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Trzeba nam zimy zalodzone  potoki 
Rozmowa z Mariolą Kaczmarek,
właścicielką „Nartowiska”

Po dziś dzień pozostaje pani najlepszą polską narciarką alpejską. W pani gospodzie wiszą gazety, fotografie, artykuły
z czasów, gdy jako Michalska startowała pani w Pucharze
Świata. Czy narciarze interesują się tymi wydarzeniami?
Z wielką przyjemnością powiem, że tak. Ostatnio odbywały się
na Czantorii mistrzostwa Polski lekarzy. U mnie mieli biesiadę
na zakończenie zawodów i wtedy podszedł do mnie lekarz, który
od lat spędza urlop w Jaszowcu. Kolejny raz przyjechał z synem,
teraz już nastoletnim. Przyznał się, że za każdym razem, gdy mijał
Polanę, opowiadał że tu się wychowała taka fajna narciarka, która
jeździła w butach… A ja na to: „No ciekawe, czy pan pamięta?” „…San Marco, granatowe na wtrysk”. Szczęka mi opadła.
A chłopak mówi, że rzeczywiście już zna tę historie na pamięć.
(cd. na str. 2)
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Niskie temperatury i lód to zawsze oznacza kłopoty z Młynówką. Im większe mrozy, tym większe kłopoty. Główne zagrożenie
występuje w Polanie. Tam też trwają nieustannie roboty nad
utrzymaniem przepływu wody. Praktycznie dotyczy to całego
odcinka Młynówki od Obłaźca do Nadleśnictwa. Pokrywa lodu
ma kilkadziesiąt centymetrów grubości. Środkiem utrzymywany
jest przepływ wody. Stale trzeba go udrażniać. Najprościej byłoby
zamknąć śluzę na Obłaźcu. Nie robi się tego by utrzymać przepływ
biologiczny wody. Gruba pokrywa lodu sprawia, że woda wylewa
się na lód tam zamarzając. Tak tworzą się kolejne warstwy, aż do
wylania się wody z koryta i zalania pobliskich domów. Gdy woda
nie znajduje ujścia przez lód, przenika przez brzegi i przesiąka
zalewając piwnice. Konieczne jest utrzymanie przepływu wody.
Kawały lodu wywożone są do Wisły, a raczej zrzucane przez
koparkę na lód. Powstaje księżycowy krajobraz.
(cd. na str. 4)
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Trzeba nam zimy

(cd. ze str. 1)
Pan doktor bardzo chciał mnie poznać, ale nie miał pojęcia, że
wciąż tu mieszkam i prowadzę „Nartowisko”.
Skoro jesteśmy przy sporcie wyczynowym, śledzi pani sukcesy
Kasi Wąsek?
O tak, bardzo się cieszę, że tak jej dobrze idzie. Byłoby wspaniale,
gdyby mogła dalej się rozwijać w odpowiednim tempie, żeby nie
popełniono błędu przetrenowania.
Panią z rywalizacji wyeliminowała kontuzja, która mogła być
następstwem przetrenowania?
To na pewno był skutek przetrenowania. Kiedyś były inne metody
treningu, mniejsza wiedza. Teraz z pewnością zdrowiej prowadzi
się zawodników. Kasia jest ambitna, zaangażowana i mam nadzieję, że nie zepsują jej działacze ani inni „przyjaciele”. Niech
dziewczyna jeździ, uczy się, a najlepiej, żeby wciąż siedziała na
lodowcu.
Wracając do narciarstwa amatorskiego, cieszy się pani
z wprowadzenia skipassów?
Oczywiście. Wiele razy zdarzały się sytuacje, że narciarze
zjeżdżali do nas z Czantorii Faturką i chcieli u nas wyjechać do
góry na posiadany już karnet. Musieliśmy odmawiać, mówić, że
nam przykro, ale nie ma wspólnych biletów. Żałuję tylko, że u
mnie jeszcze system nie działa. Z różnych przyczyn później były
założone bramki, potem był problem z Internetem, musieliśmy
go doprowadzić kablami i dopiero w najbliższym czasie sprawa
będzie doprowadzona do końca. To jest dla turysty bardzo duże
ułatwienie, jeśli może kupić karnet na Czantorii i jeździć wszędzie.
Nareszcie mamy to w Ustroniu.
Może dzięki skipassom uda się ten Ustroń w końcu wypromować wśród narciarzy?
Zdecydowanie na to zasługujemy. Mamy wspaniałe stoki, świetnie
przygotowane trasy, nowoczesne wyciągi. Czantoria posiada jedną

M. Kaczmarek.

Fot. M. Niemiec

Prezydent RP Bronisław Komorowski tej zimy był dwa
razy na nartach w Istebnej
Zaolziu. Do zameczku przyjechał prywatnie raz sam, a raz
z rodziną.

*

*

*

Pomimo zimowej pory nad
Olzą odbyły się zabiegi pielęgnacyjne drzew, które objęły
ponad 20 pomników przyrody. Wycinano posusz z koron
i gałęzie porażone przez szkodniki.

 Gazeta Ustrońska

Kiedyś pod posadzką kościoła
Jezusowego grzebano szczególnie zasłużonych parafian. Komory grobowe zasypano następnie
gruzem. Miejscem spoczynku
mniej zasłużonych wiernych był
przykościelny cmentarz. Dzisiaj
na tym miejscu jest park z zachowanym fragmentem starego
cmentarza.

*

*
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Sanepid kontrolował obiekty na terenie Wisły, Brennej
i Trójwsi Beskidzkiej, w których przebywały dzieci korzystające z zimowisk. Kontroli
było kilkadziesiąt. W trzech
przypadkach nałożono mandaty za brud w blokach żywieniowych i trzymanie przetermino-

z najlepszych tras w Polsce. Przez lata była zaniedbana, ale teraz
to raj dla narciarzy. Trzeba o tym mówić, nagłaśniać, organizować
imprezy i tak się dzieje, ale pewnie upłynie jeszcze trochę czasu,
zanim przebijemy się w świadomości Polaków przed Wisłę czy
Białkę Tatrzańską. Ważne, że mamy z czym.
Tak pani wychwala tą Czantorię, a to konkurencja…
Nigdy w życiu! Jak ja usłyszałam, że były głosy, żeby mi nie
pozwolić stawiać wyciągu, bo to konkurencja dla Czantorii, to
uwierzyć nie mogłam. Kłody mi pod nogi rzucali, cały czas miałam kontrole policji, pisano donosy, że zagrażam Czantorii. Przecież my jesteśmy kompleksem. Moje wyciągi uzupełniają ofertę
Czantorii i odwrotnie. Wykarczowałam stok zapomniany przez
Boga i ludzi, gdzie diabeł mówił dobranoc i stworzyłam idealne
miejsce dla naprawdę początkujących i trochę pewniej stojących
na nartach. Często wygląda to tak, że dzieci zostają pod opieką
naszych instruktorów, a rodzice zjeżdżają z Czantorii. Mchają do
dzieci z krzesełek, wołają: „Jeszcze raz zjedziemy”, a te krzyczą:
„Jeździjcie, jeździjcie sobie”, bo tak im się podoba. Początkujący
z moich wyciągów przechodzą na Solisko i odczuwają wielką
satysfakcję, bo to już awans. A kiedy instruktor obieca, że na
następny dzień pojadą już na Czantorię, to jest pełnia szczęścia.
Dziecko dopiero zaczyna jeździć a już jest zmotywowane, stara
się zasłużyć na zjazd z wielkiej góry.
O tej konkurencji mówiłam prowokacyjnie. Wszyscy wiedzą,
że tu zgodnie żyjecie, a jak jest z innymi wyciągami?
Wszyscy w Ustroniu zgodnie żyjemy. Znamy się, spotykamy,
rozmawiamy. Wprowadzenie skipassów było efektem porozumienia. Bez tego nic się nie da zrobić.
Czy dorośli, którzy nigdy nie jeździli na nartach decydują
się czasem na naukę?
Tak, to się często zdarza. Dziecko jeździ jeden, drugi dzień, a na
trzeci mama decyduje, że też chce spróbować. Dorosłym zawsze
radzę, żeby na początku zainwestowali tylko w buty, resztę niech
wypożyczą. Fachowy pracownik wypożyczalni doradzi rodzaj,
długość nart i innych elementów wyposażenia według wzrostu,
postury, umiejętności.
Ile kosztuje wybranie się na narty, jeśli nie mamy nic?
Godzina z instruktorem, jeśli wykupiony jest karnet i wejście poza
kolejnością, kosztuje 60 zł. Wypożyczenie pełnego sprzętu 20 zł
na godzinę. Jedenastoprzejazdowy karnet to koszt 20 zł.
Czego mogliby sobie życzyć właściciele ustrońskich wyciągów?
Zimy. Od samego początku dośnieżałam swoje trasy, bo bez tego
nic by się nie dało zrobić. Jesteśmy oddaleni o 10 kilometrów
od Wisły a oznacza to dwa tygodnie późniejszy start sezonu narciarskiego. Oni ruszyli już na święta, a u nas wtedy padał deszcz.
Poniwiec ruszył 13 stycznia, Czantoria 14 stycznia, a my 16. Na
wigilię mieliśmy wszystko przygotowane, stok był naśnieżony.
Siedzieliśmy wieczorem razem z panem Krzysztofem, który co
roku przyjeżdża na święta i cieszyliśmy się jak dzieci, że następnego dnia wreszcie pojeździmy. W nocy przyszła odwilż. Prosili
mnie, żebym puściła wyciąg, ale ze względów bezpieczeństwa
nie mogłam się zgodzić.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
wanych produktów. Obyło się
bez zatruć pokarmowych.
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Pierwszy rocznik „Pamiętnika
Zarzeckiego” zawierał bogaty
materiał faktograficzny, wspomnieniowy i fotograficzny o
wysiedleniu ludności w 1954
roku. Doszło do tego w związku
z budową zbiornika znanego
dzisiaj jako Jezioro Goczałkowickie. Pamiętnik ukazał się
w 50 rocznicę tego wydarzenia

*

*

*

Występujące w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Złoża w Dębowcu zawierają
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.

Na Zameczku Prezydenckim
w Wiśle Czarnem zostaną zamontowane... solary. Po termomodernizacji spadną koszty
ogrzewania rezydencji. System ma zacząć funkcjonować
w 2014 roku.

*

*
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Od ubiegłego tygodnia
w warsztacie Jerzego Wałgi
na Starym Targu w Cieszynie działa Izba Cieszyńskich
Mistrzów. W tym minimuzeum przypominane są postacie i wyroby, m.in. Franciszka Horaka, Ludwika Kusia, Heleny Karpińskiej czy
Alberta Palicy – nieżyjących
już znakomitych rzemieślników.
(nik)
16 lutego 2012 r.

Puchar Czantorii
W najbliższą niedzielę 19 lutego odbędzie się IX Puchar Czantorii w slalomie gigancie. Zapisy w dniu zawodów przy dolnej
stacji wyciągu na Czantorię w godz. 9-10.30. Opłata startowa
10 zł. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn od przedszkolaków
rocznika 2005. Wszyscy startujący obowiązkowo w kaskach.
Start o godz. 11.

*

*

*

*

*

*

Ustroń na antenie TVS
Ustroń pojawiać się będzie na antenie telewizji Silesia od piątku
do niedzieli. 17 lutego ok. godz. 20.20-20.25; 18 lutego ok. godz.
9.40-9.55, 11.25-11.35, 13.10-13.20, 17.55-18.00, 20.20-20.25;
19 lutego ok. godz. 9.40-9.55, 13.10-13.20.

Tak płynie Młynówka.

*

*

*

Fot. W. Suchta

prelekcja Zenona Rzońcy
Ustrońskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego serdecznie
zaprasza na prelekcję Zenona Rzońcy pt. „Głuszce i inne kuraki leśne w Polsce”, która odbędzie się 23 lutego (czwartek) o
godz. 1700 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Ustroń (ul. 3 Maja 108). Mgr inż. Z. Rzońca jest zastępcą
nadleśniczego ds. genetyki w Nadleśnictwie Wisła. Zajmuje
się hodowlą głuszca dla przywrócenia tego gatunku w lasach
Beskidu Śląskiego.

*

*

*

oblicza zła i młynarczyk z bierów
Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej”
zaprasza na wykład dr. Marka Rembierza pt. „Współczesne
oblicza zła” 22 lutego o godz. 17. Tydzień później – 29 lutego
o godz. 17 Muzeum gościć będzie Halinę Szotek z „Opowieściami
historycznymi ze Śląska Cieszyńskiego”. Podczas spotkania pt.:
„Młynarczyk z Bierów” przybliży postać Józefa Bożka.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Stefania Salecka
lat 82
ul. Cieszyńska 79
Helena Stoploch
lat 69
ul. Wiślańska 13
Elilia Cieślar
lat 80
ul. Wczasowa 80
Jan Kuśmierz
lat 59
Jan Kowala 		
lat 85
ul. Wybickiego 3
Jan Cieślar 		
lat 81
ul. Skoczowska 97
Zdzisława Heller
lat 84
ul. Spokojna 31

Zakład Pogrzebowy

tel. 854 34 83, 604 55 83 21
7 II 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w jednym ze sklepów
w Polanie, gdzie schronienie przed
mrozem znalazł pies. Wezwano
pracowników schroniska w Cieszynie, którzy zabrali pieska.
7 II 2012 r.
Prowadzone są kontrole prawidłowego parkowania przy ul. Sanatoryjnej przed Uzdrowiskowym
Zakładem Przyrodoleczniczym.
Tego dnia jednego kierowcę ukarano mandatem w wys. 100 zł za
parkowanie w miejscu niedozwolonym.
8 II 2012 r.
Strażnicy w dalszym ciągu wykonują zadania w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2012. Polegają one
przede wszystkim na patrolowaniu
okolic wyciągów narciarskich.
9 II 2012 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzędu
Miasta przeprowadzono wizję
lokalną na terenie całego miasta.
Sprawdzano potoki, w których
utrudniony jest przepływ wody
z powodu niskich temperatur
i grubej pokrywy lodowej.
10 II 2012 r.
Mandatem w wys. 100 zł uka-

rano właściciela jednej z posesji
w Hermanicach, który nie posiadał rachunków dokumentujących
wywożenie nieczystości.
12 II 2012 r.
Interweniowano w sprawie padniętej sarny przy ul. Leczniczej.
Pracownicy pogotowia sanitarnego zabrali zwierzę do utylizacji.
12 II 2012 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy
ratowali łabędzia przymarzniętego
do lodu na rzece Wiśle. Udało im
się go uwolnić.
(mn)

policja tel. 856 38 10
10/11 II 2012 r.
W jednej z dyskotek uczestniczce
zabawy zginął telefon. Z uwagi na
wartość przedmiotu, w sprawie tej
prowadzone jest dochodzenie.
11/12 II 2012 r.
Telefon stał się obiektem kradzieży w jednym z lokali gastronomicznych.
Obecnie niemal każdy nosi ze
sobą telefon komórkowy. Policja
prosi by zwracać na te przedmioty
baczną uwagę, gdyż są one nieraz
bardzo atrakcyjne dla amatorów
cudzej własności.

Przygotuj się na przyjście wiosny!
Zapraszamy na zajęcia

PILATES w Ustroniu

poniedziałki, środy o godz. 17.00

tel. kontaktowy 504 618 848

Zakład Kuźniczy
Karol Grelowski

wyznacza
nagrodę w wysokości

10.000 zł
za pomoc w odnalezieniu lub wskazanie sprawcy

skradzionych części do prasy ciernej PC 150
(suwaki, płyty do pras, prowadnice, stojaki,
koło pasowe, panewki)
tel. 509 016 302

Kradzieży dokonano z Zakładu w Ustroniu-Poniwcu przy ul.
Akacjowej (zdarzenie miało miejsce w miesiącu wrześniu 2011).

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. 502 715 339

16 lutego 2012 r.			
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Klasy Sportowe i Orlik

Stanowisko przewodniczącego Rady Miasta
W ostatnim czasie wiele emocji wywołują
decyzje związane z tematyką sportu w naszym mieście i wydawać by się mogło, że
samorząd w tej dziedzinie nie robi nic albo
bardzo niewiele, a sytuację miałyby uratować klasy sportowe i boisko „Orlik”.
W Radzie Miasta problem sportu jest
traktowany od wielu kadencji z wielką
powagą, ale i rozsądkiem, podyktowanym
możliwościami budżetu miasta.
Przez ostatnie kadencje sport w mieście
finansowany jest poprzez dotacje do organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń,
które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży w drodze ogłaszanych konkursów.
Kwota w budżecie jaka jest przyznawana na
ten cel stanowi najwyższy procent budżetu
w gminach powiatu cieszyńskiego. Oczywiście oczekiwania środowiska sportowego
wielokrotnie przewyższają tą kwotę, ale
trzeba przyznać, że kwota dotacji w większości jest konsumowana na wynagrodzenia
dla trenerów i instruktorów prowadzących
zajęcia.
Dofinansowanie sportu w mieście w tej
formie pozwala na uczestnictwo w zajęciach dzieci i młodzieży bez ograniczeń
wiekowych, płci i uprawianej dyscypliny
stąd też decyzja ta wydaje się być słuszną
i uzasadnioną.
Pragnę w tym miejscu poinformować,
że w szkołach podstawowych i gimnazjach
Ustronia realizowanych jest bardzo wiele
różnorodnych zajęć sportowych, w których uczniowie mogą brać czynny udział.
Miasto finansuje te zajęcia pozalekcyjne
w ilości 113 godzin tygodniowo co daje
w przeliczeniu na etaty nauczycielskie 6,28
etatu. Ponadto uczniom proponuje się zajęcia poza szkołami w klubach sportowych
i obowiązkowo 4 godziny tygodniowo
wychowania fizycznego. Nie można więc

używać argumentu, że ustrońscy uczniowie
nie mają szerokiej oferty udziału w zajęciach
sportowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oświatowego powołanie klasy sportowej wymaga spełnienia szeregu przepisów.
Proponowana klasa sportowa to minimum 20
uczniów jednego rocznika, 10 godzin zajęć
sportowych tygodniowo. Najważniejszym
wszakże warunkiem koniecznym do spełnienia jest właściwa baza sportowa, by w rzetelny
sposób zrealizować 10 godzin tygodniowo.
Na dzień dzisiejszy niestety nie mamy spełnionego tego warunku. Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstała piękna hala sportowa,
ale niestety nie ma w ogóle boiska, boisko
przy SP-2 wymaga także modernizacji. Sale
gimnastyczne w obu szkołach są wykorzystywane do późnych godzin wieczornych, stąd
też daleko idąca powściągliwość dyrektorów
szkół i wielka obawa, czy mogliby tak zorganizować pracę, by zagwarantować miejsce na
sali gimnastycznej uczniom klasy sportowej.
I w tym miejscu właściwie przeważona
jest szala na niekorzyść powołania klasy,
w przypadku braku bazy sportowej.
Kolejnym bardzo ważnym argumentem
o nie tworzeniu klas sportowych to sprawa
finansowania oświaty. W uchwalonym budżecie miasta na 2012 rok wydatki związane
z oświatą to kwota 22 mln tj. 36.7% budżetu
miasta. Wiele w ostatnim czasie słyszymy
w mediach, z jakimi problemami finansowymi związanymi z oświatą borykają się miasta
i gminy. Wiele z nich podejmuje trudne decyzje o likwidacji szkół, dlatego też, z wielką
odpowiedzialnością trzeba podchodzić do
wszelkich nowych zadań, które tylko zwiększą konieczność dofinansowania oświaty
z budżetu miasta, a tak jest w przypadku
klas sportowych. Należy pamiętać, obecnie
subwencja oświatowa, która wynosi 8,3 mln

na górze cieplej

Idealne warunki dla narciarzy na górnej polanie.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

zł nie pokrywa wynagrodzeń nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjów.
Drugi temat to „Orlik” i decyzje z tym
związane. Po głębokiej analizie finansowej realizacji tego zadania, konsultacją
z Dyrektorką szkoły, co do realizacji boiska
wielofunkcyjnego oraz zabezpieczeniem
rezerwy terenu pod przyszłe inwestycje
na terenie szkoły, Rada podjęła decyzję
o realizacji boiska wielofunkcyjnego
z możliwością realizacji podobnych obiektów przy placówkach oświatowych w mieście celem tworzenia tak bardzo brakującej
bazy sportowej. Jeżeli chodzi o prowadzenie
zajęć z zakresu piłki nożnej to na terenie
SP2 istnieje teren trawiasty, który pozwala
na uprawianie tej dyscypliny. Ponadto
w mieście są jeszcze 3 boiska piłkarskie
pełnowymiarowe.
To tylko niektóre problemy oświatowe,
bo pamiętać należy, że przed miastem stoją
zadania inwestycyjne w oświacie m. in. termomodernizacja SP 5 i 6 oraz przedszkoli,
a przecież miasto to nie tylko oświata. To
również konieczność realizacji inwestycji
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
drogowej i mieszkaniowej.
Perspektywiczne planowanie finansowe,
inwestycyjne, to obowiązek radnego, bo
przecież nie rok, nie kadencja, ale patrzenie
dalej chociażby w perspektywie pozyskiwania środków z nowego rozdania na lata
2014-2020 z budżetu UE.
Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele
jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie kultury fizycznej, jednak czy tylko? W świetle
nieprzemyślanego czynu, jaki w ostatnim
czasie miał miejsce na pomniku poświęconym wybitnemu ustroniakowi prof. Janowi
Szczepańskiemu, myślę, że wszystkie gremia mające wpływ na tworzenie podstaw
dobrego wychowania, wysokiej kultury osobistej, a przede wszystkim zwykłej ludzkiej
przyzwoitości zrobią wszystko by uniknąć
podobnych zdarzeń, które w żaden sposób
nie dadzą się usprawiedliwić.
Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
Minęły ferie w naszym województwie.
Jak pogoda odbiła się na funkcjonowaniu
Kolei Linowej „Czantoria” mówi jej prezes Czesław Matuszyński:
- Zamawialiśmy zimę, ale nie z takimi mrozami. Liczba wyjazdów spadła o 30-50%.
Tymczasem często mieliśmy inwersję
i temperatura na górze była wiele niższa.
Przy dolnej stacji -17oC a przy górnej -6oC.
Jednego dnia nawet na górze był -1oC, a na
dole -15oC. Taka jest specyfika gór. Sprawia ona również, że gdy nie uda się górnej
części trasy naśnieżyć w początku zimy,
inwersja powoduje, że śnieżenie na górze
jest trudne. Jeszcze o jednym musimy pamiętać, czyli o temperaturze odczuwalnej.
Były takie dni, że na termometrze było
-22oC, a odczuwało się -35oC. Tymczasem
narciarze przy pustawych stokach jadą
80 km/h i wtedy trudno obronić się przed
mrozem. Naśnieżaliśmy w bardzo małej
ilości lub wcale, bo było niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń. Bylibyśmy
bardzo szczęśliwi przy temperaturach
w nocy od -5 do -10oC, a w dzień w okolicach zera.
(ws)
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Zdaniem
Burmistrza

O straży miejskiej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Kanał ulgi Młynówki w Polanie.

Fot. W. Suchta

zalodzone  potoki  

(cd.ze str. 1)
Młynówka jest zarządzana przez Spółkę - OSP Polana pracowała do 6 lutego na
Wodną Młynówki Ustrońskiej, której pre- odcinku przy ul. Wiślańskiej, a 10 lutego
zes Jan Sztefek mówi:
na odcinku przy restauracji Sielanka
- Pracujemy od 25 stycznia, a ekipa pięciu pracowali strażacy z Polany i Lipowca
do siedmiu osób czasem nie dawała już - mówi komendant miejski OSP Mirorady. Gdyby nie pomoc operatora koparki sław Melcer. - Używaliśmy podręcznego
Janusza Łukosza niewiele byśmy mogli sprzętu burzącego i pił spalinowych do
zrobić. Takiej zimy nikt nie pamięta, żeby cięcia lodu.
był tak długi okres mrozów. Graniczy - Niezależnie od nas pracuje Spółka Wodz cudem, że udało się utrzymać Młynówkę. na, która używała ciężkiego sprzętu - mówi
Chodzi nie tylko o przepływ biologiczny, Alicja Żyła, naczelnik Wydziału Spraw
ale też o utrzymanie dopływu wody do Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowenaśnieżania Czantorii. Spółka nasza nie go Urzędu Miasta. - Podtopienia nastąpiły
ma etatowych pracowników. Dzięki wice- tylko przy Sielance. Przy ul. Wiślańskiej
prezesowi Ryszardowi Szymkiewiczowi do udało się tego uniknąć. Obecnie kryzysopracy udało się pozyskać młodych ludzi, wa sytuacja powstała na potoku Żabieniec
bo wcześniej zatrudnialiśmy emerytów, przy ul. Tartacznej, gdzie pracują strażaa ich w takie mrozy sobie nie wyobrażam. cy z OSP. Kolejne zagrożenie wiąże się
Na razie tylko jeden pracujący się rozcho- w roztopami. Gdy temperatura bardzo się
rował, a inny skręcił nogę podczas pracy. podniesie, a na potokach nadal będzie lód,
Pracują na zlecenie. To trudna akcja, bo nikt woda popłynie górą zalewając okoliczne
nie jest w stanie przewidzieć, gdzie woda posesje.
się spiętrzy. Wystarczy, że ktoś odśnieża
Zawsze przy mrozach była kłopotliwa
koło domu i wrzuci śnieg do Młynówki.
Młynówka. Tej zimy doszedł potok ŻaW pracach na Młynówce od 30 stycznia bieniec i Bładniczka na wysokości ul.
uczestniczą strażacy z OSP. W sumie pra- Skowronków. 14 lutego w tych dwóch
cowało 63 strażaków średnio po 8 godzin nowych miejscach pracowali strażacy ze
dziennie. Jednorazowo przebywało tam wszystkich jednostek OSP w naszym mieokoło 8 strażaków.
ście.
Wojsław Suchta

Strażacy udrażniają potok Żabieniec.
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Co jakiś czas dyskutuje się o zasadności działania straży miejskich. Ostatnio
temat powrócił w związku ze zmianami
przepisów dotyczących wykorzystania fotoradarów przez strażników miejskich. Są
bowiem gminy, dla których straż miejska
była źródłem niemałych dochodów z tytułu
posiadania fotoradarów. Nastawiano się na
wystawianie mandatów kosztem innych
obowiązków. W takiej sytuacji po zmianie
przepisów istnienie straży straciło rację
bytu. Są już gminy, gdzie straże zlikwidowano przekazując kompetencje policji.
Ustroń jako jeden z pierwszych posiadał
straż miejską, a jej głównym celem od
początku było wsparcie służb miejskich
– począwszy od inwestycyjnych a skończywszy na organizujących życie kulturalne i sportowe. Straż przede wszystkim
egzekwuje przepisy porządkowe, na co
nie ma środków i możliwości policja czy
inne służby. Mam tu głównie na myśli
gospodarkę odpadami, ściekami, ochronę
czystości powietrza, porządek na posesjach, bezpańskie psy, padłe dzikie zwierzęta, niszczenie terenów zielonych przez
samochody. Jeżeli tak pojmujemy straż,
to nie będzie ona nigdy stanowiła źródła
dochodu i chyba nie o to chodzi.
Pojawiają się głosy, żeby straż miejska
skoncentrowała się na turystach. Rzeczywiści gości naszego miasta trzeba czasem
instruować, pouczać, a jeżeli zajdzie potrzeba karać, gdy np. dochodzi do mycia
samochodów w Wiśle, niszczenia zieleni,
podrzucania śmieci itp. Są jednak także
sprawy dotyczące mieszkańców, związane
z porządkiem i ochroną środowiska.
W Ustroniu mamy siedmiu strażników i wszelkie zadania są wykonywane
w ramach ich możliwości. Nie ma też co
ukrywać, że działania strażników mają zazwyczaj charakter represyjny, więc nawet
pouczenie odbierane jest jako szykana,
zamach na wolności osobiste, czy święte
prawo własności. Tu nie chodzi o wzajemne pouczenia i racje, ale o to, by poziom
bezpieczeństwa i porządku był jak najwyższy. Straż miejska jest tu tylko jednym
z elementów, i to nie najważniejszym, bo
jest nim świadomość i odpowiedzialność
mieszkańców.
Na działalność straży miejskiej nie można patrzeć przez pryzmat dochodowy.
Trzeba także przy jej ocenie bardzo uważać i czynić to całościowo, uwzględniając
wszystkie zadania, nawet gdy są one czasem powodem niezadowolenia. Istnienie
gminnej straży miejskiej sprawia też, że
policja może w większym stopniu skupić
się na zdarzeniach kryminalnych, co jest
ważne zwłaszcza w kontekście dużego ruchu turystycznego.
Notował: (ws)
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Wspomnienie o Emilii Czembor

Psalm Dawidowy

Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia.
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich
mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą
Przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.
Emilia Czembor urodziła się 18 listopada 1942 roku w Bielsku-Białej. Po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
im. Kopernika w Bielsku-Białej studiowała na Wydziale Chemii Spożywczej
Politechniki Łódzkiej, który to wydział
ukończyła z wyróżnieniem w 1965 r.
uzyskując dyplom magistra inżyniera,
po czym podjęła prace asystenta na tej
uczelni. W 1964 roku wyszła za mąż za ks.
Henryka Czembora, duchownego Kościoła
ewangelicko-augsburskiego. Po przeniesieniu współmałżonka do Tomaszowa
Mazowieckiego zmieniła pracę i została
kierownikiem laboratorium w Zakładach
Przemysłu Wełnianego „Tomex”, a od
1969 roku pracowała w Technikum Chemicznym w Tomaszowie Mazowieckim
jako nauczyciel chemii. W 1983 roku
wraz z rodziną przenosi się do Ustronia,
podejmując początkowo pracę w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
w Wiśle, a od 1984 roku w Klimatycznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu.
Emilia Czembor jednocześnie udzielała
się w pracy samorządowej. W latach 2000
– 2006 była przewodniczącą Rady Miasta
Ustroń. W 2006 roku została wybrana do
Rady Powiatu Cieszyńskiego. Przez wiele

Emilia Czembor – zasłużony pedagog
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr
2 w Ustroniu
lat była prezesem Towarzystwa Opieki nad
Niepełnosprawnymi w Ustroniu. W 2008
roku została odznaczona Laurem Srebrnej
Cieszynianki.
Dyrektorowanie w „dwójce” przypadło
Emilii Czembor na lata 1991 – 1996. Zanim
do tego doszło, od 1 września 1984 roku
uczyła chemii w tej szkole. Nie przyszło jej
to zbyt łatwo, bo po 17 latach pracy ze studentami, a potem uczniami szkoły średniej,
trudno było przejść do szkoły podstawowej.
W tym czasie w „dwójce” uczyło się ok.
1000 uczniów. Będąc dyrektorem nadzorowała dobudowę nowego skrzydła budynku,
w którym znalazły się cztery sale dla klas
I – III, szatnie oraz mała sala gimnastyczna.
Pozwoliło, to nie tylko poprawić warunki
pracy w szkole, ale także oddzielić młodsze
dzieci od starszych i stworzyć im lepsze
warunki rozwoju. W 1996 roku Emilia
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Marzec w Ustroniu kojarzy się z wiosną i Ustrońskimi Spotkaniami Teatralnymi USTA. W tym roku zaczną się 14 marca
w środę o godz. 10.00 przedstawieniami amatorskimi dzieci i młodzieży z Ustronia. Będą to spektakle nagrodzone w VII Miejskim
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych, na które wstęp
jest wolny a widzami jest głównie młodzież szkolna.
15 marca w czwartek zaprezentuje się krakowska Grupa
Rafała Kmity w rozśpiewanym i roztańczonym przedstawieniu
„Wszyscyśmy z jednego szynela”. Do wielkiej tradycji literatury
rosyjskiej Kmita nawiązał w formie krótkich, niby kabaretowych
skeczów, niby tradycyjnych jednoaktówek, oprawił je muzyką,
piosenkami i komicznymi efektami dźwiękowymi, a dekoracje
kazał aktorom zmieniać na oczach widzów w skoczny rytm
bałałajki.
16 marca w piątek zapraszam na małżeńską komedię pomyłek czyli „Czterdziestkę w opałach” zagraną brawurowo przez
Katarzynę Żak (Solejukowa z „Rancza”, Alina z „Miodowych
lat”). Spektakl opowiada o czterdziestoletniej Lilce, która pomi-
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Czembor przeszła na emeryturę. Z okien
swojego mieszkania z dumą spoglądała
na to, jak szkoła pięknieje. Jej następca na
stanowisku dyrektora Zbigniew Gruszczyk
żegnał ja słowami: „Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina.”
Nie jest łatwo wypowiadać słowa pożegnania, szczególnie dla mnie, gdyż miałem
przyjemność współpracować z koleżanka
Emilią przez wiele lat, jako jej zastępca
w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w
Ustroniu. Ten czas był dla mnie szczególny
pod wieloma względami. Dzisiaj z czystym
sumieniem mogę nazwać go szkołą życia.
Emilia miała niewątpliwy talent. Talent
do kierowania dużym zespołem ludzkim.
Jak to się mówi w żargonie sportowym:
stworzyła zgrany, nie tylko w relacjach
zawodowych, team. Każdego człowieka
traktowała z ogromnym szacunkiem. Była
osobą niezwykle wymagającą i konsekwentną, a przy tym empatyczną, wrażliwą
na krzywdę ludzką. Emilia nie potrafiła
przejść obojętnie obok osoby potrzebującej
pomocy. Miała dla każdego dobre słowo.
Bywało, że zapominała wtedy o sobie. Jej
pogoda ducha dodawała nam energii. Cierpliwość, wytrwałość i bardzo wyważony
sposób zachowania i działania sprawiały,
że osiągała cele, które z pozoru wydawały
się niemożliwe do osiągnięcia. To ona
pokazała nam, jak wiele można osiągnąć
w relacjach międzyludzkich zastępując
agresję kompromisem i siłą spokoju.
Była świetnym wychowawcą. Potrafiła
dotrzeć do serc i umysłów. Emanujące
z niej wewnętrzne ciepło nadawało relacjom z uczniami szczególnie serdecznej
aury. Zyskała tym sympatię i oddanie
swoich podopiecznych.
Do dzisiaj dla pracowników „dwójki”
jest niedoścignionym wzorem do naśladowania.
„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej”. Właśnie te słowa
oddają najlepiej istotę myśli i przepełniającego nas smutku. W naszych sercach,
czynach, w naszej pamięci będziesz żyła
Emilio na zawsze.
Ewa Gruszczyk

mo swojego wieku wciąż czuje się nastolatką. Jednoosobowy
show komediowy w wykonaniu Katarzyny Żak to drwina ze
stereotypów związanych z wiekiem. Wnikliwa i pełna ciepła
analiza kobiecych fobii i kompleksów. Spojrzenie z dystansu
na prawdziwe i te zupełnie wymyślone problemy w związkach.
Zbiorowa terapia śmiechem!
17 marca uwikłamy się w wątek kryminalny, będący motywem przewodnim w spektaklu „Pomysł na morderstwo”. To
najnowsza sztuka Sceny Polskiej z Czeskiego Cieszyna, cenionej
przez naszych widzów za profesjonalizm, świetne scenografie
i doskonałe reżyserie. Sztuka wg Edwarda Taylora w przekładzie
Elżbiety Woźniak to z jednej strony klasyczny kryminał trzymający w napięciu, z drugiej zaś pastisz gatunku, jego schematów
i konwencji. Główni bohaterowie, Harry i Paul, to nierozłączni
autorzy powieści kryminalnych. Łączy ich wspólna praca, ale
różnią odmienne charaktery.
Wszystkie spektakle rozpoczną się o godz. 18.00, wstęp na
każdy kosztuje 30 zł. Można też kupić karnet na wszystkie
spektakle za 80 zł.
Bilety i karnety można nabyć w MDK „Prażakówka”
w Ustroniu, tel.33 854 29 06, oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ustroniu, Rynek 2, tel.33 854 26 53.
(bnż)
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piosenki wiersze tańce

Miesiąc styczeń obfitował w wiele atrakcji i doznań artystycznych dla mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu. Wszystko zaczęło się już
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Ten czas na ogół spędzamy z rodziną,
jednak są tacy, którzy w tym dniu chcieli
umilić czas innym. Dwa młode małżeństwa z Fundacji „Życie i Misja”, Estella
i Rafał Korzeniowie oraz Viola i Marek
Niedzielowie w świąteczne popołudnie
spędzili czas z mieszkańcami i przynieśli
im odrobinę radości. Koncert kolęd przy
akompaniamencie gitary. Miłym akcentem

były kolędowe śpiewniki, które rozdane
wszystkim zachęciły do wspólnego śpiewania. Znalazł się czas na krótkie rozmowy,
składanie życzeń.
Następnym wydarzeniem artystycznym
w MDSS był koncert noworoczny zespołu
kameralnego „Ustroń”, na który złożyły się
piękne pieśni, kolędy, często zapomniane
już melodie, które przypomniane nabierały
wielkiej wartości. Pani Ewa Bocek-Orzyszek, kierownik zespołu, opowiadała historie, dzięki którym niejednemu zakręciła
się łezka w oku.
Kolejne wydarzenia miały związek

z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
W sobotę 21 stycznia, wystąpiły dzieci
z parafii ewangelickiej w Wiśle Malince.
Przedstawiły głównie kolędy, wiersze
i Ewangelię o Jezusie i o zbawieniu. Do
serca wkradła się młodość i ciepło - tak
można określić ten występ.
W poniedziałek 23 stycznia koncert dał
znany w środowiskach chrześcijańskich
pieśniarz Bogdan Pieczyrak. Pieśni przeplatane były opowieściami z życia muzyka. Jego historia urzekła. Dzięki Bożej
pomocy uwolnił się od alkoholizmu i teraz
opowiada swoje historie innym. Dzięki
niemu można uwierzyć, że najgorszy problem jest do pokonania z silną wolą, wiarą
i miłością w sercu.
Ostatni występ miał miejsce 26 stycznia.
MDSS odwiedziły dzieci z przedszkola
w Ustroniu. Wystąpiły z programem przygotowanym na Dzień Babci i Dziadka.
Piosenki, wiersze, tańce. Uśmiechy na
twarzach i młodość, która odwiedziła
Dom, wzbudziła wielką radość wśród
mieszkańców. Każdy dziadek i babcia
poczuli się wyjątkowo. Na koniec wszyscy
mieszkańcy dostali kartkę własnoręcznie
wykonaną przez dzieci.
Mieszkańcy Miejskiego Domu Spokojnej Starości mieli wiele atrakcji w ostatnim
czasie. Serdecznie dziękują za cudowne
występy i okazanie serca. Pięknym jest fakt
poświęcenia wolnego czasu, aby sprawić
innym radość.
Jot-ef

Spotkanie pracowników Działu Technologicznego Kuźni Ustroń
– 13 listopada 1985 r.
Pierwszy rząd od lewej: Ola Więcek, Zofia Matuszyńska, Stanisław Szteler, Krystyna Gołda, Krystyna Mikos, Ryszard Janoszek,
drugi rząd: Jan Hławiczka, Władysław Mazur, Andrzej Podżorski,
Kazimierz Maroszek, Andrzej Jurczok, Jerzy Michaliczek, Ryszard
Kohut, Eugeniusz Kukla, trzeci rząd: Jan Madzia, Piotr Podżorski,
Jerzy Cichy. Opisaną fotografię udostępniła Krystyna Gołda.
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gawędy dla dzieci
Poranek 2 lutego przywitał nas bardzo
mroźną temperaturą. W tym dniu Oddział
dla Dzieci Biblioteki Miejskiej miały
odwiedzić przedszkolaki z Manhatanu.
Niestety, w związku z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi okazało się

PRZYGARNIJ
zwierzaka!

Kopik

Kopik jest średniej wielkości, szorstkowłosym pieskiem, który został przywieziony do cieszyńskiego schroniska
z Ustronia. Jest młody, ma około 1,5 roku
i wesołe usposobienie. Jest sympatyczny,
łagodny i grzeczny. Kopik szuka domu,
dawnego lub nowego, takiego, w którym
zostanie już na zawsze, i nigdy nie wróci
do schroniska.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie psu
dobrego domu oraz podpisanie umowy
adopcyjnej.

Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”,
tel. 782 71 77 71,
e-mail: dea2@op.pl

Wszystkie psy z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć na stronie:
www.schronisko.cieszyn.pl
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to niemożliwe. Nic nie stało jednak na
przeszkodzie, abyśmy pojechali do nich.
Dlaczego ten dzień miał być taki szczególny? Ponieważ zapowiedziały swą wizytę gawędziarki z Zabłocia, które miały
przybliżyć dzieciom historię naszego re-

gionu. Emerytowane nauczycielki Janina
Motylewska i Wanda Niemiec należą do
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Oddział
w Strumieniu. Towarzyszyła im pani
instruktor z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Beata Parchańska, a z ustrońskiej
Biblioteki Beata Grudzień.
W Przedszkolu zostałyśmy miło przywitane przez dyrektor Jolantę Heller oraz
panie wychowawczynie, a przede wszystkim przez głównych zainteresowanych,
czyli liczną grupę dzieci. Panie gawędziarki, ubrane w stroje cieszyńskie, opowiedziały dzieciom w przystępnych słowach
o naszym stroju ludowym. Następnie
przedstawiły legendy o Ustroniu, czyli
o rycerzach śpiących w Czantorii oraz
podania o Równicy. Jako że obie pochodzą
z tzw. Żabiego Kraju, nie mogło zabraknąć
legendy o utopcach.
Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć panie udały się do Wisły, gdzie czekała na
nie kolejna grupa słuchaczy. Wnioskując
z reakcji zasłuchanych dzieci, taka forma przybliżenia dziejów naszego regionu
przypadła im do gustu. Mamy nadzieję, że
w przyszłości będzie jeszcze wiele okazji,
aby spotkać się w murach Biblioteki, do czego gorąco zachęcamy i zapraszamy. (BG)

rowerowe PLAKATY

W Oddziale Muzeum ustrońskiego
„Zbiory Marii Skalickiej” podziwiać możemy sztukę plakatu w stylu retro.
Wystawa reprodukcji plakatów z przełomu XIX i XX wieku pokazuje ówczesny
styl uprawiania plakatu, jak i specyficzną
technikę litografii kolorowej.
Są to najczęściej plakaty francuskie,
niemieckie i angielskie. Ich oryginały znajdują się w europejskich i amerykańskich
muzeach. Wynalezienie litografii zachęciło
artystów do korzystania z druku jako metody rozpowszechniania prac. To z kolei
doprowadziło do ukształtowania się sztuki
plakatu, której klasyczny okres przypada
na lata 1870-1937. Za ojca współczesnego
plakatu uznaje się francuskiego artystę

Julesa Cheret. Mistrzem litografii kolorowej był Toulouse-Lautrec. Podobnie,
jak inni artyści był wielkim entuzjastą
plakatu japońskiego. Jego talent ujawnił
się w roku 1889, gdy na zamówienia
dyrektora Moulin Rogue wykonał plakat
reklamujący ten popularny paryski klub
erotyczno-taneczny. Najwspanialsze jego
plakaty to afisze reklamujące występy
tancerki nocnych lokali Aristide Bruant
oraz ukochanej artysty – aktorki Jane
Arvil. Znany z rozwiązłego życia Toulouse-Lautrec jeszcze jako młody człowiek
popadł w alkoholizm. Chory na syfilis
zmarł przedwcześnie w wieku 36 lat. Jego
litografie uznawane są za wybitne dzieła
sztuki plakatu.
Najwybitniejszym naśladowcą Toulouse-Lautreca był Czech Alfons Mucha
oraz Teofil Steinlen. Pierwszy z nich zyskał sławę dzięki zachwycającym plakatom reklamującym występy aktorki Sary
Bernhardt. Z kolei Steinlen wykorzystywał
motywy zaczerpnięte z życia paryskiej
biedoty.
W XX wieku, wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem popytu, jak i podaży na
dobra konsumpcyjne, plakat stał się doskonałym środkiem reklamy i propagandy.
Ukształtowały się zróżnicowane tendencje
stylistyczne, czerpiące z osiągnięć wielu
kierunków artystycznych, takich jak Art
Nouveau, kubizm, Art Deco.
Niektórzy uważają, że lata świetności
plakatu dawno już przeminęły. Dokonania
klasyków tego gatunku, czyli artystów
z XIX i XX wieku przeszły do historii.
Wszystko wskazuje jednak na to, że sam
plakat, jako bardzo nośna forma artystycznego wyrazu przetrwa jeszcze w XXI wieku.
Opracowała: Irena Maliborska
16 lutego 2012 r.

Bawili się znakomicie

W roku 2012 Gimnazjum nr 1im. prof.
Jana Szczepańskiego w Ustroniu realizuje
razem z Základní škola Dělnická Karviná
– Nové Město projekt „Wspólnie w regionie, w szkole i na boisku”. Ze szkołą tą
Gimnazjum współpracuje już od siedniu
lat. W roku szkolnym 2006/2007 zrealizowało projekt pt. „Chcemy być razem,
nie obok siebie – nauka, sport, turystyka
i zabawa łączy młodzież ponad granicami“.
Młodzież z obu placówek uczestniczy
w imprezach organizowanych wspólnie
przez szkoły. Uczniowie z Karwiny przyjeżdżają na Karnawałowy Konkurs Tańca, konkurs „The Best Jokes in English”. Uczniowie ustrońskiego gimnazjum uczestniczą co
roku w zawodach sportowych w Karwinie
podczas imprezy pt. „Sport bez granic”
a także w Międzynarodowych Mistrzostwach Czech w pisaniu na komputerze.
Tegoroczny projekt ma charakter projektu sportowo-integracyjnego. Głównymi
imprezami są obozy sportowo-integracyjne. Pierwszy obóz odbył się w Ustroniu
od 27 stycznia do 6 lutego, w pierwszym
tygodniu naszych ferii. Został poprzedzony uroczystą inauguracją, 27 stycznia
w auli Gimnazjum nr 1. Na uroczystości
tej obecni byli przedstawiciele władz
Karwiny i Ustronia. Ze strony czeskiej
przybyli do nas: wiceprezydent Karwiny
Petr Bičej wraz z przedstawicielkami
magistratu karwińskiego: Martiną Šrámkovą i Daną Kijonkovą, a także dyrektor
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szkoły Petr Juras i Helena Pekalova koordynatorka projektu ze strony czeskiej.
Łącznie delegacja czeska liczyła blisko
pięćdziesiąt osób. Ustroński samorząd
reprezentowali: wiceburmistrz Jolanta
Krajewska-Gojny, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Koenig oraz przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina. Obecne były
także przedstawicielki Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
w Cieszynie (Euroregion Śląsk Cieszyński): Joanna Herman i Anita Holisz.
Podczas uroczystości dyrektor Gimnazjum nr 1 Leszek Szczypka, koordynator
projektu ze strony polskiej, przedstawił
historię współpracy szkół biorących udział
w projekcie. Omówił założenia i przebieg
tegorocznego przedsięwzięcia. Głos zabrali także przedstawiciele władz obu miast.
W roku 2012 wiele się będzie działo.
Skończył się już obóz sportowo-integracyjny w Ustroniu, a przed młodzieżą
i nauczycielami: spotkanie Rad Pedagogicznych naszych szkół (Karwina, maj),
Szkolny Dzień Sportu (Ustroń, czerwiec),
Sport bez granic (Karwina, wrzesień), obóz
sportowo-integracyjny (Hradek, Karwina,
wrzesień/październik), spotkanie Rad Pedagogicznych (Ustroń, październik) oraz
zakończenie projektu w grudniu 2012 roku
(Karwina). Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Przekraczamy Granice.

Kiedy dyrektor L. Szczypka opowiada
o obozie, nie kryje entuzjazmu. Podobne
odczucia ma wicedyrektor szkoły MałgorzataWraga-Żdan.
- Młodzież bawiła się znakomicie – mówią zgodnie. – Na dodatek obóz odbył się
w czasie ferii, więc uczniowie mieli świetnie zagospodarowany pierwszy tydzień
zimowych wakacji. Mieli zapenione ciekawe zajęcia i posiłki.
I to jak zagospodarowany. Sobota rozpoczęła się integracją na sportowo podczas gier zespołowych, potem przeprowadzono grę miejską na terenie Ustronia.
W niedzielę grupa czeska zwiedzała nasze
miasto i Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe.
Mimo mrozu świetnie bawiono się przy
ognisku na Kępie u Jonka. W poniedziałek
trenowano tenis ziemny i stołowy, a po
południu bawiono się na balu przebierańców. We wtorek kolejne zajęcia tenisowe
w ustrońsdkiej hali, a później wyprawa na
łyżwy do Cieszyna. Bardzo atrakcyjnie
zaczęła się środa pokazem i ćwiczeniami
walk karate. Młodzież nie tylko oglądała,
ale brała udział w profesjonalnym treningu
przeprowadzonym przez cieszyńską szkołę
wschodnich sztuk walki. Po karate młodzi
wzięli udział w turniejach piłki nożnej
i koszykówki na hali. Potem odświeżali
się jeszcze na basenie w Skoczowie. Aż
do soboty spędzano czas albo na sali grając
w różne gry zespołowe, albo na hali tenisowej z rakietami w ręku. W niedzielę
wyruszono na zwiedzanie Wisły a po południu bawiono się na pożegnalnej dyskotece, rozdawane były nagrody, certyfikaty
i upominki a całość uświetnił pokaz średniowiecznych zwyczajów rycerskich.
W poniedziałek 25 polskich uczniów,
6 nauczycieli i jedna pielęgniarka żegnali
25 uczniów z Czech i dwóch nauczycieli.
Młodzieżą opiekowali się: L. Szczypka,
kierownik obozu, Michaela Budušova – nauczycielka z Karwiny, Jarosław Rabajda
– nauczyciel z Karwiny, M. Wraga-Żdan
(wicedyrektor G1), Małgorzata Szcześniewska-Gawlas, Anna Sikora, Rafał Niemczyk,
Przemysław Ciompa (nauczyciele G1),
Elżbieta Wraga-Olszar (pielęgniarka).
- Czasem pytają nas, dlaczego nie współpracujemy z polska szkołą w Czechach –
mówi L. Szczypka. – Jednak na taki projekt
nie dostalibyśmy pieniędz unijnych. Chodzi o międzynarodowe kontakty. Z całym
przekonaniem mogę powiedzieć, że jeśli
zacieśnią się konatkty polsko-czeskie, Polakom za południową granicą też będzie się
żyło lepiej z sąsiadami. Monika Niemiec
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cenne glony
W każdym niemal miesiącu członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego Koło
w Ustroniu zapraszają na ciekawe spotkania,
które odbywają się w gościnnym Nadleśnictwie Ustroń. W styczniu zaproszono prof. dr.
hab. Jana Burczyka. Wygłosił on prelekcję
pt. „Mikroglony szansą zastosowania jako
źródła energii i cennych substancji”.
Prof. Jan Burczyk omówił zagadnienia
związane z fizjologią tych mikroorganizmów, podstawowe informacje z zakresu
fotosyntezy, zdolność do wiązania dwutlenku węgla, a tym samym możliwość ich
wykorzystania do sekwestracji (wiązania)
atmosferycznego dwutlenku węgla wytworzonego w następstwie działalności człowieka, będącego skutkiem uprzemysłowienia.
Omówił ponadto różne typy hodowli masowych mikroglonów - zalety i niedostatki.
Mikroglony pozwalają na uzysk biomasy
wielokrotnie większy od klasycznych roślin
uprawnych, co wynika z ich szybkiego tempa namnażania. Odznaczają się skromnymi

wymogami wzrostowymi: dostęp światła
i dwutlenku węgla, umiarkowanej temperatury oraz pożywki złożonej z soli mineralnych.
Cenna jest ich zdolność wiązania węgla.
Dzięki niej mogą być wykorzystywane
do sekwestracji (wiązania) nadmiaru CO2
pochodzącego z działalności człowieka
(z przemysłu). W zależności od doboru
parametrów wzrostu można wpływać na
skład chemiczny biomasy i uzyskać biomasę szczególnie bogatą w składniki pożądane,
np. białko lub składniki tłuszczowe (lipidy).
W ich przypadku jest więc możliwa tzw.
sterowana biosynteza i uzyskanie biomasy
zawierającej do ok. 70% lipidów będących
podstawą do otrzymania z nich biodisla
w wyniku transestryfikacji. Stąd szansa do
wykorzystania ich jako alternatywnego
źródła energii w przyszłości tzw. zielonej
energii lub energii odnawialnej.
Glony występują w wodach morskich
i słodkich, tworząc tzw. plankton, wykorzystywany przez ryby i inne istoty.

nestor  jednostki
19 stycznia Józef Balcar obchodził jubileusz 90. rocznicy urodzin. Jako że jest
najstarszym członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipowcu odwiedziła go delegacja jednostki z najlepszymi życzeniami.
Członkiem OSP w Lipowcu J. Balcar
został w 1966 r.

Jubilat w 2002 r. został uhonorowany
przez ustroński samorząd Laurem Srebrnej
Cieszynianki. Z okazji okrągłej rocznicy
urodzin spotkał się również z władzami
miasta, które reprezentowali: burmistrz
Jolanta Krajewską-Gojny, naczelnik Danuta
Koenig, przewodniczący RM Stanisław

Wyczerpujące się światowe złoża ropy
naftowej skłaniają coraz bardziej do poszukiwania nowych źródeł energii odnawialnej. W zależności od warunków hodowli
glony mogą być źródłem: biodiesla, etanolu,
wodoru względnie biogazu.
Pozwalają one na wielokrotnie wyższy
uzysk biomasy względem roślin będących
źródłem lipidów, w warunkach krajowych,
np. rzepaku. Oprócz tego mogą one być źródłem szeregu cennych substancji chemicznych, kosmetycznych, leczniczych, jak np.
barwniki, witaminy, szczepionki i substancji
pomocniczych dla przemysłu.
W próbach żywienia zwierząt mankamentem glonów jest ograniczona strawność powodowana grubymi ściankami. Występują
w wodach morskich i słodkich, tworząc tzw.
plankton, wykorzystywany przez ryby i inne
istoty żyjące w wodach.
W ramach wykładu omówiono współczesne technologie hodowli masowej mikroglonów i problemy pozostające do rozwiązania
w przyszłości.
W lutym ekolodzy zapraszają na wykład
Zenona Rzońcy o głuszcach i innych
polskich kurakach leśnych.
(GM)
Malina oraz z członkami Koła Emerytów
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
J. Balcar urodził się w 11922 r. w Nierodzimiu. Ukończył Liceum Pedagogiczne
w Cieszynie. W czasie II wojny światowej
został wywieziony na roboty przymusowe do Wrocławia. W 1945 r. rozpoczął
pracę w szkole podstawowej w Dobce,
a od listopada tego roku w Jaworzynce
Zapasiekach. Prace w szkole w Lipowcu rozpoczyna w we wrześniu 1946 r.,
a w 1950 r. zostaje jej kierownikiem.
W latach 1980-84 był Miejskim Dyrektorem Szkół w Ustroniu. W latach
1966-76 aktywny członek Zespołu Pieśni
i Tańca „Lipowiec”, inicjator elektryfikacji, gazyfikacji, melioracji, przewodniczący komitetu budowy szkoły. Radny
w latach 1962-84. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za zasługi dla województwa katowickiego”, odznaczeniami
nauczycielskimi i spółdzielczymi. (ws)

Delegacja OSP składa życzenia. Od lewej: T. Krysta, E. Krysta, J. Balcar, G. Górniok.
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KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

od 5 marca 2012 roku
420 godz. zajęć w 4 miesiące

z możliwością zatrudnienia w Niemczech lub Szwajcarii po ukończeniu kursu

CE ‘get better’ – Ustroń, ul. Sportowa 7c

Tel: 604 403 598 e-mail: getbetter.getbetter@gmail.com, www.getbetter.com.pl
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list do redakcji
Ubrano pomnik Profesora Jana Szczepańskiego w czapkę
i szalik. Śmieszne? Takie sobie. Manneken Pis bywa ubierany
w różne stroje ale to nie ta kategoria, nie ten format. Ale niech
tam, czapka i szalik nie uwłaczają Profesorowi, choć żart kiepski. Bardziej dziwi mnie treść wierszyka, jaki pojawił się obok
pomnika. Rezygnację z budowy Orlika radni uzasadnili na
łamach „Ustrońskiej”, „Głosu” i „Wyborczej” przekonująco.
Wybraliśmy ich również po to, by pilnowali miejskiej kasy i nie
wydawali bezmyślnie naszych pieniędzy. Nie ma kina w Ustroniu, bo jest niepotrzebne. Gdyby choć kilku widzów bywało na
seansie, to pewnie by działało, jak deklarował ostatni właściciel.
W dobie internetu, DVD, kina domowego i multipleksów kino
2D odchodzi do przeszłości. Mieszkam w Ustroniu i na basen do
Skoczowa dojeżdżam w 9 i pół minuty a na lodowisko w Cieszynie w 23 minuty. We Wrocławiu na dojazd do basenu traciłem
40 minut. W przypadku dalszych protestów „Anonimowego”
proszę nie zapomnieć o braku w Ustroniu skoczni narciarskiej,
toru bobslejowego i pola golfowego. No i koniecznie należy
upomnieć się o aquapark, mimo że ten w Tarnowskich Górach
jest na granicy bankructwa a krakowski ledwo zipie. Ironiczne
uwagi na temat powstania pomnika Profesora lokują „Anonimowego” w określonej grupie ludzi, którym bliżej do idei budowy
pomników Dody, Andrew Gołoty i Grzesia Laty, bo któż to był
ten Szczepański...			
Fan Profesora
Urząd Miasta Ustroń informuje, że na tablicy ogłoszeń,
na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości
gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres
do 3 lat, niezabudowanych lub zabudowanych obiektami
niezwiązanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność
osób prawnych, fizycznych, jednostek nieposiadających
osobowości prawnej – wykaz z dnia 27.12.2011 r.

Biblioteka

Oj ludkowie kochani

Łobmierzły mi już to cna ty sakramyncki mrozy. Starsi ludzie
nieroz spóminajóm jaki to hańdowni były strasznucne zimy, ale
zdo mi sie, że tak dłógo mrozy poniżyj 15 gradów nie dzierżały.
Śniega było moc, to aji jo pamiyntóm, że były taki zomiynty, tóż
ponikiedy łojciec abo starzik musioł mie łodkludzić do cesty
i zrobić mi chodnik cobych doszła do szkoły. A teraz emerytowi,
co ledwo sie ruszo ponikiedy nie chce sie ani wyńś z chałupy.
Tóż chlyb kupujym dwa razy na tydziyń, a jak już go chybi i jo
wyzdrzym przez łokno, a jak tam przi tym mrozisku jeszcze wiater
fujo, to se uwarzym jaki kaszy z nadziejóm, że na drugi dziyń
bydzie lepi i przeca kiedysi wyńdym.
Jak se ponikiedy puszczym telewizor, to fórt tam rzóndzóm ło
tym wydłóżyniu wieku emerytalnego. Każdy, co go dopuszczóm
do głosu mo swoji argumynty, a przeca tym politykóm rozchodzi
sie ło to, coby ludzióm dać ty emerytury jak nejpóźnij, a jako se
ci starzi bydóm radzić, to żodnego nie łobchodzi. Nejlepi coby
hamoczyli do samej śmierci, choć składki płacóm ponikiedy aji
przeszło sztyrycet roków.
Móm młodszóm kamratke, co latoś kóńczy dziepro pindziesióntke i poniewiyro sie po rozmaitych robotach, wyciyro kónty
w supermarketach, a każtam jeszcze do 67 roków! Hań downi
była sklepikorkóm w PSS, ale wiycie jako teraz ta firma stoji.
Sklepów mo coroz miyni, dyć kónkuryncja nie spi. Tóż ta moja
kamratka, Hela co chwila w inszym markecie smyko towar, czy
wywijo mietłóm, bo jóm przyjmóm na pore miesiyncy za marny
grosz. I tak już robi pore roków, a dycki prawi, że na pyndzyj sie
isto nie doczako. I choć wyglóndo jeszcze doś młodo, to i tak
w tych sklepach wolóm taki dwacatki, trzicatki, a nie takóm pindziesióntke, choćby sie nie wiym jak starała!
I tak potym bydzie z niejednym emerytym. Jak mu stuknie łoto
sześćdziesiónt roków to pyndzyji nie dostanie, bo bydzie za młody,
a ło robocie ani pomarzyć, bo bydzie ło moc za stary. Nie spóminóm ło rozmaitych dolegliwościach, dyć przeca w tym wieku niejedyn ledwo sie poruszo. Ludzie, nieroz wolałabych być aspóń pore
roków młodszo, ale je żech rada, że już móm emeryture, bo na co to
jeszcze przijdzie tym prziszłym emerytóm strach pomyśleć. Zośka

poleca:

NOWOŚCI:

Harriet Brown – „Kiedy jedzenie wymaga odwagi”

Autorka, dziennikarka i redaktorka prasowa, napisała fascynujący,
pełen głębokich emocji dziennik o podróży swojej rodziny przez koszmar
anoreksji, o półtorarocznej walce swojej córki Kitty z chorobą i o tym,
jak to doświadczenie zmieniło całe jej życie.

Janusz Kasza - „Korrida”

Wspólnie z autorem wybierzemy się w niezwykłą podróż do Hiszpanii
i Francji . Odwiedzimy arenę do walk dla byków, dowiemy się prawie
wszystkiego o niezwykłym (i kontrowersyjnym) zjawisku jakim jest
korrida.
POZIOMO: 1) wyspa indonezyjska, 4) mongolska pustynia, 6) do uszczelniania okien, 8) turysta dla górala,
9) japoński koncern elektroniczny, 10) niejedna w dyni,
11) wyłazi z butów, 12) imitacja towaru, 13) kompan,
14) towarzyszenie w śpiewie, 15) na wystawie, 16) kochaś
w chlewie, 17) umowa, pakt, 18) przenośna wygódka,
19) ozdobna roślina egzotyczna, 20) na głowie narciarza.
PIONOWO: 1) podoficer na statku, 2) cukierki do cyckania,
3) skarb z morza, 4) dział językoznawstwa, 5) imię żeńskie,
6) grająca skrzynka z papugą, 7) mały traktor, 11) zero stresu,
13) w zaroślach, 14) pociecha dziadka.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 5

luty - podkuj buty
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Anna
Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska 184. Zapraszamy.
do redakcji.
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Jeżeli ktoś bardzo zapragnąłby poznać gatunek zwierzęcia, Myśliwi w swej łowieckiej gwarze bobrzy ogon nazywają kielw którego losach – niczym w lustrze – odbija się jakże złożony nią bądź pluskiem. To ostatnie określenie nawiązuje do hałasu,
i zmienny stosunek człowieka do przyrody i do wszystkiego co jaki powodują bobry uderzając płaskim ogonem o powierzchnię
żyje, to proszę bardzo, służę uprzejmie – bóbr z powodzeniem może wody i ostrzegając w ten sposób pozostałych członków rodzinysłużyć za świetny, wręcz klasyczny przykład takiego stworzenia. kolonii o nadciągającym niebezpieczeństwie. Ten nietypowo
Losy tego gatunku – uściślijmy, że mowa o bobrze europejskim – jak na ssaki zbudowany ogon jest niezbędny bobrom podczas
a przede wszystkim wpływ człowieka na liczebność i rozmiesz- pływania i nurkowania, kiedy służy za ster. Jednocześnie jest to
czenie bobrów, przypomina sinusoidę. Od krańcowego uwielbie- swego rodzaju magazyn tłuszczu, w którym bobry odkładają „co
nia i ochrony, aż po traktowanie tych zwierząt niczym najgorszych nieco” na gorsze czasy.
„szkodników” i niszczycieli środowiska, przy jednoczesnym pożąPozbawiony futra plusk jest także organem, dzięki któremu
daniu różnorakich „dóbr”, jakie można z bobrów pozyskać, czyli bobry mogą utrzymywać właściwą temperaturę swego ciała. To
przede wszystkim mięsa, futer i sadła. Co przy tym najciekawsze, o tyle istotne, że w ramach ochrony przed zimnem oraz wodą, całą
również współcześnie
resztę ich ciała pokrywa
bobry potrafią wzbugęste, obficie zaopatrzodzać zupełnie odmienne w puchową „podne i skrajne emocje.
ściółkę” futro. GeneralZ jednej strony możenie futro jest brązowego
my więc spotkać zwokoloru, ale nawet mało
lenników absolutnego
wrażliwe na kolory oko
Bóbr (1)
zakazu jakiejkolwiek
wyróżnić zdoła bobry
ingerencji w bobrzy
o różnych odcieniach
świat, postulujących
sierści, poprzez ciemnokonsekwentną ochronę
brązowe, aż do prawie
zarówno samych bocałkowicie czarnego.
brów, ich siedlisk, jak
W wielu opisach bobroi miejsc, które zwierzęwych kształtów znaleźć
ta te swoim działaniem
można określenie, że
przekształciły. Równie
ciało tych zwierząt jest
mocno reprezentowa„wrzecionowate”, co
ne jest „stronnictwo”
ułatwia im nurkowanie.
przeciwników tego gaByć może jest coś na
tunku, którzy właśnie
rzeczy, ale daleko bobobry wskazują jaką
brom do gibkich i smugłówną, jeśli nawet
kłych kształtów, jakie
nie jedyną przyczynę
podziwiamy na przykład
przeróżnych nieszczęść
u wydr. Według mnie
i katastrof – od powodo opisu sylwetki bodzi i podtopień, poprzez
brów bardziej jednak
niszczenie koryt rzek
pasuje słowo „krępy”,
i potoków, po zanikanie
no chyba, że mowa
nadrzecznych wierzboo bobrach pływających
wo-topolowych lasów
w wodzie, gdzie prezeni zarośli. W tym ujęciu
tują się zdecydowanie
bóbr, jako „szkodnik”,
zgrabniej.
zasługuje więc na…
Bobry nie należą do
– och, nazwijmy to
jakiś wybitnych płyogólnie – eliminację.
waków, przynajmniej
Co równie interesujące,
jeśli chodzi o osiągane
zwolennicy obu opisaw wodzie prędkości. Są
nych powyżej postaw zdają się wspólnie podzielać jedną, dość to raczej wytrawni nurkowie, którzy nad szybkość przedkładają
powszechnie znaną opinię o bobrach – to jedyny obok człowieka możliwość maksymalnie długiego pobytu w zanurzeniu. Na jedgatunek, który potrafi zmieniać i kształtować wedle własnych nym oddechu bobry potrafią przebywać pod wodą nawet około
potrzeb środowisko przyrodnicze! Już samo to stwierdzenie 10 minut. Pomaga im w tym szereg dodatkowych przystosowań
wystarczyć powinno, aby bobrom poświęcić nieco miejsca na – między innymi zamykane otwory nosowe i słuchowe, oczy
łamach Ustrońskiej, tym bardziej, że bobry pojawiły się na Wiśle wyposażone w trzecią, przezroczystą powiekę, nieodzowną dla
w Ustroniu, jakby więc nie było stały się naszymi najbliższymi dobrego widzenia pod wodą. Ważne jest również futro, którego
sąsiadami.
codziennej pielęgnacji bobry poświęcają sporo czasu. Czyszczą
Wbrew swej „europejskiej” nazwie gatunkowej, niegdyś bobry i rozczesują je, ale przede wszystkim natłuszczają specjalną wywystępowały w całej strefie klimatu umiarkowanego zarówno dzieliną gruczołów, których ujścia znajdują się w pobliżu nasady
w Europie, jak i w Azji, ale niestety współcześnie zwierzęta ogona. Wydzielina ta czyni sierść bobrów wodoodporną, ale ma
te wyginęły w wielu regionach naszego kontynentu. O bobrze także inne znaczenie, w tym całkiem niebagatelne dla człowieka,
europejskim mówimy, że jest ziemnowodnym gryzoniem i te o czym nieco szerzej wspomnę następnym razem. Siłę napędową
określenia doskonale charakteryzują cały bobrzy ród oraz jego w wodzie bobrom zapewniają silne i duże (o długości do 15 cm
zwyczaje. Na dźwięk słowa „gryzoń” zazwyczaj przychodzą i szerokości do 10 cm) tylne łapy, których palce spięte są błoną
nam na myśl zwierzęta wielkości myszy, szczura bądź nornicy, i pełnią funkcje płetw. Przednie kończyny są zdecydowanie
ewentualnie wiewiórki. Tym czasem bóbr dosłownie rzuca się krótsze i mniejsze, za to bardzo sprawne i chwytne, co ma kow oczy znacznymi rozmiarami ciała, osiągającego wagę nawet 35 losalne znaczenie dla tych małych budowniczych tam i innych
kilogramów i długość dochodzącą do 70-110 cm. Bóbr wydawać drewniano-ziemnych konstrukcji
się może jeszcze dłuższy, bowiem jest „zakończony” nie byle
Jak na ziemnowodne zwierzęta przystało, bobry trzymają się
jakim ogonom o długości nawet do 30 cm (przy szerokości 11-17 strumieni, rzek i jezior z brzegami porośniętymi lasami łęgowymi.
cm). Ogon – obły jedynie u nasady – jest szeroki i spłaszczony, Bobry przywędrowały również i do Ustronia. Są to zwierzęta
o ostrych krawędziach bocznych, a pokrywają go swego rodzaju aktywne przede wszystkim o zmierzchu i w nocy, można je także
drobne, rogowe łuski (co miało znaczący wpływ na życie bobrów, obserwować „bladym świtem”, najłatwiej jednak zaobserwować
ale także – mówiąc nieco górnolotnie – dzieje chrześcijańskiej inne oczywiste ślady obecności bobrów, czyli pościnane gałęzie
cywilizacji, o czym jeszcze wspomnę w kolejnym artykule). i całe drzewa.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Siła prowadzi pewnie 17:20 i ponownie
swe działania zaczynają sędziowie. W tej
sytuacji zaczynają puszczają nerwy zawodnikom Siły. Trener powstrzymuje ich
i obywa się bez zbyt ostrych wypowiedzi
pod adresem arbitrów. Nic dziwnego, że
siatkarzom Siły gra przestała się układać
i dość gładko przegrali czwartego seta.
Trener Zbigniew Gruszczyk: - W Zabrzu powinniśmy wygrać za trzy punkty.
W grę weszliśmy bardzo dobrze, w żadnym
elemencie nie byliśmy drużyną gorszą.
Działania sędziów sprawiły, że drużyna
w czwartym secie się posypała i zepsuliśmy osiem zagrywek. Zawodnicy zaczęli
się bać odpowiedzialności. Mecz powinniśmy wygrać ze trzy punkty, a za trzy punkty przegrywamy. Dużo nerwów, parę razy
musiałem chłopaków powstrzymywać.
Nic tu więcej nie można dodać.
Wojsław Suchta
Z Makoszowami przegraliśmy także w Ustroniu.

III LIGA

Fot. W. Suchta

puszczały nerwy

UKS Quo Vadis Makoszowy - TRS Siła Ustroń 3:1 (-14, 23, 22, 22)
Siatkarze Siły przegrali mecz na wyjeździe z Makoszowami. Grano w dość małej
sali, a trener Siły Zbigniew Gruszczyk
miał do dyspozycji tylko ośmiu zawodników. Nasi siatkarze od pierwszych piłek
zdominowali przeciwnika i pierwszego

seta wygrywają bardzo pewnie i wysoko.
W drugim secie mają przewagę i też prowadzą w końcówce 17:20 i do akcji przystępuje sędzia podejmując dość kontrowersyjne decyzje, jednak zawsze na korzyść
gospodarzy. Podobnie jest w trzecim secie,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AZS ATH Bielsko-Biała
KS Halny Węgierska Górka
UKS "QUO-VADIS" Makoszowy
MTS As Myszków
UKS PIK Katowice
TRS Siła Ustroń
TKKF Czarni Katowice
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
MUKS Michałkowice
SiKReT Gliwice

36
32
30
27
25
22
15
14
14
4

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.silesia-region.pl.

STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE MIASTA USTROŃ
Miasto Ustroń zrealizowało projekt pn. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
na terenie miasta Ustroń”, to projekt na który miasto Ustroń otrzymało dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II
Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt
realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego. Całkowita wartość projektu
wyniosła 312.253,88 zł. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 85%
Projekt polegał na stworzeniu w najbardziej uczęszczanych miejscach Ustronia 9 publicznych
punktów dostępu do internetu PIAP. W ramach projektu powstało 5 infokiosków zewnętrznych
oraz 4 Hotspoty, stanowiące jedną całość, z nieodpłatnym całodobowym dostępem do internetu.
Wszystkie urządzenia zewnętrzne posiadają odpowiedni system monitoringu. Użytkownicy będą
mieli dostęp do bezpiecznego internetu wraz z blokami informacji tematycznych oraz do bezprzewodowego internetu dla osób przychodzących z własnym sprzętem komputerowym, którego
zasięg wynosi około 100m na obszarze otwartym.
Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zapobiegania zjawiska wykluczenia cyfrowego, częściowej likwidacji barier technologicznych, wzrostu dostępności do internetu oraz podniesienia
atrakcyjności turystycznej miasta.
Publiczne punkty dostępu do internetu znajdują się:
1. Ustroń Rynek – Infokiosk wolnostojący zewnętrzny
2. Ustroń róg ul. Grażyńskiego i Alei Legionów – Infokiosk wolnostojący zewnętrzny i Hot Spot
3. Ustroń dolna stacja KL „Czantoria” - Infokiosk wolnostojący zewnętrzny i Hot Spot
4. Ustroń ul. Szpitalna - Infokiosk wolnostojący zewnętrzny i Hot Spot
5. Ustroń Park przy amfiteatrze - Infokiosk wolnostojący zewnętrzny i Hot Spot
16 lutego 2012 r.			
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www.ustron.pl

kultura

21.02 godz. 12.00 VII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
															 Teatralnych, MDK „Prażakówka”.
22.02 godz. 17.00 „Współczesne oblicza zła” wykład dr. Marka
															 Rembierza, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”.
25.02 godz. 15.00		Wernisaż wystawy poplenerowej Stowa																rzyszenia Twórczego „Brzimy”. Muzeum
															 Ustrońskie.

sport

Wszyscy pilnują przepływu.

Fot. W. Suchta
Radia, wzmacniacze, gramofony,
magnetofony kupię, 502 685 400.

PYSZNE MIĘSKO Poleca Domowe Kurczaki SMACZNE I
ZDROWE, 510 334 100.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)85453-98.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, węgiel groszek, transport. 518-201-189.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. 728-340-518, 33-854-2257. www.komandor-ustron.pl
Ogrodzenia-producent. (33) 48805-64.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, komputery, 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
AUTO KASACJA Ustroń-Hermanice, 502 143 690.
Ustroń - do wynajęcia czynny bar,
697 955 557.

Turniej piłki ręcznej chłopców, hala SP-1.
XI Zawody Narciarskie w Slalomie o Puchar
Czantorii.
Mecz III ligi siatkówki: TRS Siła - Quo Vadis
Myszków, sala SP-2.
IV Narciarski Romantyczny Zjazd Parami,
Góra Czantoria.

Poszukuję osoby, która zajmie się
domem, 505 201 564.
Pokój do wynajęcia na dłużej, 505
201 564.
Sprzedam suche drewno kominkowe - buk, 699 216 940.
Kupię mieszkanie w centrum
Ustronia, 510 239 269.
Pokój do wynajęcia, 600 550 554.
Firma MaxPower poszukuje pracowników na produkcję. Osoby chętne
prosimy o kontakt mailowy: zuzanna.skwarczynska@max-power.com.
pl lub telefoniczny: 501 642 956.

KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE:

PIWNIC, GARAŻY,
STRYCHÓW, BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH
Wywóz zbędnych rzeczy
(mebli, gruzu, złomu,
sprzętu AGD i RTV, itp)

CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
Wystawiamy faktury VAT
tel. 509 377 370, 514 809 114

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
Ustroń-Hermanice
ul. Skoczowska 72

(młyn, spichrze zbożowe)

tel. 783 661 145

16-17. 2		 W Nierodzimiu ul. Skoczowska 111		 tel. 854-24-89
18-19. 2			Centrum					ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
20-21. 2
Pod Najadą					ul. 3 Maja 13 		 tel. 854-24-59
22-23. 2		Na Szlaku					ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

14 Gazeta Ustrońska

18.2 godz.8.30					
19.2 godz.11.00			
															
19.2 godz.11.00			
															
25.02 godz. 17.00 		
		 													

dziesięć lat temu

Takiej wiosny w lutym dawno nie było. Mimo, że to już połowa miesiąca temperatury często przekraczają w ciągu dnia 10°C. Tymczasem
ferie w pełni, a tu gości jak na lekarstwo. Nieliczni wybierają spacery
nad Wisłą. Zakwitły wierzby i leszczyny. Mieszkańcy obawiają się
o drzewa w swych ogródkach.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Skutek jazdy po pijanemu jest wiadomy – grzywna plus utrata prawa
jazdy. Wiedział o tym kierowca poloneza i gdy policjanci próbowali go
zatrzymać do kontroli po prostu zaczął uciekać. Miało to miejsce na
ul. 3 Maja, była godzina 19.40, więc liczył, że w ciemnościach ucieczka się powiedzie. Na os. Manhatan kierowca poloneza zaparkował
samochód i zbiegł, tym razem już pieszo. Niestety zaparkował nieprawidłowo, więc sprowadzono lawetę do przewozu samochodów. Gdy
poloneza ładowano, kierowca nagle się zjawił. Rozpoznali go od razu
policjanci i świadkowie zdarzenia. Sam zresztą się przyznał. Stwierdzono u niego 1,04 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.
Jan Lazar (..) to znany szkółkarz. (…) Zapytałem o wpływ tak
wysokich temperatur, po mroźnym grudniu i styczniu, na drzewa
owocowe. Co się stanie, gdy znowu nadejdą mrozy. J. Lazar odpowiedział: - Przez tak radykalne ocieplenie pąki kwiatowe na drzewach
już utraciły pewną wytrzymałość zimową. Nie ma jednak tragedii.
Najbardziej zagrożone są krzewy owocowe, przede wszystkim porzeczki, ale one z kolei są dość odporne. Istnieje zagrożenie zniszczenia kwiatów na drzewach ciepłolubnych, czyli brzoskwini, moreli,
czereśni, ale nie całych drzew. Jestem dobrej myśli, tym bardziej, że
codziennie obserwuję to co się dzieje na drzewkach. Nie należy się
obawiać powrotu nawet piętnastostopniowych mrozów. Nie uczynią
one znaczących szkód. Oczywiście i teraz jakiś procent pąków może
zostać uszkodzonych, ale tym nie należy się przejmować. Jest to
nawet korzystne. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy
jak przetrwa około 10% pąków. Gdyby ze wszystkich pąków wyrosły
jabłka, byłyby wielkości głogu.
Niektórzy kibice byli zaskoczeni, że Mieczysław Sikora gra
w Kuźni-Inżbudzie, gdyż wcześniej rozgrywał sparingi w barwach
Marbetu-Ceramedu i byli przekonani, że to jego nowy klub. Aby
wyjaśnić przynależność klubową zawodnika, a także by dowiedzieć
się co nowego w Kuźni poprosiłem o rozmowę wiceprezesa klubu
Zdzisława Kaczorowskiego. Na pytanie o M. Sikorę odpowiedział:
- Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że nie ma żadnej umowy. Dwa
tygodnie temu zwrócił się do nas przedstawiciel klubu Marbet-Ceramed z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w sparingach
i niektórych treningach naszego zawodnika M. Sikory. (…) Nie do
końca są zdecydowani, gdyż poziom gry M. Sikory jest trochę niższy
od ich zawodników z pierwszego składu, a po drugie mieliby dwóch
zawodników o zbliżonych walorach, ponieważ gra już tam prezentujący podobny styl jego brat Adrian.
Wybrała: (mn)
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Tak sobie myślę

Zimowe ferie

Trwają ferie zimowe w szkołach. Od kilku lat nie ma jednego terminu tych ferii dla
całego kraju, ale kraj podzielony został tak,
że poszczególne województwa rozpoczynają i kończą te ferie w różnych terminach.
Jedno jest jednak wspólne; wszędzie ferie
trwają dwa tygodnie. Z licznych zmian
i reform, które w minionych latach przeprowadzono w szkolnictwie nie wszystkie
można zaliczyć do udanych. Zapewne do
udanych należy jednak zaliczyć wprowadzenie ferii zimowych i ustalenie, że będą
się one odbywać w różnych terminach.
W ten sposób rok szkolny podzielony
został na dwie wyraźne połowy. Po pełnej wysiłków, nauki i stresów pierwszej
połowie roku dano uczniom czas dwutygodniowego odpoczynku i nabrania sił
do wytrwałej nauki w drugim półroczu.
Zazwyczaj po wytężonym wysiłku trwającym dłuższy czas konieczny jest odpoczynek. Człowiek zmęczony i zestresowany
przestaje być wydajny. Przerwa w pracy
jest więc konieczna. Pozwoli odpocząć,
nabrać nowych sił i chęci do wykonywania
zadań i obowiązków. Tak jest w każdej
dziedzinie, także i w szkole. Chodzi więc

felieton
Kasina

Kasina jest Wielka. Justyna jest Wielka.
Byłem ostatnio kilka dni w Beskidzie Wyspowym, w okolicach Kasiny Wielkiej,
wsi, z której pochodzi Justyna Kowalczyk. Chciałem bliżej poznać miejscowość,
w której urodziła się i wychowała nasza
wielka biegaczka narciarska. Justynę Kowalczyk podziwiam nie tylko za wyniki
sportowe, zdobyte medale olimpijskie i mistrzostw świata, za zdobyte puchary świata,
ale przede wszystkim za jej charakter, za
umiejętność znoszenia tego, że jest w świecie narciarskim, taka jedna zawodniczka,
a mianowicie Norweżka Maritt Bjorgen,
wielka jej rywalka, z którą musi się zmagać
o tytuł najlepszej. Właśnie te zmagania na trasie biegowej i w codziennym życiu, najbardziej mnie interesują. Szczególnie utkwiła mi
w pamięci ta, według mnie wspaniała,
chwila podczas tegorocznego Tour de Ski,
kiedy to, przed ostatnimi biegami, Justyna
wyznała polskiemu sprawozdawcy telewizyjnemu: „W obecnej sytuacji (obie były
na czele klasyfikacji Touru), kiedy pomyślę
o tym, co mnie czeka - Boże! Tylko nie to...
ale będziemy musiały ze sobą współpracować na trasie!?”. I tak też było podczas
ostatniej konkurencji, tego morderczego
biegu pod górę. Współpracowały przez
większą część dystansu, uciekając goniącym ich zawodniczkom.Współpracowały
do pewnego czasu, bo w pewnym momencie, nasza Justyna oderwała się od Maritt
i już samotnie dobiegła jako pierwsza do
mety. Tak sobie myślę, gdyby nasi polity16 lutego 2012 r.			

o to, aby ten wolny czas należycie wykorzystać…
Wyznaczenie ferii zimowych w różnych
terminach pozwala lepiej wykorzystać
bazę wypoczynkową, uniknąć nadmiernego tłoku w pociągach i autobusach,
a pewnie także na narciarskich trasach.
Jest też szansą dla miejscowości wczasowych, takich jak nasza, dla zwiększenia
liczby gości przyjeżdżających na dłuższy czy krótszy pobyt. Oznacza bowiem
w praktyce przedłużenie sezonu zimowych
ferii. A także to, że w innym terminie
przyjedzie do nas młodzież z Warszawy
a w innym młodzież z Górnego Śląska,
a więc z tych rejonów, z których pewnie
najczęściej przyjeżdżają do nas grupy
młodzieży szkolnej, aby spędzić u nas czas
swoich ferii.
Obecnie pogoda dopisuje. Jest naprawdę
zimowa. Choć istniały obawy, że w tym
roku nie doczekamy się prawdziwej zimy.
Jesień nie chciała odejść; ani w grudniu ani
w pierwszej połowie stycznia. Wreszcie
ustąpiła miejsca zimie. Wreszcie można poczuć prawdziwy mróz, cieszyć się
śniegiem i wyciągnąć z szafy kożuchy…
I jak to zwykle bywa; już się trochę martwimy na zapas, czy przypadkiem zima
nie będzie chciała nadrobić zaległości
i pozostać z nami dłużej; do kwietnia czy
nawet maja…Póki jednak co, cieszmy się
zimą. Wszak i ta pora roku ma swoje uroki.
Mam nadzieję, że uczniowie będą potrafili

należycie je wykorzystać podczas swoich
zimowych ferii.
Rozłożenie w czasie i podział terminów
ferii zimowych na różne województwa,
na pewno jest dobrym pomysłem, który
dobrze sprawdził się w poprzednich latach.
Chociaż pewnie znajdą się malkontenci,
którzy będą narzekać, że jedni mieli więcej
szczęścia i mogli się cieszyć dobrą pogodą,
a inni mieli gorzej. I uznają, że sprawiedliwiej by było, żeby wszyscy mieli jednakowo i mieli ferie w tym samym czasie.
Miałem kiedyś dwóch szefów, którzy
wyjeżdżali na urlop zawsze w tym samym
czasie, aby żona jednego nie zazdrościła
drugiej tego, że miała lepszą pogodę…
Zapewne pomysł odbywania ferii zimowych w różnych terminach wzięty został
z innych krajów, gdzie wolne dni w szkołach, także w wakacje, wyznaczane są
w różnych terminach. Może więc dobrze
byłoby pójść dalej i także letnie wakacje
wyznaczać w różnych terminach w okresie
między 15 czerwca a 15 września. Zapewne
wynikałyby z tego podobne korzyści, jak
w wypadku ferii zimowych. A i planowanie
rodzinnych urlopów byłoby łatwiejsze…
Póki co pozostaje życzyć uczniom
i nauczycielom ze wszystkich województw,
aby mieli jak najlepszą pogodę i jak najprzyjemniej i najpożyteczniej spędzili swoje
ferie zimowe. A tym, którzy spędzą te ferie
w naszym Mieście, aby im się u nas podobało i było im u nas dobrze.
Jerzy Bór

cy, premier Donald Tusk i prezes Jarosław
Kaczyński, biorąc przykład z Justyny Kowalczyk, choć tak na chwilę powiedzieli
sobie: „Boże! Tylko nie to.... Ale musimy
współpracować ze sobą …. dla dobra Polski, dla swojego zwycięstwa!”
Do Kasiny Wielkiej pojechałem z żoną
Lusią i pochodzącym z Poniwca, a dziś
mieszkańcem Cisownicy, panem Janem,
kiedyś obiecującym biegaczem narciarskim. Pan Jan, gdy został powołany do
wojska, to odbywał zasadniczą służbę
wojskową w Zakopanem, startując w tamtejszym wojskowym klubie. Tam poznał
swoją przyszłą żonę Janinę. Pani Janina
pochodziła z Kasiny Wielkiej. Po ślubie
oboje pracowali w ośrodku wczasowym
w Zakopanem. Pensje dla „krnąbrnych reżimowi” zakopiańskich górali były niskie,
więc pan Jan z żoną przenieśli się do Ustronia, gdzie wynagrodzenia były dwukrotnie
wyższe. Pan Jan wspomina, że latach 60tych ubiegłego wieku, w Kasinie Wielkiej
małe dzieci rodzice wynosili na dach domu
i trzymając je obok zatkniętej tam wiechy,
kierowali się w stronę zachodnią i leżącego
tam Śląska, mówiąc do dziecka: „Tam jest
twoja Amerycka!”.
A jak dawniej było z narciarstwem w Kasinie? - starałem się coś dowiedzieć. Pan Jan
wspomina, że jak przyjeżdżał do Kasiny, to
był jedynym narciarzem biegaczem w tej
miejscowości. Pamięta, że kiedyś zjeżdżał
na nartach biegowych po zmrożonym śniegu, starał się jechać jak najdalej od chłopa,
co wywoził saniami gnój na pole. Jednak
dźwięk jaki wydobywał się spod nart pana
Jana spłoszył konia, który mocno poturbował woźnicę. Przez kilka następnych lat
pytał on ludzi w Kasinie, czy ktoś nie zna

tego narciarza, co spłoszył jego konia, gdyż
jak oświadczał, chce podać tego narciarza
do sądu o odszkodowanie.
Takie więc były początki narciarstwa
w Kasinie Wielkiej z udziałem ustrońskiego
biegacza narciarskiego.
A jak jest obecnie? W Kasinie Wielkiej jest jeden oświetlony wyciąg narciarski na Śnieżnicę cieszący się powodzeniem turystów i narciarzy z samej Kasiny
i okolicy. Ani jednego biegacza czy biegaczki narciarskiej w Kasinie Wielkiej
rodzinnej miejscowości Justyny Kowalczyk
nie widziałem. Przed domem rodzinnym
Justyny nie zauważyłem tłumów gapiów,
jak to było przed domem Adama Małysza
w Wiśle. Podobno zaplanowano już, by
w przyszłości wybudować w Kasinie trasy
biegowe. Może wtedy się coś zmieni.
I pomyśleć, że jedna Justyna z miejscowości, w której nie ma ani jednej trasy
biegowej, ani jednej biegaczki czy biegacza, wygrywa z zawodniczkami krajów
skandynawskich i alpejskich, gdzie tras
wyznaczono w ilości setek, jeżeli nie tysięcy kilometrów, a biegaczek i biegaczy
narciarskich są tysiące, a nawet dziesiątki
czy setki tysięcy, o ile nie miliony.
Nie zawsze tak musi być w polskim
sporcie, że tylko wyjątki się objawiają.
Ileż to dyscyplin sportowych tych tradycyjnych i tych mniej znanych uprawiają
nasi mieszkańcy. Od rajdów i wyścigów
samochodowych, przez tradycyjne narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboard, siatkówkę, siatkówkę plażową, koszykówkę,
piłkę nożną i ręczną, tenis stołowy i ziemny
do biegów górskich, kolarstwa górskiego,
nurkowania, darta i szachów.
I chwała im za to.
Andrzej Georg
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Pierwszy dzień zdominowały dziewczęta.

Fot. W. Suchta

grali ligowcy

W ostatni weekend 11 i 12 lutego w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2
odbył się XVIII Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Miasta Ustronia. Pierwszego dnia
grały dzieci i młodzież. Dla wszystkich
zorganizowano ciepły posiłek i gorącą
herbatę. Każdy uczestnik dostał czekoladę
i pomarańczę. W sobotę rywalizowało 59
uczestników w tym 32 z Ustronia.
- Zaprosiliśmy dziewczyny i chłopców
z Ligoty, bo grają na wyższym poziomie
- mówi organizator Andrzej Buchta - Zawodniczki z Ustronia musiały się trochę
napocić i pokazać, co potrafią. Poziom
turnieju dziewcząt wyższy niż chłopców,
dziewcząt też było więcej. Nie dojechała
ekipa z Lesznej, bo przy -25oC nie zapalił
samochód.
Wyniki zmagań dzieci i młodzieży:
dziewczynki zrzeszone (11 zawodniczek):
1. Marzena Topór - G-6 Bielsko-Biała, 2.
Kinga Furtak - SP-3 Ligota, 3. Natalia
Gałęziowska - Pierściec; dziewczynki niezrzeszone (17 zawodniczek): 1. Katarzyna
Glajc - G-2 Ustroń, 2. Magda Graboń
- SP-28 Bielsko-Biała, 3. Monika Czekan
- SP-6 Ustroń, 4. Weronika Pezda - G-2
Cieszyn, 5. Anna Stoły - SP-6 Ustroń, 6.
Karolina Rymorz - G-2 Ustroń; juniorzy
zrzeszeni (5 zawodników): 1. Dominik
Dziębała - G Goleszów, 2. Dawid Dziębała - SP Goleszów, 3. Łukasz Misiniec
- G-1 Ustroń; niezrzeszeni uczniowie
szkół podstawowych (15 zawodników): 1.
Patryk Rucki - Cieszyn, 2. Konrad Wójcik
- Bielsko-Biała, 3. Grzegorz Hussar - SP-3
Ustroń, 4. Piotr Ostachowski - Dzięgielów,
5. Dawid Hussar - SP-3 Ustroń; 6. Michał Mrózek - SP-6 Ustroń, niezrzeszeni
gimnazjaliści (11 zawodników): 1. Patryk
Matusiak - Klonowa, 2. Roman Wantulok
- G-1 Ustroń, 3. Jan Glajc - G-2 Ustroń, 4.
Sebastian Warzecha, 5. Daniel Siemienik,

6. Gerard Świeży - wszyscy G-1 Ustroń.
W niedzielę grali dorośli. Spośród 9
kobiet wygrała Jolanta Krzok z Victorii
Hażlach, 2. Joanna Blachura, 3. Barbara
Baczewska, obie z MKS CzechowiceDziedzice.
W kategorii 17-44 lat wystartowało
najwięcej mężczyzn, bo 21, w tym roku
po raz pierwszy dopuszczono zawodników
III ligi, więc zagrali reprezentanci Victorii
Hażlach i Beskidu Brenna.
- Zimą tenis stołowy, w lecie piłka. Można
to pogodzić - mówi zwycięzca Janusz. Ihas,
kibicom w Ustroniu znany z występów
w drużynie piłkarskiej Nierodzimia. Wiosną prawdopodobnie będę grał w piłkę
w Pruchnej. W tym turnieju gram po raz
pierwszy, gdyż dopuszczono zawodników
III ligi, a ja reprezentuję Beskid Brenna.
Może zabrakło dobrych zawodników
z wyższych lig.

Drugie miejsce zajął Jerzy Ihas z Beskidu Brenna, trzecie Wojciech Łosiński
z Zebrzydowic.
W kategorii 45-59 lat (10 zawodników)
w meczu finałowym zagrali organizatorzy
- Kazimierz Heczko kontra Andrzej Buchta, obaj reprezentujący TRS Siłę Ustroń.
Wygrał ten drugi i o swym przeciwniku
powiedział:
- Jesteśmy w jednej drużynie od lat, tak że
znamy się jak łyse konie. Walczymy, ale
nie chwaląc się, Kaziu trochę ode mnie
odstaje. Jednak zawsze może się zdarzyć,
że urwie mi seta.
Trzecie miejsce zajął Marek Cieślar
z Bielska-Białej. Szóste miejsce zajął
Janusz Groborz z Ustronia.
W grupie weteranów od 60 lat wzwyż
(11 zawodników) najlepszym okazał
się Zdzisław Dziędziel - Bielsko-Biała,
2. Henryk Pietrzak - Skoczów, 3. Józef Michalik - Victoria Hażlach. Szóste miejsce
zajął Karol Czyż z Ustronia.
- Jak na takie mrozy frekwencja dobra
- mówi sędzia główny turnieju Jerzy Hojnacki. - Impreza przebiegała w sportowej
atmosferze, miło i sympatycznie, nie pokazałem ani jednej kartki. Był równocześnie
turniej w Hałcnowie, ale koledzy stamtąd
tu przyjechali, a rozpoczęcie swego turnieju przesunęli na popołudnie, tak że
dzieciaki zagrały tu i tam. Pochwalić takie
zachowanie.
Nagrody najlepszym wręczała burmistrz
Jolanta Krajewska-Gojny wraz z organizatorami: K. Heczką, A. Buchtą, J. Hojnackim, S. Ruckim i J. Groborzem. Rywalizowało 110 zawodniczek i zawodników,
w tym 62 z Ustronia.
Turniej sponsorowali: Galeria na Gojach
H. Kania, Avicold, J. Groborz, Z. Szczotka,
Słonecznik, A. Siedlaczek, R. Białoń.
Organizatorem był K. Heczko wraz
z Sekcją Tenisa Stołowego TRS Siła
Ustroń, Urzędem Miasta, Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i SP-2.
Wojsław Suchta

K. Heczko odbiera dyplom z rąk J. Krajewskiej-Gojny.

Fot. W. Suchta

Tygodnik Rady Miasta. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja Programowa GU: Tadeusz Krysta, Bogusława
Rożnowicz, Izabela Tatar, Artur Kluz. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze.
Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów
i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 13.2.2012 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 20.2.2012 r.

16 Gazeta Ustrońska

16 lutego 2012 r.

