Matuszyński. - Ukłon polega na tym, 
że sprzedawać będziemy tańsze karnety dziesięcioprzejazdowe 
na Solisko. Chcielibyśmy, by z naszej propozycji skorzystała jak 
największa liczba młodych narciarzy.                                   (ws)
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Operacyjna „Cieszyn”. Sku-
pia kilkudziesięciu ratowni-
ków z cieszyńskiego powia-
tu oraz kilka osób ze Śląska. 
Poprzedniej zimy goprowcy 
wzbogacili się o skuter śnież-
ny zakupiony przez ustroński 
samorząd.

Pierwszy opis cieszyńskiego 
zamku pochodzi z XVII wie-
ku i znajduje się w kronice 
Jakuba Schickfussa. Budowla 
była wtedy dobrze obwarowa-
na. Zburzono ją w XIX wieku  
i zbudowano nowy zamek ist-
niejący do dziś. 

Ponad półtora wieku temu 
wybudowano w Skoczowie 

synagogę. Fakt istnienia 
żydowskiej świątyni upa-
miętnia pomnik wzniesiony 
przed 15 laty na tzw. Małym 
Rynku.    

Biała i Czarna Wisełka, Cza-
deczka i Krężelka, Olza, Bren-
nica i Leśnica – to górskie po-
toki i rzeki płynące w naszym 
regionie.

Ulica Solna w Cieszynie to pa-
miątka przypominająca czasy, 
kiedy nadolziański gród leżał 
na szlaku, którym z Wieliczki 
wożono sól w głąb Europy. 
Przy Solnej znajdowały się 
magazyny z tym słonym to-
warem.

Ulica Przykopa, zwana cie-
szyńską Wenecją, należy do 
najbardziej malowniczych za-
kątków nadolziańskiego gro-
du. Kiedyś była to dzielnica 
tkaczy, sukienników, kowali 
i białoskórników. Obecnie 
wymaga renowacji, ale na tak 
dużą inwestycję nie ma pie-
niędzy w miejskim budżecie.

W naszym regionie występuje 
jedlica zielona, drzewo pocho-
dzące z kontynentu północno-
amerykańskiego. Wyjątkowe 
okazy rosną, m. in. na cmenta-
rzu komunalnym w Cieszynie, 
na Starym Groniu w Brennej 
oraz w dolinie Czarnej Wiseł-
ki.                               (nik) 

Po wydobywaniu wapienia 
pozostały kamieniołomy. 
Największe znajdują się na 
Jasieniowej Górze, Buczy-
nie, Chełmie oraz w Lesznej 
Górnej. 

W Beskidzkiej Grupie GOPR 
od początku, czyli od ponad 
50 lat, aktywnie działa Sekcja 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

„Jakość Roku 2009” oraz „Jakość Roku Srebro” dla Mokate SA 
za linię herbat Loyd Tea Green Sense – to najnowsze trofea, które 
dołączą do bogatej kolekcji wyróżnień Mokate. O przyznaniu zasz- 
czytnych tytułów zadecydowała Kapituła Programu „Jakość Roku”, 
opierając się na wynikach ewaluacji dokonanej przez ekspertów Pol-
skiego Centrum Badań i Certyikacji, które m.in. wzięło pod uwagę 
skuteczne prowadzenie polityki jakości w irmie i zaangażowanie 
załogi w optymalizację procesów jakościowych. 

Docenienie naszej nowej linii herbat Loyd Tea Green Sense 
jest dla nas bardzo ważne, jako że produkt ten jest jedną  
z najbardziej pracochłonnych i zarazem „dopieszczonych” innowacji 
ostatniego okresu. Otrzymane nagrody potwierdzają pomyślny 
wynik weryikacji, jaką herbaty te przeszły już na rynku.

Nowa linia herbat zielonych Loyd Tea Green Sense Aro-

matherapy to herbaty kopert-
kowane, bardzo nowoczesne,  
z egzotycznymi dodatkami 
smakowymi. Poszczególne jej 
rodzaje zawierają susz: granatu, 
limonki, aloesu, czerwonego 
grapefruita, opuncji oraz pigwy. 
Oprócz walorów smakowych 
cieszą również zmysł węchu 
swoimi wyjątkowymi aro-
matami. Na szczególną uwagę 
zasługuje rarytas dla koneserów 
- herbata biała z lawendą.

Wszystkie herbaty Loyd Tea 
Green Sense Aromatherapy posiadają potencjał antyoksydacyjny 
(PAX). Są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które osłabiają 
negatywne działanie wolnych rodników, chronią DNA i wpływają 
korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Ogólnopolski Program Promocji Jakości w Polskich 
Przedsiębiorstwach „Jakość Roku 2009” jest organizowany 
już po raz czwarty przez Polskie Centrum Badań i Certyikacji 
S.A. oraz redakcję Biznes Raportu ukazującego się w Gaze-
cie Prawnej. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców  
i irm, które ze szczególną uwagą podchodzą do kwestii jakości  
i wysokich standardów pracy. 

Podstawowym kryterium wyboru jest podejście firmy do 
kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów decydują 
m.in.: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy BRC, systemy 
bezpieczeństwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie 
wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie  
w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa. 

Od ubiegłorocznej edycji irmy mogą ubiegać się dodatkowo  
o Złotą i Srebrną Nagrodę Jakość Roku, przyznawaną odpowiednio 
dla dwu- i trzykrotnych laureatów konkursu.   Sylwia Mokrysz, 

członek Zarządu Mokate S.A.

jakość roku 2009
dla loyd Tea 
green SenSe

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, 
że w dniu  �8.03.�0�0 r.  odbędzie  się pisemny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
ozn. nr 3���/3� pow. 0.�360 ha, obj. KW BB�C/0005�666/3 
Sądu Rejonowego w Cieszynie , położonej w Ustroniu przy 
ul. Zdrojowej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych koper-
tach  z  napisem Przetarg nieograniczony – nieruchomość 
ul. „Zdrojowa - parking”  w Biurze Podawczym  Urzędu 
Miasta Ustroń pok. nr 4  w terminie do dnia ��.03.�0�0 r.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi �50.000,00 zł 
w tym grunt  50.000,00 zł, składnik budowlany stanowi 
nakłady dzierżawcy.

Wadium w wys. �5.000  zł należy wnieść w pieniądzu  
w terminie  do ��.03.�0�0 r., dowód wpłaty  wadium dołącza 
się do oferty. 

Cena sprzedaży zwolniona z podatku Vat  na podstawie 
art. 43 ust. � pkt. �0 ustawy z dnia �.03.�004 r. o  podatku 
od towarów i usług (tj. Dz.U. z �004r. Nr 54 Nr 535 ).

Część jawna przetargu i otwarcie ofert nastąpi w obec-
ności oferentów w dniu �8.03.�0�0r. w pok. nr � Urzędu 
Miasta Ustroń o godz. ��-tej.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczo-
ne na stronie internetowej www.ustron.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.  

Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod 
numerem telefonu (033) 85793�8.

*    *    *

*    *    *
*    *    *
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�.0�.�0�0 r.
Kontrolowano ustawienie i stan 
znaków drogowych. Uwagi prze-
kazano odpowiednim służbom.
�.0�.�0�0 r.
Na Młynówce tworzą się zatory 
lodowe rozbijane przez straża-
ków z OSP. Strażnicy sprawdzają 
zagrożenie zatorem w innych 
miejscach.
�.0�.�0�0 r.
Kolejny łabędź przymarzł do lodu 
na Wiśle. W takich wypadkach 
strażnicy wyposażeni w odpo-
wiednie obuwie wchodzą na lód  
i zazwyczaj ptak sam się odrywa 
od lodu. Bywają jednak przypadki, 
że łabędziowi trzeba pomóc. 
3.0�.�0�0 r.
Padniętą sarnę z ul. Staffa przeka-
zano do utylizacji.
3.0�.�0�0 r.
Po opadach śniegu strażnicy pa-
trolują miasto i sprawdzają prze-
jezdność dróg.
4.0�.�0�0 r.
Na ul. Solidarności w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Nadrzeczną na 
mostku po ześlizgnięciu się zawisł 
samochód ciężarowy wcześniej 
wyginając i zrywając barierki. 
Strażnicy wstrzymali ruch. Aby 

03.0�.�0�0 r.
O godz. 18.40 na ul. Kuźniczej 
zatrzymano mieszkańca Us-
tronia w stanie nietrzeźwym 
(1,54mg/l), kierującego iatem 
cinquecento.

Józef Kozok  lat 74  ul. 3 Maja 8/2
Maria Cieślar  lat 80  ul. Akacjowa 55
Helena Kaszper lat 75  ul. Brzozowa 30
Waleria Szkorupa lat 74  ul. Wiśniowa 11
Władysław Kozieł lat 52  ul. Skoczowska 40
Władysław Zadora lat 81  ul. Bładnicka 43

Ci, KtóRZy OD NaS ODeSZli:

*    *    *

05.0�.�0�0 r.
O godz. 18.20 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Bierunia, 
który kradł dwie butelki wódki. 
06.0�.�0�0 r.
O godz. 18.10 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkankę Ustronia, 
która próbowała ukraść artykuły 
spożywcze.

samochód wyciągnąć konieczny 
okazał się sprzęt ciężki.
5.0�.�0�0 r.
Podczas patrolowania centrum 
miasta w dwóch przypadkach 
właścicielom posesji nakazano 
usuniecie sopli znad chodników.
6.0�.�0�0 r.
Z ul. Katowickiej zabrano bez-
domnego psa do schroniska dla 
zwierząt.
7.0�.�0�0 r.
Przed biegiem narciarskim na 
bulwarach nad Wisłą pomagano 
uczestnikom parkować samocho-
dy.                                   (ws)

MalaRStWO  aRCHiteKtóW  WaRSZaWSKiCH 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malar-

stwa architektów skupionych w Kole „Plener” przy Oddziale 
Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich pt. „Wisła 
łączy”, który odbędzie się we wtorek 16 lutego o godz. 16. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką, gdyż 
chcielibyśmy pokazać gościom ze stolicy, że w naszym mieście 
na imprezach kulturalnych jest zawsze duża frekwencja. Będzie 
to również okazja do nawiązania kontaktów z warszawskimi 
malarzami.                                                    Dyrekcja Muzeum 

*    *    *

*    *    *

20.30 

co piątek muzyka na żywo

19.02 - Los Agentos - 

koncert miesiąca!
 Robert Lenert, jeden z naczelnych, 

polskich harmonikajrzy i jego najnowszy 
projekt, „Afrykański śnieg”

SPOtKaNie Z ROMaNeM MaCURą 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem 

Romanem Macurą na temat „Dookoła Afryki Południowej”, które 
odbędzie się w czwartek 25 lutego o godz. 16.

*    *    *

NetBOOKi Za SCeNaRiUSZ
Konkurs artystyczno-ekonomiczny zorganizowany został 

przez Ministerstwo Finansów i Edukator.pl i ma na celu zna-
lezienie najlepszego pomysłu na ilm animowany o tematyce 
ekonomicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i będzie trwać od 1 lutego do 31 maja 
2010 r. Honorowy patronat objął Piotr Wereśniak, scena-
rzysta, reżyser i pisarz, autor scenariusza „Killera” i „Pana 
Tadeusza”. Młodzi ludzie muszą napisać scenariusz na je-
den z zaproponowanych tematów: „Szara strefa”, „Podatki  
a wydatki państwa” lub „I Ty kształtujesz PKB”. Istnieje szansa, 
że na podstawie zwycięskich scenariuszy zostanie wyproduko-
wany ilm lub seria ilmów animowanych. Do konkursu mogą 
przystąpić maksymalnie 5-osobowe zespoły uczniowskie, przy 
czym liczba zespołów z danej szkoły jest dowolna. Każdy członek 
zwycięskiego zespołu uczniowskiego oraz opiekun dydaktyczny 
otrzyma netbooka, a szkoła - tablicę interaktywną. Przewidziano 
także nagrody za 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia. W serwisie http://
konkursmf.edukator.pl można znaleźć mini kurs „Podstawy sce-
nopisarstwa”, specjalnie sformatowany szablon scenariusza oraz 
narzędzie do publikowania scenariusza.                       (mn)

ZMiaNy KliMatU Na ZieMii, 
a eWOlUCJa ZWieRZąt 

Polski Klub Ekologiczny w Ustroniu zaprasza na spotkanie z dr. 
hab. prof. UŚ Piotrem Węgierkiem z Katedry Zoologii, specjalistą 
paleoentomologi czyli nauki o owadach kopalnych. Wykład pt. 
„Zmiany klimatu na ziemi, a ewolucja zwierząt” odbędzie się 25 
lutego (czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycz-
nej przy ul. 3 Maja 108 w Nadleśnictwie.

ZaKłaD POGRZeBOWy
leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob 9.00-��.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 050� 7�5 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

13.02 - WALentYnKI 

W anGeLs! 
Zagra dla Państwa "Love Trio"

Wokal - Jola Honkisz
Skrzypce- Krzysztof Maciejowski

Gitara -Piotr Mirecki
Muzyka pełna uczuć.

W cenie biletu „Welcome drink”! 
Przygotowaliśmy również dla Państwa 

wyjątkowe menu dla zakochanych!
Bilet: 30zł.

KONCeRt NaUCZyCieli 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego serdecznie zaprasza 

na koncert nauczycieli Ogniska Muzycznego, który odbędzie się 
w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” 
w czwartek, 11 lutego o godz. 17.

*    *    *
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noWe  
możliWości

(Dokończenie relacji z sesji Rady Miasta z 28 stycznia.)
NOWy  PROJeKt

Radni podczas sesji podjęli uchwałę o przystąpieniu do projektu 
systemowego „Nowe możliwości dla twoje przyszłości” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ustroń 
przeznaczy na ten projekt 16.300 zł co stanowi 10,5% całkowitej 
wartości. W informacji o projekcie przekazanej radnym przez 
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława 
Dziendziela czytamy:

Celem głównym projektu „Nowe możliwości dla twojej przyszło-
ści” jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej głównie 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku 
aktywności zawodowej, które korzystają ze świadczeń z pomocy 
społecznej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. (...)

Osoby korzystające z pomocy MOPS w większości są osobami 
charakteryzującymi się niskimi kwaliikacjami zawodowymi lub 
całkowitym ich brakiem. Osoby te są zniechęcone do podejmowa-
nia starań zmierzających do poprawy swojej sytuacji zawodowej, 
maja trudności inansowe, brakuje im motywacji i bodźców do 
działania. Niski status zawodowy tych osób jest związany z bra-
kiem możliwości inansowych, które jednocześnie uniemożliwiają 
jakąkolwiek zmianę w ich sytuacji.

Po rozpoznaniu i analizie potrzeb środowiska, w ramach reali-
zacji projektu, kompleksowymi działaniami objętych zostanie 20 
osób, które będą podzielone na grupy wymagające wsparcia w da-
nym zakresie. Wybór uczestników projektu zostanie podyktowany 
z jednej strony wytycznymi i możliwościami, z drugiej - realnymi 
potrzebami naszych podopiecznych. Zamierzamy zorganizować 
następujące kursy: kucharz - kelner, magazynier z obsługą wózka 
widłowego oraz kurs komputerowy z obsługą internetu. Wszy-
scy uczestnicy projektu będą mieli zapewnionąpomoc doradcy 
zawodowego. Będą także uczestniczyć w szkoleniach miękkich, 
dzięki którym zdobędą umiejętności przydatne przy poruszaniu 
się na rynku pracy. Całkowity koszt projektu wyniesie w 2010 
roku 155.238,10 zł.

Następnie nad projektem dyskutowali radni. Bogumił Suchy 
poprosił o przybliżenie kwestii inansowych, gdyż wychodzi, że 
przeznaczonych będzie ponad 7.000 zł na osobę objętą projektem. 
To dość sporo. Z. Dziendziel odpowiadał, że w kwocie tej obok 
szkoleń są spotkania z doradcami zawodowymi. Chodzi tu o takie 
wsparcie, by mogli poruszać się na rynku pracy. Są też koszty 
promocji projektu jak np. drukowanie plakatów, ulotek, zamiesz-
czanie płatnych ogłoszeń w prasie. Natomiast wszystkie pieniądze 
z gminy przeznaczone zostaną na wsparcie w postaci zasiłków 
celowych. Ustroń już w tym projekcie brał udział i uczestnicy 
bardzo pozytywnie go oceniają. Józef Gogółka pytał, ilu uczest-
ników ubiegłorocznego projektu znalazło pracę. Z. Dziendziel 
informował, że 11 spośród 28. Tomasz Dyrda stwierdził, ze 
chciałby zobaczyć konkretne wyliczenia. Pytał tez ile kosztuje  
w szkole kształcenie przez rok 300 uczniów. Z. Dziendziel mówił, 
że szczegółowe wyliczenia są we wniosku złożonym u marszałka 
województwa. Można też sprawdzić budżet szkoły i jest to ok. 1,6 
mln zł. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że program jest ściśle 
określony i trudno byłoby te pieniądze stracić. Stanisław Malina 
pytał o udział organizacji pożytku publicznego. Z. Dziendziel od-
powiadał, że w tym projekcie nie uczestniczą. Nie brak chętnych 
spośród osób korzystających z pomocy społecznej. Burmistrz 
I. Szarzec mówił, że podziela wiele wątpliwości, ale efekty są 
tu niewymierne. Przede wszystkim chodzi o wydobycie ludzi 
z zapaści bezrobocia. Już samo uczestnictwo w programie jest 
przełamaniem pewnej bariery. Z drugiej strony trudno byłoby tych 
pieniędzy nie wykorzystać. W ubiegłym roku udało się 11 osób 
zaktywizować i trudno ocenić ile to powinno kosztować. Marzena 
Szczotka mówiła o podobnym programie przed kilku laty, gdy to 
nie udało się nikogo zaktywizować. Przemysław Korcz stwierdził, 
że osoba bezrobotna w rodzinie to poważny problem. Uczestnic-
two w programie sprawia, że samoocena bezrobotnego rośnie, co 

ważne jest także dla jego najbliższego otoczenia. Najlepiej wiedzą 
o tym osoby mające bezrobotnego w rodzinie.

ZaSłUŻONy  FOtOGRaF
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu wyróżnienia Za 

zasługi dla Miasta Ustronia Andrzejowi Więcławkowi. Wniosek 
o nadanie wyróżnienia złożyła dyrektor Muzeum Ustrońskiego 
Lidia Szkaradnik, a w uzasadnieniu czytamy o A. Więcławku:

Artysta fotograik, podróżnik, właściciel prywatnej irmy foto-
graicznej Aweks. Przez ponad 40 lat wykonywał dokumentacje 
fotograiczną i ilmową podczas różnych ważnych wydarzeń 
miejskich jak: imprezy kulturalne, akademie, dożynki, otwarcie 
szpitali i sanatorium, zawody sportowe. Zdjęcia jego autorstwa 
były niejednokrotnie wykorzystywane w wydawnictwach pro-
mujących nasze miasto. Wydał on w dużym nakładzie ponad 50 
barwnych  widokówek z Ustronia, które stale przyczyniają się do 
popularyzacji miejscowych atutów oraz kilkadziesiąt folderów 
- reklamówek domów wczasowych.
W latach 1978-1989 był zaangażowany w Komitecie Organi-
zacyjnym Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej jako odpo-
wiedzialny za obsługę fotograiczną imprezy. W latach 80. był 
związany z Domem Kultury w Jaszowcu organizując wystawy 
własnych fotograii z podróży i dokumentując imprezy. Wystawy 
fotograiczne, zarówno z licznych podróży, ale też ukazujące na-
sze miasto prezentował w Muzeum Ustrońskim oraz w galeriach  
w Bielsku-Białej, w Cieszynie, a także w Neukirchen-Vluyn. Jego 
działalność nie ograniczała się do Ustronia. Wielokrotnie wygła-
szał prelekcje na temat podróży w innych miastach (najczęściej  
w Cieszynie), zobrazowane wystawami i ilmami. Jest fotograi-
kiem, który najdłużej działa w naszym mieście i nadal jest aktywny.  
W najbliższym czasie zamierza przekazać do Muzeum Ustrońskie-
go kilkadziesiąt ilmów oraz archiwalne fotograie dokumentujące 
ważne wydarzenia w Ustroniu.

iNNe  UCHWały
Podczas sesji podjęto także inne uchwały. Jedna z nich dotyczyła 

opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
dotyczącej likwidacji szpitala powiatowego. B. Suchy wyraził 
wątpliwość, gdyż w internecie przeczytał, iż większość załogi 
przeciwstawia się takiemu rozwiązaniu. Szpital ma się przekształ-
cić a na czele nowej spółki ma stanąć dotychczasowy dyrektor. P. 
Korcz mówił, że zapewne ludzie boją się utraty miejsc pracy, nato-
miast S. Malina stwierdził, że jest to tylko opinia, a my w Ustroniu 
nie rozwiążemy problemu szpitala w Tarnowskich Górach. Radni  
przychylili się do proponowanej przez Radę Powiatu w Tarnow-
skich Górach uchwały.

Podjęto także uchwałę na podstawie, której Justyna Warmu-
zińska została delegatem Młodzieżowej Rady Ustronia do Zgro-
madzenia Ogólnego Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych 
Samorządów Lokalnych.         Wojsław Suchta

pod  młoTek
W Rzeczpospolitej z 9 lutego ukazało się ogłoszenie Ministra 

Skarbu Państwa o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia 
akcji/udziałów Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” 
S.A. z siedzibą w Ustroniu, a także uzdrowisk w Inowrocławiu  
i Połczynie Zdroju. O profesjonalizmie urzędników ministerstwa 
niech świadczy, że na stronie internetowej w serwisie dla inwe-
storów prezesem PU Ustroń jest nadal Grzegorz Dziewiór, zaś 
w ogłoszeniu o prywatyzacji piszą „Połczyn-Zdrój” czyli nie 
wiedzą nawet jak poprawnie pisze się nazwę miejscowości, 
w której mieści się prywatyzowane uzdrowisko. W najbardziej 
interesującej nas części ogłoszenia czytamy, że minister:

Zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie 
nabycia 2.569.000 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy) akcji dla jednego nabywcy, o wartości nomi-
nalnej 10,00 (słownie:dziesięć) złotych każda, stanowiących 
90,77% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
„Ustroń” S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1.

Termin składania ofert mija 8 marca 2010 r.
W tym samym numerze Rzeczpospolitej pokaźne ogłoszenie 

Banku Handlowego o wydłużeniu terminu nabywania wierzytel-
ności skoczowskiej Kuźni Polskiej Spółki Akcyjnej w upadłości 
układowej.                                                      Wojsław Suchta
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o oświetleniu miasta mówi burmistrz 
Ireneusz	Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Bardzo często podczas sesji czy po-
siedzeń komisji Rady Miasta, ale także  
w codziennych kontaktach mieszkańców  
z urzędnikami poruszany jest temat oświe-
tlenia ulic. Od dwóch lat oświetleniem 
ulic w naszym mieście zajmuje się Zakład 
Energetyczny. Dzieje się tak głównie 
dlatego, że na 2400 punktów oświetlenio-
wych w Ustroniu, 2084 należy do Zakładu 
Energetycznego.

Od kilku lat sytuacja wygląda tak, że 
powstające np. w parkach oświetlenie 
jest już własnością miasta. Wszystkie 
inne urządzenia świetlne, przesyłowe są 
własnością energetyków, natomiast prawo 
jest tak skonstruowane, że za konserwację 
i energię elektryczną płaci gmina. Jest to 
sytuacja paradoksalna, gdyż gmina ponosi 
koszty, a właściciel zajmuje się eksplo-
atacją. Moim zdaniem również właściciel 
powinien być zainteresowany sprawno-
ścią swych urządzeń dających korzyści  
w postaci dochodów za sprzedaną energię. 
Mimo trudnej płaszczyzny kontaktów,  
w ostatnim czasie nasze rozmowy przebie-
gają w konstruktywnej atmosferze. 

Tegoroczna zima to okres nasilania się 
awarii pojedynczych lamp jak również 
całych odcinków. W ostatnich dwóch 
tygodniach wystąpiły bardzo dotkliwe 
awarie w województwie śląskim. Dla-
tego nasze interwencje nie przynosiły 
spodziewanych efektów, gdyż większość 
pracowników Zakładu Energetycznego 
została oddelegowana do usuwania awarii 
w północnej części naszego wojewódz-
twa. Jest oczywiste, że w takiej sytuacji 
należało pomagać ludziom pozbawionym 
energii elektrycznej. Jesteśmy w stałym 
kontakcie i wydaje się, że w tym tygodniu 
wszystko wróci do normy i będzie można 
sukcesywnie usuwać wszelkie awarie. My 
będziemy się starali wszystko na bieżąco 
koordynować i kontrolować.

Większość awarii spowodowana jest 
wiekiem zarówno słupów i opraw jak też 
linii przesyłowych w większości napo-
wietrznych. W Ustroniu, gdzie mamy do 
czynienia z częstymi silnymi wiatrami 
stwarza to dodatkowe kłopoty. Dlatego 
miasto inwestuje w nowe oświetlenie, 
układane są kable pod ziemią bądź na-
powietrzne izolowane, tak by ograniczyć 
awarie. Tak też potraktowaliśmy stare 
oświetlenie na bulwarach nad Wisłą, gdzie 
tak wiele osób spaceruje jeszcze po zmro-
ku. Zakupiliśmy wszystko co konieczne 
do realizacji nowego odcinka oświetlenia. 
Obecne oświetlenie bulwarów zostało 
wyłączone z opłat za eksploatację, gdyż 
usterki są tak częste, że Zakład Energe-
tyczny nie może sobie z nimi poradzić.  
Z nadejściem wiosny rozpocznie się zakła-
danie nowego oświetlenia.     Notował: (ws) 

Tańcem i mieczem
na scenie zespół breakdance dTB.                                               Fot. m. niemiec

na widowni uczniowie i zespół  double.                              Fot. m. niemiec

Żeby zmierzyć się na parkiecie z Wisły 
przyjechała grupa DNA, z Gimnazjum nr  
1 ze Skoczowa – Hope, z Gimnazjum  
w Istebnej dwie solistki - Karolina Żyrek  
i Klaudia Kukuczka, z Gimnazjum nr 3 w Ry-
barzowicach – zespół Akslop, z Gimnazjum  
w Goleszowie – Inspiration Dance, ze szko-
ły w Karwinie-Nowe Miasto dwa zespoły 
– Nitro i Anaj i jedna solistka: Katerina 
Wroblova. Gospodarzy reprezentowały 
trzy zespoły: Chillout, Supreme Soul i Hot 
Chilli Stepper. Ulubieńcem publiczności 
został zespół Supreme Soul z ustrońskiego 
Gimnazjum nr 1. 

Jury w składzie: przewodnicząca - Marle-
na Ziarko, instruktor rekreacji ruchowej ze 
specjalnością itness ze Skoczowa, Karina 
Radecka, instruktor itness ze specjalnością 
aerobik z Bielska- Białej, Urszula Hałat, na-
uczyciel wychowania izycznego w Ustro-
niu, instruktor dance itness show, wyłoniło 
zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął zespół 
DNA z Wisły, drugie - Anaj z Karwiny,  
a trzecie Karolina Żyrek z Istebnej. Na-
grody dla najlepszych ufundowała Rada 
Rodziców a puchary za trzy medalowe 
miejsca Urząd Miasta Ustronia. 

W przerwach występował zespół Double, 
na co dzień trenujący w MDK „Prażaków-
ka”. W jego składzie tańczą absolwentki 
G-1: Amanda Mrzygłód i Karolina Szmek 

a obok nich: Leokadia Janik, Justyna Pilch, 
Justyna Odroniec, Urszula Walczysko, Sara 
Borys, Patrycja Gawlas, Angelika Gluza, 
Liliana Panek, Alicja Poloczek, Monika 
Bem, Agnieszka Grądzka.

Pokaz niebywałej sprawności dał zespół 
breakdance DTB, który również tworzą 
byli gimnazjaliści z „jedynki”: Dawid 
Brachaczek, Piotr Kołoczek i Grzegorz 
Lesiak. 

Wielkie zainteresowanie wzbudzi-
li członkowie Stowarzyszenia Daleko-
wschodnich Sztuk Walki TAO z Radlina. 
W skład grupy pokazowej wchodzą naj-
lepsi, profesjonalni zawodnicy Wushu, 
członkowie reprezentacji Śląska Wushu, 
kadry Polski Wushu, medaliści mistrzostw 
krajowych i międzynarodowych. Śmiech 
wzbudzał kilkuletni chłopczyk, który 
atakował swojego tatę udającego zbira,  
a grozę pokaz umiejętności hartowania 
ciała i regulowania oddechu przy roz-
bijaniu bloków betonowych, zginaniu 
mieczy i sceny na łóżku fakira. Obecna 
na konkursie naczelnik Wydziału Oświaty 
Kultu, Sportu i Turystyki Danuta Koenig 
osobiście sprawdziła, czy gwoździe są 
autentyczne. 

Na koniec dziękowano nauczycielce An-
nie Sikorze, pomysłodawczyni i głównej 
organizatorce imprezy. Monika Niemiec 

Jeszcze nie organizujemy w Ustroniu castingów do „you can dance”, ale tak 
mógłby pomyśleć przypadkowy widz, wchodząc do auli Gimnazjum Nr �, � lutego. 
Odbywał sie wtedy iV Międzynarody Karnawałowy Konkurs taneczny.  
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Od 1 stycznia 2004 roku podatnik płacą-
cy podatek dochodowy od osób izycznych 
może przeznaczyć 1% swojego podatku 
na rzecz wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego znajdującej się na 
oicjalnej liście tego rodzaju organizacji. 
Można ją znaleźć w Internecie na przykład 
na stronie: www.opp.ms.gov.pl, www.
baza.pozytek.ngo.pl.

Przed 1 stycznia 2007 roku musieliśmy 
osobiście dokonać przelewu dla wybranej 
organizacji, a potem odliczyć tę sumę  
w zeznaniu PIT. Teraz wypełniamy od-
powiednie rubryki w zeznaniu rocznym 
i pieniądze przekazuje urząd skarbowy. 
To znacznie ułatwiło procedury i od razu 
spowodowało wzrost liczby darczyńców. 

Przekazanie 1% swojego podatku do-
chodowego jest banalnie proste. W odpo-
wiedniej rubryce zeznania PIT musimy 
wpisać nazwę organizacji, jej numer wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  
i kwotę. Nie może ona przekraczać owego 
1 procenta naszego podatku, czyli 1% 
sumy, którą wpisaliśmy w pozycji pod 
nazwą „Podatek należny”. W następnym 
punkcie zeznania PIT można podać swoje 
dane, żeby organizacja wiedziała, kto jej 
przekazał pieniądze, ale to nie jest obo-
wiązkowe. 

Poniżej podajemy organizacje Pożytku 
Publicznego działające w Ustroniu. Mo-
żemy na co dzień obserwować ich pracę  
i oceniać jej efekty.

StOWaRZySZeNie Na RZeCZ 
DZieCi i RODZiN 

„PONaD GRaNiCaMi”
Numer KRS: 0000330742
Skład Zarządu: Michał Szałkowski, pre-

zes, Agata Niedzielska, wiceprezes, Halina 
Puchowska-Ryrych, wiceprezes, członko-
wie: Jolanta Jurzykowska, Sylwia Kozieł. 

Wiele dobrego o działalności Stowarzy-
szenia dowiemy się ze strony internetowej: 
www.ponadgranicami.pl. Ale pokrótce 
przypomnijmy, że działa we współpracy z 
Paraią NMP Królowej Polski ojców domi-
nikanów w Hermanicach głównie zajmuje 
się prowadzeniem świetlicy środowisko-
wej, z której bezpłatnie mogą korzystać 
wszystkie dzieci i młodzież bez względu 
na wyznanie. Każdego popołudnia od 
poniedziałku do piątku i przed południem 
w soboty wolontariusze pomagają w od-
rabianiu lekcji, prowadzą zabawy, zajęcia 
plastyczne, sportowe, komputerowe. Od 
kilku lat Stowarzyszenie organizuje letnie 
półkolonie w czasie wakacji i warsztaty 
dla rodziców.

StOWaRZySZeNie POMOCy 
DZieCiOM i RODZiNie

 „MOŻNa iNaCZeJ”
Numer KRS: 0000110528
Skład Zarządu: Iwona Werpachowska, 

prezes, Monika Zawada, wiceprezes, Anna 
Gradka, skarbnik, Joanna Ryłko, sekretarz, 
Magdalena Kołoczek, członek. 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pracy 
z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”, 
specjalistyczną placówkę wsparcia dzien-
nego dla dzieci i młodzieży z rodzin dys-
funkcyjnych, wspiera rodzinę w pełnieniu 
funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 
Placówka odgrywa rolę proilaktyczną, bo 
stwarza możliwości spędzania czasu wol-
nego, z drugiej strony socjoterapeutyczną, 
zapewniając pomoc pedagoga, psychologa 
i realizując programy socjoterapeutyczne. 
Pieniądze przekazywane w ramach „1%” 
w całości przeznaczane są na kolonię let-
nią. Więcej: www.moznainaczej.org.pl

tOWaRZyStWO OPieKi NaD 
NiePełNOSPRaWNyMi 

W UStRONiU
Numer KRS: 0000099847
Skład Zarządu: Emilia Czembor, prezes, 

Anna Hanus-Dyrda, wiceprezes, Helena 
Odehnal, skarbnik, Krystyna Firla, sekre-
tarz, Ewa Rakowska, członek.

Towarzystwo to organ prowadzący 
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
Wychowawczy w Nierodzimiu, którego 
dyrektorem jest Dorota Kohut. Przyj-
mowane są tam dzieci niepełnosprawne  
z Ustronia i całego powiatu, realizowany 
jest dla nich obowiązek szkolny, rozwijają 
się w nim psychoizycznie, poznawczo, 
emocjonalnie, społecznie. Działa też po-
radnia wczesnego wspomagania dla dzieci 
z zaburzeniami rozwoju. TONN organizuje 
1 listopada kwestę na ustrońskich cmen-
tarzach, w czerwcu w amiteatrze festyn 
„Dzieci- Dzieciom, Dzieci- Rodzicom”, 
coroczny koncert charytatywny – świato-
wej sławy jazzmana, Adama Makowicza. 
Więcej na www.niepelnosprawniustron.pl

tOWaRZyStWO KSZtałCeNia 
aRtyStyCZNeGO

Numer KRS: 0000096883
Skład Zarządu: Henryk Banszel, prezes, 

Elżbieta Sikora, wiceprezes, Urszula Lap-
czyk, skarbnik, Alena Kolarczyk, sekre-
tarz, Witold Podkański, przewodniczący 
Muzycznej Komisji Problemowej. 

Celem Towarzystwa jest rozwój ama-
torskiego ruchu artystycznego, poprzez 
prowadzenie Ogniska Muzycznego, które-

go kierownikiem jest Agnieszka Durlow.  
Prowadzone są klasy: fortepianu, skrzy-
piec, akordeonu, gitary, letu, keyboardu, 
saksofonu, klarnetu, a od tego roku śpiewu 
rozrywkowego oraz przedszkole muzycz-
ne. W tym roku szkolnym przyjęto 115 
uczniów, których kształci 13 nauczycieli. 
TKA organizuje co roku koncert kolęd, 
karnawałowy koncert nauczycieli ogniska, 
koncert wiosenny oraz popisy uczniów. 

FUNDaCJa ŚW.aNtONieGO
Numer KRS: 0000100192
Skład Zarządu: Tadeusz Browiński, 

prezes, Teresa Witoszek, wiceprezes, Ruta 
Hulanik, sekretarz, Hildegarda Boruta, 
skarbnik. 

Cele statutowe to działania na rzecz 
grup mniejszości narodowej w kraju i za 
granicą znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. W Ustroniu przy ul. Kościelnej 
Fundacja prowadzi jadłodajnię dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Wydaje śniadania i obiady. Przygo-
towuje również żywnościowe paczki świą-
teczne dla dzieci i rodzin potrzebujących, 
które wręczane są podczas uroczystych 
wigilijek. Organizuje zbiórki żywności  
i darów dla Polonii na Wschodzie.

FUNDaCJa DOBReGO PaSteRZa
Numer KRS: 0000047396
Skład Zarządu: Alojzy Wencepel, pre-

zes, Andrzej Songajłło, wiceprezes, Bar-
bara Herda, sekretarz, Wanda Ślezak, 
członek. 

Fundacja posiada trzy domy: dla Bez-
domnych Matek w Wiśle Małej i w Ustro-
niu przy ul. Skalica 1, który jest obec-
nie remontowany, w Wiśle Wielkiej dla 
Niepełnosprawnych, który obecnie jest 
przeprojektowany. Przy Paraii Dobrego 
Pasterza w Polanie działa Dom Ludzi 
Bezdomnych Mężczyzn. Fundacja pro-
wadzi Gminne Centrum Informacji dla 
bezrobotnych. Osobą odpowiedzialną jest 
ks. Alojzy Wencepel, który w 1998 r. został 
laureatem Pierwszej Edycji „Społecznika 
Roku”, a w 2001r. został Proboszczem 
Trzeciego Tysiąclecia.

POlSKa iZBa ReHaBilitaCJi i 
PROFilaKtyKi ZDROWOtNeJ
Numer KRS: 0000207331
Skład Zarządu: Józef Mroczkowski, 

prezes, Wiesław Rycerski, wiceprezes, 
Kazimierz Kałwa, członek. 

StOWaRZySZeNie KatOliCKi 
OŚRODeK eDUKaCyJNO-

ReHaBilitaCyJNy „aRKa”
Numer KRS: 0000041734 
Skład Zarządu: Janusz Pić, prezes, Bar-

bara Antonowicz-Pić, wiceprezes, Danuta 
Czakon, doktor medyczny, Marian Fres, 
asystent kościelny, Sabina Boda, sekretarz. 

Stowarzyszenie działa w Nierodzimiu 
wspierając ludzi chorych na nowotwory, 
znajdujących się w okresie po zabiegu 
operacyjnym, chemioterapii, naświetlaniu 
czy leczeniu hormonalnym, w podnosze-
niu systemu odpornościowego organizmu, 
aby nie dopuścić do wznowy procesu 
chorobowego. Dorosłym z alergią dora-
dza jak wstrzymać chorobę. Dzieje się 

Tylko jeden i aż jeden
organizacje pożytku publicznego wyręczają państwo w sprawach 

dotyczących oświaty, zdrowia, opieki nad potrzebującymi. Składa-
jąc roczne zeznanie podatkowe możemy sprawić, że 1% naszego 
podatku trai do ludzi, którzy czynią nasze społeczeństwo lepiej 
wykształconym i zmniejszają istniejące w nim podziały, a nie do 
urzędników, którzy nieudolnie nasze podatki zagospodarowują, kon-
sumując jeszcze po drodze ich część. 3 złote może być przeznaczone 
na śniadanie dla bezdomnego, 30 złotych na lekcję języka obcego 
dla zdolnego, choć ubogiego dziecka. co te 3 czy 30 złotych znaczy 	
w budżetach ministerstw?
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Prezentujemy uroczyste zakończenie klasy siódmej w 1955 r. 
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą nauczyciele i przedstawi-
ciele komitetu rodzicielskiego Anna Bobkiewicz, Hladky, Anna 

to podczas płatnych turnusów, podczas 
których personel medyczny i pomocniczy 
pomaga odzyskać równowagę duchową, 
psychiczną i sprawność izyczną. Więcej: 
www.arka.diecezja.bielsko.pl

Organizacja pożytku publicznego (OPP) 
− termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 
2004 roku przepisami ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Status OPP może uzyskać organizacja 
pozarządowa z wyjątkiem partii politycz-
nych, związków zawodowych oraz samo-
rządów zawodowych. Organizacja musi 
spełniać dodatkowe kryteria dotyczące 
m.in. jawności działania, kontroli w orga-
nizacji. Status ten umożliwia przekazanie 
na rzecz organizacji pożytku publicznego 
1% podatku dochodowego przez osoby 
izyczne. 

W Ustroniu działa wiele organizacji 
– stowarzyszeń, towarzystw, klubów, 
związków, które prowadzą działalność 
pożytku publicznego, ale nie posiadają 
statusu organizacji pożytku publicznego. 
Tym podmiotom nie możemy przekazy-
wać procenta z podatku dochodowego. 

             Opracowała: Monika Niemiec

Błaszczyk – Gromnica, Jan Mider, Helena Garbusińska, Tadeusz 
Bobkiewicz – kier. szkoły, Anna Latocha, Gabriela Tomiczek, 
Danuta Sadowska, Antonina Grabowska, Anna Węglorz-Białoń, 
w drugim rzędzie: Karol Sikora – wychowawca, Krystyna Myr-
mus, Marta Kłósko, Anna Krysta, Anna Madzia, Anna Czakon, 
Danuta Moskała, Helena Matysiak, A. Nogowczyk, kucharki:  
P. Greń, Niemczyk, ks. Henryk Stypa,  w trzecim rzędzie: Hermina 
Badura, Gertruda Jurczok, Fiedor, Turoń, NN, J. Linert, Tadeusz 
Cholewa, Wanda Krysta, Irena Paszek, Alina Waszek, Helena 
Pietroszek, Anna Sztwiertnia, w czwartym rzędzie: B. Drózd, 
Andrzej Tymowicz, Piotr Kluzik, Eugeniusz Odechnal. Fotograię 
udostępniła i opisała Zoia Matuszyńska.

 czwartek 4 lutego zdecydowanie różnił się od innych dni tegorocznej zimy. świeciło słońce 
a temperatura skoczyła do 10 stopni powyżej zera. nic więc dziwnego, że zaczął gwałtownie 
topnieć śnieg, a na ulicach tworzyły się okazałe kałuże.                                    Fot. W. Suchta	

*    *    *
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Bal na STo par jedynki
W ostatnią sobotę stycznia w jednym  

z najładniejszych hoteli Ustronia – Hotelu 
„Olympic” Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr 1 zorganizowała tradycyjny 
Bal Rodzicielski.

Otwarcia balu dokonała dyrektor Bo-
gumiła Czyż-Tomiczek, która w pierw-
szych słowach podziękowała Zarządowi 
Hotelu za wynajęcie sal a dyrektor hotelu 
Agnieszce Witalis-Kukułce za okaza-
ną przy całym przedsięwzięciu pomoc. 
Dziękowała także wszystkim sponsorom, 
przyjaciołom szkoły i gościom.

Przewodniczący Rady Rodziców Prze-
mysław Korcz poinformował o atrakcjach 
balu, niespodziankach, złożył wszystkim 
życzenia noworoczne i wspólnym toastem 
rozpoczęto zabawę.

Był to bal na „sto par”! W pięknych 
wnętrzach hotelu przybyli goście bawili 
się wyśmienicie do białego rana.

Tradycyjnie wszystkie smakołyki przy-
gotowała kuchnia SP-1, szkoła udostępniła 
wyposażenie sal i zastawy a obsługą balu  
i dekoracją zajęli się rodzice. 

Wspaniale bawił przybyłych niezastą-
piony Jan Zachar, który oprawę muzyczną  
naszych bali prowadzi co roku inaczej. 
W tym roku była prowadzona tak, jak na 
„Balu Mistrzów Sportu” w Warszawie, 
gdzie nasz absolwent bawił gości 2 tygo-
dnie  wcześniej. 

Tegoroczny bal „Jedynki” był najwięk-
szym balem tego karnawału. Niewątpliwie 
przyczynili się do tego nasi sponsorzy. 
Podziękowania kierujemy do: Zarządu 
Hotelu „Olympic”, Z. M. Bożek „Ustro-
nianka”, irmie „Azbud”, „Kubala”, M. R. 
Siedlok – Wytwórnia Gum, „Artchem”, 
Zakładowi Komunalnemu w Ustroniu, 
L. H. Król Kantor „Maja”, M. Polaczek 
„Betlejem”, M. Legierski „Marko” Wisła, 
M. Z. Szczotka „Frut Beskid”, M. Jurczok 
„Meble u Michała”, FHU M. Macura 
Wisła, sklep W. Misiorz, U. Skwara „De-
licje”, Hotel „Mulon”, E.Szwarc „Mix 
Styl”, Biuro Turystyczne „Mea travel”,  
L. Troszok Zakład Komunalny Goleszów, 
Kwiaciarnia „Wrzosowa Chata” K. Gałusz-
ka, Kolej Linowa „Czantoria”, Salon fry-

zjerski Manhatan, B. Kamieniarz Handel 
Hurtowy, R. T Brachaczek „Karczma nad 
Wisłą”, R. Heczko, Restauracja „Bahus”, 
A. Bukowczan, K. J. Niemczyk „Zazu 
Sport”, M. P. Machnowscy Leśny Park 
Niespodzianek, „Figle Migle”, E. Maciej-
czek, J. Sabiniok.

W imieniu całej społeczności naszej 
szkoły bardzo dziękuję Radzie Rodzi-
ców z przewodniczącym  Przemysła-
wem Korczem za zorganizowanie balu,  
z którego uzyskany dochód przeznaczy-
my na nowoczesne pomoce naukowe dla 
naszych dzieci.

Zapraszamy na Bal Rodzicielski  
w 2011r. może znowu w Hotelu Olympic.

Dyrektor SP1
Bogumiła Czyż-tomiczek

panie dyrektor i pan przewodniczący.

jak co roku o tej samej porze, czyli 21 - 22 stycznia wszystkie dzieci te małe i te duże 
składały życzenia swoim dziadkom. również przedszkolacy z przedszkola nr 2 w ustroniu 	
w sali widowiskowej mdk „prażakówka” uczcili to święto wierszem, tańcem i piosenką. na 
koniec wręczyli Babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki oraz zaprosili 
na słodki poczęstunek. Wszystkim naszym kochanym gościom jeszcze raz z tego miejsca 
życzymy, by nam w zdrowiu 100 lat żyli i niczym się nie martwili. 
                                                                           dzieci i pracownicy przedszkola nr 2	

Wybieramy się w niedzielę na zawody 
narciarskie dla dzieci „O maskotkę Us-
tronia”. W celu znalezienia szczegółowych 
informacji i zapisania dziecka odwiedziłem 
stronę www Ustronia i z przykrością 
stwierdziłem, że poprawiła się co prawda 
jej szata graiczna, ale jej walory użytkowe 
oraz jakość jej prowadzenia są, delikat-
nie mówiąc, nie z tego wieku. Proszę to 
prześledzić na przykładzie niedzielnych 
zawodów narciarskich. 

Baner zawodów o maskotkę Ustronia nie 
pozwala znaleźć żadnych informacji, dział 
„Dowiedz się więcej” odsyła do informacji 
o recitalu Grażyny Brodzińskiej, a pod 
linkiem „Regulamin zawodów” podany 
jest termin i szczegóły organizacyjne... 
zupełnie innych zawodów, tych za dwa 
tygodnie! Podsumowując: ze strony inter-
netowej Ustronia trudno czegokolwiek się 
dowiedzieć i wydaje się, że domaga się ona 
profesjonalnej obsługi (zawody o maskotkę 
Ustronia nie są jedynym przykładem!). 
Osoba niezorientowana w sprawie nie 
dowie się niczego. Ja zresztą również nie 
zdobyłem żadnej wiedzy, pozwalającej mi 
na zorganizowanie planu na niedzielę. 

Dlatego pozwalam sobie zwrócić na 
to Państwa uwagę, zależy mi bowiem 
zarówno na wizerunku miasta, jak i na 
mojej możliwości owocnego korzystania 
ze zdobyczy techniki. 

Z wyrazami poważania, 
R. Pawłowski 

liST  do  
redakcji
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indianie  i  zorro
We wszystkich ustrońskich przedszko-

lach i szkołach podstawowych zorgani-
zowano bale maskowe. W przebraniach 
bawili się nawet najmłodsi ze Żłobka 
Miejskiego. Prezentowano bardzo uroz-
maicone stroje. Absolwenci szkół sprzed 
20, 30 lat wspominają, że na parkiecie 
królowały księżniczki, wróżki i cyganki 
oraz kowboje, Indianie i Zorro. Teraz 
wykonując samodzielnie strój możemy 
korzystać z różnorodnych materiałów  
i dodatków. Możemy kupić strój gotowy, 
nowy lub używany. Tych ostatnich rodzice 
poszukują w second handach lub na au-

kcjach internetowych. Można też kostium 
wypożyczyć. Od 10 lat Wanda Szturc 
prowadzi wypożyczalnię strojów, w której 

Ferie z „prażakóWką”
�5.0� poniedziałek:
 - zajęcia taneczne – A. Darmstaedter s. 7
 - zajęcia plastyczne – P. Picha s. 8
�6.0� wtorek:
 - zajęcia taneczne – W. Twardzik s. 7
 - zajęcia komp. – A. Darmstaedter s. 9
�7.0�  środa:
 - zajęcia rękodzieła – W. Węglorz s.�0
 - zajęcia taneczne – A. Darmstaedter s. 7

�8.0�  czwartek:
 - zajęcia modelarskie – P. Chwastek s. 9
 - zajęcia taneczne – K. Rymanowska s. 7
�9.0�  piątek:
 - zajęcia taneczne – K. Rymanowska s. 7
 - zajęcia plastyczne – P. Picha s. 8
��.0�  poniedziałek:
- zajęcia taneczne – A. Darmstaedter s. 7
- zajęcia plastyczne – P. Picha s. 8

�5 - �6 lutego w godzinach �0.00 – �4.00

�3.0� wtorek:
 - zajęcia taneczne – W. Twardzik s. 7
 - zajęcia komputerowe – A. Darmstaedter  
   s. �3
�4.0� środa:
 - zajęcia rękodzieła – W. Węglorz s. �0
 - zajęcia taneczne – A. Darmstaedter s. 7
�5.0� czwartek:
 - zajęcia modelarskie – P. Chwastek s. 9
 - zajęcia taneczne – K. Rymanowska s. 7
�6.0� piątek:
 - zajęcia taneczne – K. Rymanowska s. 7
 - zajęcia plastyczne – P. Picha s. 8
Zapisy w sekretariacie MDK „Prażakówka”  
(pokój nr ��) przy ul. i. Daszyńskiego �8.

w karnawale, drzwi się nie zamykają. Pani 
Wanda stwierdza, że dzieci nie zmieniły za 
bardzo upodobań, ale mają większe wyma-
gania. Największym powodzeniem wśród 
chłopców cieszą konkretni bohaterowie 
kreskówek, których akurat podziwia się 
w danym sezonie. 
- Chłopcy niezmiennie poszukują dziel-
nych wojowników nieważne z jakiej epoki 
– mówi prowadząca wypożyczalnię – Wi-
dać, że oczy im się świecą, gdy przymie-
rzają płaszcze, hełmy czy inne akcesoria. 
Czują się jak bohaterowie. Młodsze dziew-
czynki chcą wyglądać strojnie, robią na 
nich wrażenie piękne suknie, więc zostają 
księżniczkami, ale starsze wolą być wiedź-
mami i czarownicami. 

To pewnie wpływ Harrego Pottera. 
Przyjęła się też estetyka święta Halloween, 
więc pojawiły się kościotrupy. Największy 
problem mają chłopcy z trzeciej klasy. Są 
już zbyt dorośli na Indian i kowbojów,  
a boją się wykazać wiekszą inwencją, żeby 
koledzy się nie śmiali. 

Jednak generalnie zasada jest taka, że 
im starsze dzieci, tym bardziej odchodzą 
od schematycznych podziałów na rycerzy 
i księżniczki i stawiają na oryginalność. 
Mają wyobraźnię, choć mówi się, że 
zaniedbana przez przesiadywanie przed 
komputerem.        Monika Niemiec 

przegląd strojów na balu pierwszoklasistów w Sp-2.                                      Fot. m. niemiec

pokaz sztuk walki przygotowany przez członków Stowarzyszenia Tao uświetnił konkurs 
tańca w gimnazjum nr 1. na zdjęciu widać, jak mieczem zostaje przecięty ogórek położony 
na piersi zawodnika. zawodnik był położony na gwoździach.                       Fot. m. niemiec



Gazeta Ustrońska   �0 11 lutego 2010 r. 

MIejsKA BIBLIoteKA PUBLIcznA  im. J. Wantu³y 

rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyteLnia oGóLna oraz WypoŻyczaLnia dLa dzieci i młodzieŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

bibLioteka szkoLno-œrodoWiskoWa W ustroniu - poLanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
„zbiory marii skaLickieJ” OddZiAŁ MUZeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „pod Jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
 „z nieba do nieba - anioły i drzewa” - prace artystów Stowarzyszenia Manu Art - Agaty i Marka 
Cienciałów oraz Kamy Stachowskiej i Janusza Księżnika (drzewo i szkło). 
 „Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. 
kLub propozycJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
oddzia£ czynny:  codziennie w godz. 11-16

GaLeria sztuki WspółczesneJ „na GoJacH” 
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GaLeria sztuki WspółczesneJ „zaWodzie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. Galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

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

cHrzeœciJañska FundacJa „¯ycie i misJa”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, e-mail: fundacja@misja.org.pl,  www.misja.org.pl
biuro czynne: od poniedziałku do piątku  8.00-16.00
instytut poradnictwa chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),   
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci 
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

WystaWa motocykLi zabytkoWycH - rdzaWe diamenty

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czYteLnIA KAtoLIcKA  

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

mieJski dom kuLtury „praŻakóWka” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec 
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance 
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
AeroBIK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.

jogA - środa i piątek - 17.50 -18.50.

toWarzystWo kształcenia artystyczneGo - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

eWanGeLickie stoWarzyszenie „maria marta”
ul. polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, policja, stra¿ miejska

ustroñskie stoWarzyszenie trzeŹWoœci 
Klub Abstynenta „ROdZiNA”, ustro , ul. rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MiTyNG AA - czwartek  i niedziela od 17.30  MiTyNG Al-Anon.- wtorek od 15.30 
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FundacJa œW. antonieGo
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;   Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

mieJski oœrodek pomocy spo£eczneJ
ul. m. konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
 

stoWarzyszenia i zWiązki W praŻakóWce
zw. kombatantów rp i by³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

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

stoWarzyszenie pomocy dzieciom i rodzinie”moŻna inaczeJ”W ustroniu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  wtorek i czwartek 8.00-10.00 
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- psychoterapeuta: piątek 13.00-17.00
oddziały ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30; 
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30

ŚWietLica ŚrodoWiskoWa dLa dzieci i młodzieŻy W HermanicacH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.

mieJska inFormacJa turystyczna  
rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

straŻ mieJska ustroñ 
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy:  darmowy 986.

urząd miasta ustroń
sekretariat: tel. 857-93-00

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZiOMO: �) KS Kuźnia, 4) straszy pod Wawelem,  
6) organizacja pokojowa, 8) ogrodzenie, 9) strzała do kuszy, 
�0) biustonosz, ��) nieprzetłumaczalny zwrot, ��) góry  
w Belgii, �3) buty na kółkach, �4) patrzałki, �5) zgorzeli-
na, �6) po ustąpieniu bólu, �7) malaria, �8) popękany lód,  
�9) z pieca hutniczego, �0) płynny lub ziemny.
PiONOWO: �) wdzianko skrzata, �) zabawa logiczna,  
3) rzucane pod nogi, 4) reguluje fortepiany, 5) łódź rybacka, 
6) znawca ptaków, 7) węże go słuchają, ��) objęcie biskup-
stwa, �3) kuzynka foki, �7) na pięciolinii.

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

lUty - PODKUJ BUty

Nagrodę 30 zł otrzymuje: Józefa Heczko z Ustronia, 
ul. M. Reja 7. Zapraszamy do redakcji.

Witejcie ludeczkowie
Wyjątkowy, dwupłytowy, starannie opracowany mu-

zycznie i edytorsko album wydano z okazji jubileuszu 
cieszyńskiej szkoły muzycznej. Dzięki niemu możemy 
posłuchać, jak grają ustroniacy w orkiestrze i solo. 

Wydawnictwo powstało w ramach ubiegłorocznych obchodów 
75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderew-
skiego w Cieszynie. Na pierwszym krążku znalazł się zapis kon-
certu Orkiestry Jubileuszowej, złożonej z uczniów, pedagogów 
i absolwentów PSM, którą dyrygował obecny dyrektor PSM 
Krzysztof Durlow. W składzie orkiestry znalazły się przedsta-
wicielki naszego miasta: Maja Oleksa, która zagrała na altówce 
i Justyna Gazda na skrzypcach.

Na drugim krążku znajdziemy nagrania najlepszych uczniów 
szkoły, laureatów konkursów muzycznych. Solowymi występa-
mi nagrodzone zostały ustronianki: Paulina Kania – fortepian, 
Agnieszka Białek – let i jej siostra Gabrysia Białek, która również 
gra na lecie.

O Agnieszce pisaliśmy w numerze 2/2010. Jest teraz studentką 
I roku Akademii Muzycznej w Krakowie, stypendystką Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, a na płycie są wymienione jej wcześniejsze 
osiągnięcia: III miejsce w XXXI Okręgowej Olimpiadzie Ar-
tystycznej w Katowicach (2007) oraz I miejsce w Olimpiadzie 
Słuchowej we Wrocławiu (2008). Młodsza z sióstr Białek – Ga-
briela, uczęszcza do I klasy średniej szkoły muzycznej. Zdobyła 
już III miejsce w XV Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych 
w Dąbrowie Górniczej (2008) i III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Fletowym w Sochaczewie (2009). Paulina jest uczen-
nicą klasy piątej fortepianu. Do tej pory zajęła II miejsce w XXV 
Konkursie Młodych Pianistów Nad Kamienną w Skarżysku Ka-
miennej (2007) i wyróżnienie II stopnia w III Międzynarodowym 
Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli (2008). 

Płytę można jeszcze kupić w sekretariacie szkoły w Cieszynie, 
kosztuje 20 zł.                               (mn)

grają  SioSTry
Byliście łoto w pióntek na tym kóncercie Grażyny Brodziński? 

Jo sie strasznucnie wybiyrała, bo ponikiedy rada sie podziwóm  
w telewizorze na taki opery, czy operetki. To je ganc inszy świat.  
Jo wiym, że do niego nijak nie pasujym, bo to przeca z daleka 
widać żech je tako zaniedbano baba ze wsi, nale rada bych se 
tam na Prażakówce siadła kansik w kóntku, w łostatnim rzyndzie, 
nó wiycie na zadku i połoglóndała jako ty ustróński paniczki sie 
łoblyjakóm, jaki majóm fryzury, jaki kłobuki, nó cało ta elegacja 
– Francja je dlo mnie dycki zaimawo. Nó i posłóchała bych se 
rada taki wielki śpiywoczki, zdo mi sie, że to by była ganc aniel-
sko muzyka. Nale chybiło biletów i poszłach zawiedzióno ku 
chałupie. A po chodniku żech se to rozwożyła, że teroski je żech 
zawiedzióno, ale jakbych kupiła tyn bilet, to bych sie nałoglóndała 
i naposłóchała tego wielkigo świata i byłabych jeszcze bardziyj 
zakómpleksióno. Tóż nie wiym co lepsze. 

Ale w łostatni chwili żech sie skapła, że muszym nawiedzić 
kamratke, co miała w sobote urodziny, tóż naszłach sie ganc  
w inszym świecie, nie operowym jyno takim prowdziwym. Pół 
godziny, abo kapke wiyncyj żech sie szmatłała do jeji chałupy, bo 
miyszko po sómsiedzku downego gospodarstwa Jónka z Kympy. 
Na schódkach przed chałupóm siedzioł kocur, kiery wylizowoł se 
jedno miejsce pod chłostym, a snoci, jak tam sie kocur, czy koczka 
myje, to przyjdóm goście. Nó i była to prowda, bo przeca przi-
szłach wczas po łobiedzie, coby mi sie nie zećmiło. Nie wziyłach 
kwiotków, dyć by mi zmarzły, ale kupiłach półlitrówke szpyrytusu, 
dyć to je na wszelijaki boleści i upiykłach takóm szumnóm buchte 
z kakałym, bo zdo mi sie, żech je szpec łod drożdżowego ciasta. 
Kamratka była rada, dyć my sie downo nie widziały. Zaroziut-
ko wycióngła ze szpajski swojski szmolec i pomazała dómowy 
chlebiczek, co mi dycki strasznucnie szmakuje. Posiedziały my  
z półdrugo godziny, potym musiała dojić krowe i prosioki łod-
bywać, tóż brałach sie naspadek. Nó i miałach być w operze, 
 a byłach w hańdowniejszym gospodarstwie w miłej atmosferze. Hela 

gabriela Białek. paulina	kania.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu 5 lutego 2010 r. na tablicy ogłoszeń został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przenaczonych do 
dzierżawy, najmu na okres do trzech lat niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem  
a stanowiących własność osób prawnych, izycznych, jedno-
stek nie posiadających osobowości prawnej.
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Czyże są spokrewnione między innymi z dzwońcami, makolą-
gwami i szczygłami, a wszystkie te gatunki tworzą jeden rodzaj, 
noszący łacińską nazwę Carduelis. Generalnie czyże są ubarwione 
na zielono, z dodatkiem szarości, żółci i czerni. Grzbiet mają 
zielony, brzuch jasnozielony lub szary; zarówno brzuch i grzbiet 
przyozdabiają im ciemniejsze, podłużne plamki. Na czarnych 
skrzydłach wyraźnie odznacza się szeroki, żółty pasek, żółte 
plamy pojawiają się również u nasady ogona, którego koniec 
jest czarny i głęboko wcięty. Ciemne plamy znajduje się także 
na wierzchu głowy oraz na podbródku. Chociaż ptaki obu płci są 
podobnie ubarwione, to łatwo można je rozróżnić - samice mają 
jaśniejsze barwy, z wyraźniejszym ciemnym kreskowaniem,  
a samce noszą na głowie bardzo wyraźną czarną „czapeczkę”. 
Stosunkowo mały, ale ostro zakończony dziób przydaje się czyży-

kom do wydziobywania 
ulubionego pokarmu, 
czyli nasion z „szyszek” 
olch oraz świerków. 
Oczywiście menu tych 
ptaków jest zdecydo-
wanie bardziej uroz-
maicone, a jego skład 
zależy od pory roku. 
Wiosną i latem pokarm 
roślinny w istotny spo-
sób uzupełniają mszyce, 
drobne gąsienice i inny 
owadzi, „miękki” dro-
biazg. Jesienią i zimą 
dieta czyży jest wege-
tariańska, a składają się 
na nią nasiona różnych 
roślin. Drobne rozmiary 
czyży umożliwiają im 
zawisanie - nawet do 
góry nogami - na naj-
cieńszych nawet gałąz-
kach drzew i krzewów 
podczas poszukiwania 
i zjadania pokarmu  
(w tej konkurencji 
umiejętnościami do-
równują im chyba je-
dynie raniuszki, sikorki 
i szczygły).

Zimą czyże dość ła-
two zaobserwować na 

przykład w pobliżu karmników, w parkach i w ogrodach, zwłasz-
cza, że wiodą wówczas życie stadne. Znacznie trudniej wypatrzeć 
je w okresie lęgowym. Ptaki te, żyjąc w monogamicznych parach, 
zaszywają się w iglastych borach lub lasach, w których świerk 
zdecydowanie dominuje. Samica buduje grubościenne gniazda 
na drzewach iglastych, umieszczając je wysoko, co najmniej 
około 8 metrów nad powierzchnia ziemi. Gniazda są solidne,  
a przede wszystkim doskonale zamaskowane pajęczynami, przę-
dzą z owadzich kokonów i porostami tak, że niezwykle trudno 
je wypatrzeć. Również wyłącznie samica zajmuje się wysiady-
waniem jaj (5-6 w lęgu). Samiec w tym czasie troskliwie się nią 
zajmuje i przynosi jej pokarm. Wiemy, że czyże dożywają 11-13 
lat na wolności, a w niewoli - nawet do lat 25. 

Dawniej wierzono, że skoro tak trudno wypatrzyć gniazdo 
czyża, musi się za tym kryć jakaś magia. Jak podaje Andrzej 
Kruszewicz w swoich „Ptakach Polski”, niegdyś uważano, że 
gniazda czyży czynią niewidzialnymi włożone do nich przez ptaki 
zaczarowane kamyki. Niektórzy ponoć uważali, że to nie kamy-
ki, ale czarodziejskie złote kulki. Jak znam życie, to wielu ludzi 
połakomiło się na „bogactwo” ukryte w czyżykowych gniazdach  
i pewnie sporo czasu poświęciło na ich odnalezienie na drzewach 
i rozerwanie na strzępy w poszukiwaniu upragnionego złota. 
Bardziej jednak niebezpieczny dla czyży był dawniejszy zwyczaj 
ich łapania i hodowania w klatkach, aby po skrzyżowaniu z kanar-
kiem czy z ptakami innych gatunków, otrzymać jakieś ciekawie 
ubarwione i śpiewające mieszańce. Na szczęście dziś czyż jest 
gatunkiem objętym ochroną, co czyni ten proceder nielegalnym 
i zabronionym.                  Tekst i zdjęcie: aleksander Dorda

 

    CZyŻ,  CZyli  CZyŻyK

Zimowe dokarmianie ptaków ma co najmniej dwie podstawowe 
zalety. Jest przede wszystkim świadectwem naszego dobrego 
serce, chęci niesienia pomocy innym żywym stworzeniom. Usta-
wienie karmnika i wysypywanie doń różnych ziaren, orzechów 
czy pokrojonych jabłek (dokarmianie ptaków okruchami chleba 
i innymi resztkami z naszego stołu jest niewskazane, przynosi 
skrzydlatym gościom więcej szkody niż pożytku), zawieszanie 
tak zwanych ptasich pyz czy całych „główek” słoneczników  
z niewyłuskanymi ziarnami to czynność tyleż prosta, co odpowie-
dzialna. Raz wystawiony karmnik czy sypnięta na parapet karma 
przyciąga ptaki, które zapamiętują miejsce „ptasiej stołówki”  
i będą do niego przylatywać z nadzieją na jeszcze. Niosąc więc 
ptakom pomoc, w pamięci musimy mieć mądrą myśl, jaką w „Ma-
łym Księciu” zawarł Antoine de Saint-Exupéry - Pozostajesz na 
zawsze odpowiedzialny za 
to, co oswoiłeś. 

Drugą niewątpliwą za-
letą przydomowego, że 
tak powiem, dokarmia-
nia ptaków, jest możli-
wość ich obserwacji bez 
konieczności opuszcza-
nia domowych pieleszy. 
Karmnik umożliwia nie 
tylko bliższe poznanie 
popularnych i żyjących 
blisko ludzi gatunków 
ptaków, ich zwyczajów 
czy zachowania się. Do 
miejsc dokarmiania przy-
latują zimą również ga-
tunki na co dzień trzyma-
jące się z dala od ludzkich 
siedzib, stroniące od ludzi 
i zalatujące do nas jedynie 
podczas wędrówek czy 
właśnie w okresie zimo-
wym.

Przez nieszczęsny przy-
padek (a raczej wypadek), 
tej zimy kilka tygodni spę-
dziłem nie wychodząc z 
domu, mogłem więc nieco 
więcej czasu poświęcić 
obserwacji tego, co dzieje 
się w karmnikach w moim 
ogrodzie, a przede wszyst-
kim poznać odwiedzających je gości. Jak zwykle prym wśród nich 
wiodą kłótliwe i agresywnie usposobione do wszystkich kosy, 
szczególnie licznymi gośćmi są sikory - bogatki i modraszki, na 
swoją kolejką dziobania musi cierpliwie czekać płochliwa, dys-
tyngowana i chyba zawsze ta sama parka sierpówek. Pojawiają 
się wróble, stadkami przylatują dzwońce i puchate kulki z długimi 
ogonkami, czyli raniuszki. Swoje z karmników wybierają także, 
wyglądające niczym papugi, grubodzioby oraz barwnie upierzone 
zięby. Gawrony i sójki tylko z daleka przypatrują się karmnikom, 
ale też nie dla nich jest rodzaj sypanej karmy. Sporym dla mnie 
zaskoczeniem były odwiedziny dzięcioła dużego, a jeszcze więk-
szym - dzięcioła zielonego. Mam wrażenie, że raz mignął wśród 
większej grupki stołujących się ptaków kolorowy szczygieł, ale 
tego nie jestem do końca pewny. Regularnie natomiast moje 
karmniki i ptasie pyzy tej zimy odwiedzają czyże.

Czyż, zwany także czyżykiem, należy do ptasiego drobiazgu 
- jest znacznie mniejszy od wróbla, dorastając do 11-12 centyme-
trów długości ciała, ze skrzydłami o rozpiętości około 21 centy-
metrów oraz wadze około 13-15 gramów. Gatunek ten występuje 
w Europie, przy czym na całym jej obszarze zamieszkuje góry, 
a w północnej i środkowej części kontynentu występuje także  
w lasach świerkowych. Ponadto czyża spotkamy w Azji Mniej-
szej oraz w Mandżurii. Jest to ptak częściowo wędrowny, a to 
oznacza, że czyże z naszego regionu na ogół zimują w zachodniej 
i południowo-zachodniej Europie, ale mogą również pozostawać 
u nas zimę, przenosząc się przy tym do miast i ludzkich osiedli. 
Ponadto przylatują do nas na zimowisko czyże z północnych  
i wschodnich regionów Europy. 
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najmłodSi  na  SToku

na trasie zuzia, za chwilę ruszy martyna.                                                           Fot. W. Suchta

W niedzielę 7 lutego na polanie nad dol-
ną stacją wyciągu na Czantorię odbyły się 
IX Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustro-
niaczka. Na starcie stanęło 47 uczestników 
w wieku od pięciu do dziesięciu lat. Liczył 
się rok urodzenia, więc większość dzieci  
z najmłodszej grupy to jeszcze czterolat-
kowie. I to oni, tak jak w latach ubiegłych, 
byli głównymi bohaterami imprezy. Ich 
najgłośniej dopingowano, kierowano we 
właściwe bramki, co nie zawsze przynosiło 
spodziewany efekt, choć każdego młodego 
zawodnika szczegółowo instruowano,  
z której strony ma omijać bramki a bramek 
było siedem. Czas mierzono elektronicz-
nie. Niektórzy rodzice jechali obok swoich 
pociech. W sumie wystartowało 47 dzieci. 
Zawody rozpoczęły przejazdy Ustroniacz-
ków, a w tym roku byli nimi Wiktoria 
Krysta i  Józef  Procner. Na mecie wszyscy 
otrzymywali czekolady. Odbyły się dwa 
przejazdy po tej samej trasie, przy czym 
zaliczano czas lepszego przejazdu. 

Wszystkie dzieci rywalizujące na sto-
ku otrzymały ustroniaczki, przy czym 
za pierwsze trzy miejsca maskotki były 
nieco większe, co w jednym przypadku 
wzbudziło autentyczny żal czwartego na 
mecie. Maskotki wręczał burmistrz Ire-
neusz Szarzec. Na zakończenie wszyscy 
z maskotkami ustawili się do wspólnego 
zdjęcia. Organizatorami zawodów byli: 
Urząd Miasta, Kolej Linowa Czantoria, 
SRS Czantoria.

Wyniki: 
Dziewczynki: rocznik 2005: 1. Ame-

lia Warzecha - Ustroń, 2. Tatiana Heller 
- Brenna, 3. Marta Kępińska - Ustroń, 
rocznik 2004: 1. Maria Pawłowska - Górki 
Wielkie, 2. Martyna Czerny - Skoczów, 
rocznik 2003: 1. Zuzanna Heller - Gór-
ki Wielkie, 2. Julia Wnuk - Goleszów,  

3. Martyna Panek - Goleszów, 4. Zuzanna 
Kostka - Ustroń, 5. Natalia Sobolewska - 
Goleszów, 6. Dagmara Pawelska - Ustroń, 
rocznik 2002: Ewa Szklarek - Katowice,  
2. Kamila Pawelska - Ustroń, rocz-
nik 2001: 1. Róża Warzecha - Ustroń,  
2. Sylwia Pichnar - Żory, 3. Marta Gogółka - 
Ustroń, 4. Małgorzata Szewieczek - Ustroń,  
5. Martyna Kołatek - Ustroń, 6. Agnieszka 
Papierniak - Ustroń, 7. Julia Matyjewicz 
- Niepołomnice, 8. Hanna Hamielec - 
Lubań, rocznik 2000: 1. Natalia Hecz-
ko - Ustroń, 2. Julia Jagosz - Skoczów,  
3. Zuzanna Łuckoś - Ustroń, 4. Katarzyna 
Krajewska - Skoczów, 5. Izabela Ciompa 
- Ustroń, 6. Wiktoria Kłósko - Ustroń,  
7. Sara Pawelska - Ustroń.

Chłopcy: rocznik 2005: 1. Jakub 
Chmielewski - Bielsko-Biała, 2. Filip 
Matyjewicz - Niepołomnice, rocznik 2004:  
1. Wojciech Gałuszka - Bielsko-Biała,  
2. Jan Rydlewski - Ustroń, 3. Kamil Górniak 
- Goleszów, rocznik 2002: 1. Filip Bobrzyk 
- Górki Małe, 2. Grzegorz Hussar - Ustroń,  
3. Piotr Warski-Sikora - Goleszów,  
4. Jan Szewieczek - Ustroń, rocznik 2001:  
1. Kacper Walczak - Ustroń, 2. Michał Tom-
czyk - Ustroń, 3. Jakub Kuczera - Cieszyn,  
4. Mateusz Czakon - Kozakowice, 5. Filip 
Pichnar - Żory, 6. Patryk Puchała - Ustroń, 
rocznik 2000: 1. Łukasz Panek - Goleszów, 
2. Wojciech Czaja - Międzyświeć, 3. Szy-
mon Warski-Sikora - Goleszów, 4. Marcin 
Warski - Wisła.              Wojsław Suchta

na zakończenie zawodów wspólne zdjęcie.                                                                                        Fot. W. Suchta
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3 lutego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 1 otwarto biuro posel-
sko-senatorskie posła Tadeusza Szweda i senatora Marcina Tylny. 
Obaj parlamentarzyści należą do Akcji Wyborczej „Solidarność”. 
Obaj też reprezentują Ruch Społeczny AWS. (…) Z otwarcia biura 
nie krył zadowolenia Stanisław Bulcewicz, przewodniczący Koła RS 
AWS w Ustroniu: „- Zawsze chcieliśmy mieć miejsce, gdzie będzie 
można nas odnaleźć. (…) Konieczny jest kontakt społeczeństwa  
z różnymi fachowcami. Ludziom bezpośrednio trzeba wyjaśniać co 
się dzieje, bo różnie bywa z tym co media przekazują.” 

„- Jesteśmy ostatnim stowarzyszeniem w tym zmaterializowanym 
świecie, w którym pracuje się za darmo” – mówił Tadeusz Duda, 
prezes Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych pod-
czas rocznego zebrania w Polanie. Następnie w dyskusji skupiono 
się na krytyce Rady Miasta, a przede wszystkim zbyt niskiej dotacji 
dla jednostek OSP w Ustroniu. Naczelnik jednostki w Polanie 
Adam Chwastek mówił, że tak dalej być nie może w sytuacji, gdy 
trzeba zakupić mundury bojowe i opony do samochodu. Radni dali 
ustrońskim jednostkom 60.900 zł, tymczasem potrzeby wynoszą 
145.000 zł. „- To nie jednostki powinny doinansowywać Urząd 
Miasta, ale na odwrót” – mówił A. Chwastek. (…) Jeden z druhów 
stwierdził, że zawsze było tak, że dotacje dla Gazety Ustrońskiej 
i OSP były równe, tymczasem tym roku GU dostała więcej.  
„-A po co to komu?” – stwierdził strażak mając na myśli gazetę. 
(…) Zaskoczenie wśród gości wywołało oświadczenie Jana Macie-
jowskiego, że rezygnuje z funkcji prezesa. Swej decyzji szerzej nie 
uzasadniał. J. Maciejewski prezesem OSP w Polanie był 45 lat.

Jedną z przyczyn likwidacji budek telefonicznych, a w każdym 
razie znacznego ograniczenia ich liczby byli wandale niszczących 
je z dużym upodobaniem. (…) Był nawet taki okres, że w Ustroniu 
nie było ani jednego tzw. wolnostojącego aparatu telefonicznego. 
Obecnie tamci chuligani to ludzie z racji wieku niezajmujący się 
już takimi błahostkami jak budki telefoniczne, ale jest już młode 
pokolenie z powodzeniem naśladujące starsze.

W procesie odnawiania sali widowiskowej w „Prażakówce” 
ogromny udział mają przedsiębiorcy i mieszkańcy Ustronia. Nie 
zawsze jednak najważniejsze są pieniądze. Prowadzący MDK 
chcieliby wyposażyć salę w fortepian lub pianino i liczą na to, że 
znajdzie się ktoś, kto może przekazać instrument, niekoniecznie 
całkiem sprawny.               (mn) 

www.ustron.pl

Promocja okien PCV f.h. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033 854-53-98.

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

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi i 
nie tylko… Zamów bezpłatny po-
miar. Tel. 728-340-518, 33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl

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

Korepetycje z matematyki. Doja-
dę. 509-242-585.

Sprzedam Opel Astra 1999 r. 
poj. 1,6 benzyna. 694-454-566. 

DJ - Konferansjer - poprowadzę 
wesela, imprezy irmowe, kara-
oke, uroczystości rodzinne. Tel. 
603-168-747.

Do wynajęcia trzypokojowe 
,pierwsze piętro, Zawodzie, ciche, 
piękny widok. Tel. 506-961-933.

Instalacje sanitarne, C.O., WOD-
KAN, GAZ. Doradztwo i solidne 
wykonastwo, krótkie terminy.Tel. 
33 851 14 52, 509 940 502.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię. 502-685-
400.

Transport osób niepełnospraw-
nych lub 8 osób www.ton.net.pl 
609-805-801. 

Remonty, pokrycia dachowe, 660-
631-682.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, drewno twarde, 
brykiet, transport. 0518-201-189.

dziesięć  lat  temu

        KUltURa
12.02 godz. 18.00 Walentynkowy Koncert przy Świecach, 
         „Miłość niejedno ma imię” w wykonaniu 
        Artystycznego Tria Muzycznego, MDK  
        „Prażakówka”. 
15-26.02       Ferie z „Prażakówką”. Zajęcia w kołach  
        zainteresowań. Szczegóły na srt. 9.
 SPORt
13.02 godz. 18.00  iii liga siatkówki: tRS Siła - MKSR  
         Klimowicz Pyskowice, sala SP-2.  
 KiNO
12-18.2 godz.18.30  FaMe-SłaWa, muzyczny USA, 2009.
12-17.2 godz.20.15  DOM Zły, thriller Polska, 2009.
 

             

*    *    *

*    *    *

11-12.02  elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
13-14.02  „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
15-16.02  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.02  pod najadą ul. 3 maja 13  tel. 854-24-59
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *

albo życie rodzinne ...                                                  Fot. W. Suchta       

... albo parcie na szkło.                                                Fot. W. Suchta                          
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Hazard
„Tego już za wiele!”- 4 lutego o go-

dzinie 22.04 powiedziała moja suczka 
Lola, gdy po raz pierwszy nie wyszedłem  
z nią na codzienny spacer, bo ponad po-
łowę doby przesiedzieliśmy z moją żoną 
Lusią, przed telewizorem oglądając prze-
słuchanie premiera Donalda Tuska przed 
komisją hazardową.  

Do Ustronia problemy z hazardem 
wkroczyły już dość wcześnie, bo w 1993 
roku. Tak, nasze miasto miało już wtedy 
swoją małą „aferę hazardową”. Mianowi-
cie, miasto uzdrowisko Ustroń znalazło 
się na liście kilkudziesięciu miejscowości  
w Polsce, w których można było otwierać 
kasyna. Wówczas to, perspektywa oży-
wienia ruchu turystycznego poprzez to, że 
w Ustroniu będzie kasyno gry, wydawała 
się rzeczą zachęcającą. Dlatego też uzna-
łem, że nie będzie czymś niewłaściwym 
skierowanie do ówczesnych władz miasta, 
klienta mojej kancelarii adwokackiej, 
inwestora amerykańskiego zamierza-
jącego wybudować w naszym mieście 
kompleks rozrywkowy z kasynem. Pro-
gram inwestycyjny budowy trzech hoteli, 
kasyna, sali widowiskowej, sal kinowych, 
basenu, kortów itd. za 100 mln dolarów 
zainteresował ówczesne władze miasta, 
zwłaszcza, że inwestor do realizacji tego 
programu chciał zakupić niedawno prze-
jęty przez gminę dom wczasowy „Maciej-
ka”. Warunkiem realizacji projektu było 
nie zakłócenie uzdrowiskowej funkcji 
dzielnicy Zawodzia. Jednak mieszkańcy 
Ustronia byli poważnie zaniepokojeni, 
czy obecność kasyna z automatami do 
gry (zwłaszcza: jednorękimi bandytami) 
nie sprowadzi do naszego miasta różnego 

rodzaju gangsterów, przestępców i dilerów 
narkotyków. Na nic się zdały zapewnienia 
inwestora, właściciela kasyn w USA, że 
kompleks rozrywkowy z kasynem, dzięki 
obecności monitoringu i ochrony, będzie 
tak bezpieczny, iż całe rodziny z małymi 
dziećmi będą mogły się po nim poruszać 
niczym niezagrożone. Przejęcie władzy, 
po wyborach parlamentarnych w 1993 
roku, przez lewicę i urządzenie hazardu  
w Polsce według jej zasad, czyli tylko 
przez sięgające jeszcze czasów PRL-u: 
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywko-
we, tzw. ZPR-y (na których zdążyła się już 
uwłaszczyć), spowodowało, że inwestor 
amerykański, nie zwykły prowadzić inte-
resów z postkomunistami, powoli zaczął 
się wycofywać ze swoich planów. Ustroń 
nie stał się polskim Las Vegas. 

Hazard w Polsce dalej się rozwijał.  
W szczególności przybywało automatów 
o „niskich wygranych”. Automaty do gry 
pojawiły w kawiarniach, restauracjach, 
pubach, dyskotekach, kinach i domach 
handlowych, a nawet sklepach. W 1998 
roku przeprowadzono akcję rekwirowania 
tych automatów przez policję, jako, że 
uznano je za automaty losowe, na któ-
re wymagane było wykupienie licencji.  
W powiecie cieszyńskim zarekwirowano 
setki automatów. Właściciele automatów 
do gry szybko przedstawili organom ści-
gania, zamówioną przez nich, „ekspertyzę 
techniczną” profesorów Wojskowej Aka-
demii Technicznej tzw. WAT-u, którzy wy-
kazywali w tej opinii, że istnieje moment 
zręcznościowy w uruchomieniu automatu. 
Skarżył mi się jeden z cieszyńskich poli-
cjantów, że wówczas zmuszeni zostali do 
oddawania tych automatów właścicielom 
i całe te szafy (pełne pieniędzy!!) znosili 
z magazynu znajdującego się na trzecim 
piętrze budynku ówczesnej komendy. Po 
roku niemal wszystkie automaty niedaw-
no „zręcznościowe” stały się losowymi. 

Pobrano opłaty, ustalono dopłaty, pod-
wyższono podatki,... a i tak zaczęło ich 
przybywać.

Kto korzysta z automatów o niskich 
(wysokich) wygranych? W większości 
młodzież, ale …. dorośli też!. 

W jednym z kultowych barów piwnych 
w naszym mieście, gdzie ustawione są 
automaty, byłem świadkiem takiego zda-
rzenia. Po wypłacie (w zakładzie pracy), 
jeden ze stałych bywalców baru, namięt-
nie, całymi godzinami, grał na automatach. 
Obecni w barze koledzy, zwrócili się do 
niego: „Nie żal ci tych pieniędzy, tyle już 
przegrałeś. Mógłbyś przynajmniej nam coś 
postawić do wypicia”. Ten im odpowie-
dział: „Wam nie postawię, boście pijoki. 
Jak oddam żonie wszystkie pieniądze, to 
i tak będzie gadała, że za mało. Jo mom 
rod te maszyne. Wole jej dać pieniądze, 
niż babie”. Ot, taka sobie, może mało 
śmieszna, historyjka barowa. Ale, jak sły-
szę, i to coraz częściej, na sali sądowej, że 
powodem dokonania kradzieży, oszustwa 
lub wyłudzenia, jest zdobycie pieniędzy 
na grę na automatach lub w kasynie, bo 
oskarżony jest uzależniony od hazardu, 
to już mi nie jest do śmiechu. Jak jeszcze 
do tego wszystkiego dowiedziałem się, od 
prowadzącego klinikę leczenia uzależnień, 
że ok. 30% jego pacjentów, to uzależnieni 
od hazardu, to już się przeraziłem. Dobrze 
się stało, że w naszym mieście mieliśmy 
małą „aferę hazardową”, a teraz ujawnio-
no w kraju, „wielką” (wg opozycji) aferę 
hazardową, bo przy tej okazji zwrócono 
wreszcie uwagę na negatywne społeczne 
aspekty związane hazardem.

Mamy już nowe regulacje prawne znacz-
nie ograniczające swobodny rozwój ha-
zardu. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. 
Także w naszym mieście! 

Niezależnie od tego jaki będzie wynik 
pracy komisji hazardowej.             

                  andrzej Georg 

felieton

Wciąż ktoś nas 
czymś straszy

Po kilku latach przerwy mamy znowu 
prawdziwą zimę. A już zdawało się, że 
rację mają ci, którzy wciąż przekonują 
o nadchodzącym ociepleniu klimatu. Co 
prawda od czasu do czasu wnoszą popraw-
ki do swoich obliczeń i przesuwają datę 
nadejścia owej katastrofy, które spowoduje 
stopnienie lodowców i zatopienie niżej po-
łożonych terenów. Niedawno okazało się, 
że w wyliczeniach dotyczących stopienia 
się lodowców w Himalajach popełniono 
błąd; stanie się to nie, jak dotąd podawano, 
za trzydzieści lat, ale za trzysta lat… zaiste, 
niewielka to różnica, szczególnie widziana 
z perspektywy ludzkiego życia… Zapewne 
też zaskoczeniem dla owych zwolenników 
ocieplenia klimatu był tegoroczny styczeń, 

w którym przeciętna temperatura była  
o 5 stopni C niższa niż wynosi przeciętna 
temperatura poprzednich lat. A być może, 
że i następne miesiące będą podobne. Póki 
co mróz trzyma i nie ma nadziei na to, że 
popuści w ciągu lutego. Wygląda na to, 
że w lutym będziemy mieli tęgi mróz.  
A z zapowiedzi wynika, że dopiero w poło-
wie marca mają nadejść cieplejsze dni…

A tak już właściwie się przyzwyczaili-
śmy do takich zim – nie zim, kiedy to po 
kilku chłodniejszych dniach przychodziło 
ocieplenie. Skończyła się moda na kożu-
chy i futra, bo przy takiej temperaturze jak 
w poprzednich latach okazały się zbyt cie-
płe i niepotrzebne. Jednak tej zimy znowu 
przyszła okazja na to, aby je wyjąć z szafy 
i przewietrzyć… Gorzej mają ci, którzy 
nie mają ciepłych ubrań ani ciepłego kąta. 
Smutne są te powtarzane, rosnące liczby 
ludzi, którzy zmarli z wyziębienia… A do 
tego niepokój budzi perspektywa nagłej 
wiosennej odwilży i gwałtownego topnie-
nia śniegów. To bywało już przed laty, że 
po mroźnej i śnieżnej zimie przychodziły 
katastrofalne powodzie…

Wygląda na to, że zawsze mamy się 
czego obawiać; jak nie ocieplenia to ochło-

dzenia, jak nie braku wody to jej nadmiaru.  
A do tego jeszcze zawsze czymś nas 
straszą. Jak nie ociepleniem to świńską 
grypą… A tak to już bywa, że strach ma 
wielkie oczy. Tym bardziej, że grożące 
niebezpieczeństwo bywa wyolbrzymiane, 
po to, żeby dotarło do ludzi, przeraziło ich 
i skłoniło do oczekiwanego działania.

Z tym, że owo wyolbrzymianie grożące-
go niebezpieczeństwa, bywa przesadzone. 
I wtedy podjęte działania okazują się nie-
współmierne do faktycznego zagrożenia. 
Tak jak to, póki co, jest z ową świńską 
grypą. Pochłonęła ona o wiele mniej oiar 
niż zwykła, sezonowa grypa. A przygo-
towane i wykupione przez wiele rządów 
szczepionki, w dużej mierze okazały się 
niepotrzebne. Pozostały więc miliony 
niewykorzystanych szczepionek, na które 
zabrakło chętnych…

Wychodzi na to, że wciąż ktoś nas czymś 
straszy; różnego rodzaju zagrożeniami  
i niebezpieczeństwami, wojnami i katastro-
fami, czy wręcz końcem świata. Należy się 
z tymi zagrożeniami liczyć, ale pewnie bez 
przesady, bez powiększającego je szkła 
strachu i lęku przed wszystkim i wszyst-
kimi.                                          Jerzy Bór 

tak sobie myślę
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znoWu  WygryWają
W przedostatniej kolejce rozgrywek 

III ligi siatkówki drużyna TRS „Siła” 
Ustroń grała na wyjeździe z MKS Poręba.  
W pierwszym meczu w Ustroniu nasi siat-
karze przegrali dość gładko 1:3. Z drugiej 
strony nadzieją napawały ostatnie wygrane 
mecze Siły. 

W Porębie grano w niskiej i małej sali. 
Do takich warunków Siła nie jest przyzwy-
czajona, dlatego przed meczem na trudne 
warunki i konieczną koncentrację uczulał 
zawodników trener Zbigniew Gruszczyk. 
Dwa pierwsze sety pod dyktando Siły 
i pewnie wygrane do 20 i 23. Ciekawy 
przebieg miał trzeci set, którego Siła w po-
czątkowej fazie wyraźnie przegrywa. Przy 
wyniku 9:2 dla Poręby trener Z. Gruszczyk 
prosi o czas. Niestety po wznowieniu gry 
Siła traci kolejne dwa punkty i jest 11:2. 
Potem nasi siatkarze zaczynają odrabiać, 
ale i tak są w stanie doprowadzić jedynie 
do stanu 20:14. Trener Z. Gruszczyk twier-
dzi, że tym razem szczęście było po naszej 
stronie i w sumie udaje się Sile wygrać 
tego seta 26:28 i cały mecz 0:3. 

Po meczu w Porębie trener Z. Grusz-
czyk powiedział: - Pojechaliśmy niestety 
tylko w dziewięciu, a mecz rozpoczął się 
dopiero o godz. 20. Dziwię się, że takie 
hale są weryikowane do rozgrywania me-
czów ligowych. Nie dość, że sala ciemna, 
to jeszcze mała i niska. Podobnie okropne 
wrażenie sprawiało zaplecze. Poręba 
przystąpiła do gry w pełnym składzie  
i bardzo zmobilizowana. Po dwóch wy-
granych setach ostrzegałem zawodników 
przed dekoncentracją. Tak się niestety 
stało i musiałem wykorzystać dwa czasy 
i dokonać zmian. Wygrana dla nas bardzo 
cenna. Na tej małej sali mieliśmy trochę 
gorsze przyjęcie, ale dobrą skuteczność  
w ataku i dobrze funkcjonował blok. 
Grało się na tej sali ciężko, stąd mniej gry 
kommbinacyjnej.

Zapytałem też Z. Gruszczyka dlaczego 
w połowie rozgrywek nastąpiło takie 
załamanie formy, na co odpowiedział: 
- Trudno jednoznacznie stwierdzić. Po 
dość intensywnych przygotowaniach do 
sezonu forma utrzymywała się, jednak  

z czasem ujawnił się u niektórych zawod-
ników brak systematycznych treningów. 
Porozjeżdżali się na uczelnie i tam do-
piero szukali miejsc do treningu. Wtedy 
praktycznie trenowali raz w tygodniu,  
a to zdecydowanie za mało. Teraz jest już 
wszystko ustawione, znaleźli sobie miej-
sca do treningu, poza tym spotykam się 
w piątki z całym zespołem. W tej chwili 
wygląda to już dobrze.

Trener zaprasza wszystkich kibiców 
na ostatni mecz w tym sezonie. 13 lutego  
o godz. 18 w sali gimnastycznej SP-2 Siła 
podejmować będzie drużynę MKSR Kli-
mowicz Pyskowice. Wstęp wolny.    (ws)

niektóre przejazdy były bardzo efektowne.                                              Fot. W. Suchta

1 GKS „KOMBUd” Tychy ‘71  29
2 KS Halny Węgierska Górka  29
3 MKS MOS interpromex Będzin  21
4 trs siła ustroń   20
5 UKS „Sokół ‘43” Katowice  18
6 MKS Poręba   15
7 MKSR-Klimowicz Pyskowice  13
8 UKS Metalik Radziechowy  11

4 lutego na stokach Poniwca rozegrano 
slalom gigant w ramach trzeciej edycji 
Ligi Narciarskiej Dzieci i Młodzieży, rów-
nocześnie rozegrano Puchar Blizzarda. Na 
starcie stanęło blisko 200 zawodników  
i zawodniczek, w związku z czym roze-
grano tylko jeden przejazd. Trasa wiodła 
na całej długości stoku, więc nie wszyscy 
wytrzymywali trudy rywalizacji i zdarzały 
się w końcowych fragmentach wywrotki. 

- Bardzo ładnie zorganizowane zawody. 
Czasy ponad 40 sekund, czyli ranga małego 
FIS, do tego zawodnicy z klubów z całego 
województwa. Poziom jednak zróżnicowa-
ny, a zakres grup wiekowych po trzy lata. 
Widać jednak, kto jeździ w klubie. Jechały 
nawet dzieci sześcioletnie. Myśmy wypadli 
bardzo dobrze – stwierdził po zawodach tre-
ner SRS Czantoria Mieczysław Wójcik.

Bardzo dobrze zaprezentowali się za-

wodnicy, a przede wszystkim zawodniczki  
z Ustronia. Poniżej podajemy zwycięzców  
i miejsca dzieci i młodzieży z Ustronia.

Dzieci młodsze: dziewczynki: 1. Karoli-
na Haratek - UKS Szczyrk (50.27), 5. Róża 
Warzecha - SP-1 SRS Czantoria (58.29), 
chłopcy: 1. Bartłomiej Sanetra - MKS 
„Skrzyczne” Szczyrk (47.18).

Dzieci: dziewczynki: 1. Katarzyna 
Szczotka - UKS Brenna-Górki (42.5), 3. 
Wiktoria Pokorny - SP-2 SRS Czantoria 
(44.95), 13. Julia Heczko - SP-2 SRS 
Czantoria (53.64), 15. Natalia Heczko SP-2 
SRS Czantoria (54.25), chłopcy: 1. Jakub 
Matulka - MKN Gliwice (42.78).

Młodzicy: dziewczęta: 1. Olga Kruczek 
- KS BESKIDY (42.76), 3. Wktoria Gibiec 
- G.T.E Cieszyn SRS Czantoria (43.92), 
chłopcy: 1. Piotr Habdas - KS BESKIDY 
(40.52), 2. Michał Brachaczek - SP-1 SRS 
Czantoria (41.21). 

Junior młodszy: dziewczęta: 1. Katarzy-
na Wąsek - SP-2 SRS Czantoria (38.78), 
3. Kinga Gibiec - G.T.E Cieszyn SRS 
Czantoria (42.11), 21. Paulina Kubaszczyk 
- Gim. Katol. Cieszyn SRS Czantoria 
(52.13), chłopcy: 1. Sebastian Białobrzycki 
- KS BESKIDY (38.62), 8. Konrad Kania 
- G-2 UKS Brenna-Górki (40.86), 14. To-
masz Maciejowski - SP-3 SRS Czantoria 
(41.48)  

Junior: dziewczęta: 1. Weronika Raszka 
- K.S.Wisła Ustronianka (41.64), 2. Mag-
dalena Baranowska - G-2 SRS Czantoria 
(42.83), 3. Justyna Kania - G-2 UKS Bren-
na-Górki (43.52), 4. Justyna Kubaszczyk 
- LO Katol.Cieszyn SRS Czantoria (45.29), 
chłopcy: 1. Marcin Czyż - LO Wisła KS 
Wisła Ustronianka (38,14).   (ws)

liga  na  poniWcu


