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Przez weekend na Czantorii jeżdżono, ale też bawiono się na śniegu.
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Dobry trening mało nieobecnych
Rozmowa z Krzysztofem Wąskiem
mechanikiem samochodowym stawiającym na
sport wyczynowy swych dzieci

Rodzina zdobywa tytuły, choćby w ostatni weekend. Syn Pawel
wygrał dwa konkursy skoków Lotos Cup, córka Kasia była
trzecia w zawodach FIS, a dodatkowo żona zdobyła mistrzostwo Polski celników. Ludzie mówią, że Krzysztof Wąsek się
świetnie urządził, bo przy takich sukcesach rodziny już nie
trzeba pracować?
Oczywiście, a pieniądze lecą z nieba.
A rzeczywiście?
Trzeba pracować od godziny szóstej rano do dziesiątej wieczorem, by powiązać koniec z końcem. Ze skokami Pawła nie ma
wielkiego kłopotu, o wiele droższe jest narciarstwo zjazdowe
Kasi. Każdy jej wyjazd to kwota rzędu tysiąca euro, a jest w tym
wyjazd na zawody i zazwyczaj dwa starty. A tych startów, a także
wyjazdów na treningi, w skali roku jest sporo.
(cd. na str. 2)
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W komunikacie Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej
zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne w województwie
śląskim czytamy, że: w okresie od 1.10.2012 r. do 28.01.2013r.
(…) w województwie śląskim zanotowano 213 potwierdzonych
laboratoryjnie przypadków zachorowań na grypę A/H1N1v, tzw.
świńską grypę.
Inspektor podaje, że sezon grypowy trwa od 1 października do
końca kwietnia i na ten okres przypada najwięcej zachorowań
na grypę i przypadki grypopodobne, jednak w województwie
śląskim od wielu lat szczyt zachorowań przypada na styczeń, luty
i marzec. W komunikacie czytamy również, że w województwie
śląskim w trzecim tygodniu stycznia 2013 r. zarejestrowano 18799
przypadków zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.
W drugim tygodniu 18562 przypadki. (…) Od 2009 roku liczba
zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne w wojewódz(cd. na Gazeta
str. 4)
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dobry trening

(cd. ze str. 1)
Ktoś pomaga?
Sam nie miałbym szans. Przede wszystkim pomaga Roman Król
i firma Terra Utex. Czapki z głów i jesteśmy wdzięczni. Gdyby
on nie zdecydował się na ten sponsoring, pozostałyby starty
w kraju, w zawodach szkolnych itp. Niektórzy uważają, że
pierwsze miejsce na Śląsku czy czołówka w Polsce to już wystarczy. Tymczasem Kasia zaczyna się mierzyć z dziewczynami
startującymi w Europie. Ostatnio znalazła się wśród siedmiu
naszych reprezentantek na Puchar Europy Seniorek 31 stycznia
w Zakopanem na Harendzie. Takie zawody do Polski zawitają
po dwóch latach. Kasia wystartuje, bo pozwalają jej na to punkty
FIS. Z Polek będzie najmłodsza.
Kasia jest zdolna ciężko trenować?
Na razie robi swoje. W ostatnią środę byliśmy na Czantorii. Dzięki
obsłudze i prezesowi Kolei Linowej „Czantoria” o siódmej rano
udało się postawić slalom z samej góry. Ustawiałem ja i trener
Mieczysław Wójcik. Mieliśmy ponad sto tyczek, więc ciężka
praca, a Kasi udało się siedem razy zjechać.
Dobry trening?
Bardzo dobry. Jestem bardzo zadowolony. Tej zimy udało się taki
trening na Czantorii zorganizować po raz pierwszy. Trasa dobrze
przygotowana, dobre warunki, pogoda, więc wszystko się udało.
Zrobiliśmy to, co było założone. Potem pojechała na zawody
do Czech, następnie Harenda, Mistrzostwa Świata Juniorów
w Schladming. Najzdolniejsi zawodnicy z całego świata mają
przed mistrzostwami zgrupowanie i będą razem trenować. Później
start w Rumunii i tak do końca zimy.
A jak druga narciarska nadzieja, czyli syn Paweł?
Spokojnie. Trenuje go Jan Szturc. Z drugiej strony jest to jeszcze młody chłopak, w czerwcu skończy 14 lat, ale ma żyłkę
do skoków. Ma zapewniony trening motocrossowy, narciarski,
gimnastykę, baseny i oczywiście trening ogólnorozwojowy. Jak

K. Wąsek.

Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego - został
wyróżniony Diamentowym
Laurem Umiejętności i Kompetencji. Diamentowe, Kryształowe, Platynowe i Złote Laury po
raz szósty przyznała Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach. Gala odbyła się w Zabrzu.
W gronie laureatów „diamentowej nagrody” są m.in. Jose
Manuel Barroso, Lech Wałęsa
i Vaclav Havel.

 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

Na trzecim stopniu podium
znalazł się powiat cieszyński
w Ogólnopolskim Rankingu
Związku Powiatów Polskich za
2012 rok. Samorząd znad Olzy
został sklasyfikowany w kategorii powiatów liczących powyżej
120 tysięcy mieszkańców.

*

*

*

Na terenie województwa śląskiego znajduje się ciekawy Szlak
Architektury Drewnianej. Oznakowany jest tablicami zachęcającymi do obejrzenia zabytków.
W naszym regionie są to kościoły w Kaczycach, Kończycach
Wielkich, Zamarskach, Nierodzimiu, Wiśle Głębcach i na
Kubalonce. Nie zabrakło słynnej
Chaty Kawuloka w Istebnej.

to wykorzysta, będzie dobrze. Teraz wszystko zależy już tylko
od niego. Spośród młodych polskich skoczków nikt nie ma
tak wszechstronnego przygotowania. Zobaczymy, jak to sobie
w głowie poukłada, czy będzie odporny psychicznie.
A jak to jest, że Kasia i Paweł są tak dobrzy w narciarstwie?
To każdy rodzic może zrobić, tylko trzeba chęci i wytrwałości.
Kasia i Paweł od trzeciego roku życia jeździli na nartach. Najpierw była to zabawa. Nie ma konieczności zaczynać od wysokich gór. Braliśmy ich na płaskie stoki, żeby się nie zniechęcił,
a jednocześnie szkolili technikę. Sam kiedyś jeździłem i wiem,
na czym to polega. Później podczas wakacji wyjazdy do Austrii
na lodowce i tak stopniowo uczyli się.
Wiele osób chce, by ich pociechy były mistrzami, a prawie
nikomu się to nie udaje. Dlaczego?
Bo dziecko najpierw chętnie się bawi, ale gdy tylko zaczyna
się praca, powoli się zniechęca. A tu niestety trzeba regularnie
trenować, poświęcić inne zajęcia. Kasia w szkole podstawowej
na pewno chętnie chodziłaby na treningi siatkówki z koleżankami. Tu trzeba było jej powiedzieć, że za dużo pracy już włożyła
w jazdę na nartach, by nagle z tego rezygnować. Oczywiście
można, a nawet trzeba grać w siatkówkę, bo to nie szkodzi, ale
treningi narciarskie przede wszystkim. Często miała łzy w oczach,
ale na trening musiała iść.
Teraz, jak sama twierdzi, jest już przekonana.
Ale też jeździ po całej Europie, poznaje różnych ciekawych ludzi.
Zna język, więc może się porozumieć. Obserwując innych,widzi,
że może to przynieść jakieś efekty. Można z tym wiązać przyszłość. Nie jest jednak tak, że na sto procent wiadomo, że Paweł
i Kasia będą odnosić sukcesy w wieku seniora. To prawie totolotek, ale trzeba próbować, bo to szansa na lepsze życie. Sport
również kształtuje charakter i to się w życiu przydaje. Czas pokaże. Szczerze mówiąc, w skokach jest chyba łatwiej. Tym bardziej,
że Adam Małysz przetarł szlaki. Chłopcy chcą mu dorównać.
Wszystko jednak zależy od zawodnika, jego wydolności, solidnego treningu, psychiki. Justyna Kowalczyk czy Adam Małysz
przechodzili trudne okresy, ale potrafili z tego wyjść i stanąć na
szczycie. Przełamać się w trudnym okresie to sztuka. W ubiegłym
roku Amerykanka Mikaela Shiffrin zrobiła na Mistrzostwach
Świata Juniorów taki wynik, że żadna dziewczyna, ale też żaden
chłopak tam startujący, nie chcieli słyszeć o nartach.
Czy jest jakaś pomoc Polskiego Związku Narciarskiego?
Tylko na wyjazd na Mistrzostwa Świata.
Jak rodzice radzą sobie z tymi wszystkimi kłopotami swych
dzieci-sportowców?
Gdyby jedno z nas było przeciwne sportowi, nic by z tego nie
wyszło. Byłyby konflikty. Tymczasem sport wyczynowo można
uprawiać tylko do pewnego wieku. Jeżeli jest nadzieja, trzeba
z niej skorzystać. Wszystko jednak w granicach rozsądku.
Prowadzenie warsztatu samochodowego to podczas zimy
jakieś dodatkowe dochody?
Auta się non stop psują i całe szczęście, bo z tego mam chleb.
A co się najczęściej psuje?
Wszystko, a im nowsze auto, tym bardziej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833-1838. Przed pięcioma laty
wyremontowano wieżę świątyni eksponując jej zabytkowe
walory. Następnie odnowiono
całą elewację. Od strony parku powstały gustowne alejki
i skwer. Rewitalizacja była możliwa dzięki dotacji unijnej.
		*
* *
Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie od lutego chce dać
szansę zadłużonym lokatorom
częściowego odpracowania zaległych należności. Problemy
z regulowaniem czynszu ma
blisko... połowa najemców. Zainteresowani będą mogli wykonywać prace pomocnicze,

przykładowo sprzątać strychy
i podwórka.
		*
* *
Zimowe Olimpijskie Ferie szykuje MOSiR dla dzieci i młodzieży z Cieszyna. W programie
znajdą się imprezy sportowo-rekreacyjne na lodowisku, w halach sportowych i na basenie.

*

*

*

Popularny bar „Beczka” na Kubalonce w latach 30. miał inny
wygląd niż obecnie. Stała tam
pokaźnych rozmiarów browarna
beka i spełniała rolę bufetu. Przykryta była blaszanym dachem
na drewnianych słupach. Dach
zwieńczony był miniaturą Wieży
Piastowskiej. Wygląd baru zachował się na fotografiach. (nik)
				
31 stycznia 2012 r.

zebranie Miłośników Kuźni Ustroń
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na walne
zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w pierwszy poniedziałek miesiąca, 4 lutego o godz. 10.00 w Muzeum
Ustrońskim.

*

*

*

*

*

*

turniej tenisa stołowego
31 stycznia o godz. 15 w auli Gimnazjum nr 1 odbędzie się
XVIII Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla pięcioosobowych drużyn ustrońskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Obowiązuje sportowe obuwie z białą podeszwą.

Odśnieżanie targowiska.

tel. 854 34 83
tel. 604 55 83 21
21 I 2013 r.
Stałe patrole, podczas których
prowadzone są kontrole usuwania nawisów lodowych, sopli,
a także prawidłowego odśnieżania
wejść do budynków użyteczności
publicznej.
Wszystkie informacje i uwagi od
mieszkańców dotyczące odśnieżania są weryfikowane i przekazywane odpowiednim służbom.
23 I 2013 r.
Zakończono czynności wyjaśniające w sprawie groźnie wyglądającego psa biegającego bez opieki
w Lipowcu. Udało się dotrzeć do
właściciela, który został ukarany
mandatem w wys. 100 zł.
23 I 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o wysokim
stanie wody w potoku Młynówka.

W okolicach ul. Sosnowej woda
płynęła nad pokrywą lodową.
Poinformowano zarząd spółki
zarządzającej Młynówką. Na
miejsce przyjechała jednostka
OSP Centrum. Strażacy usunęli
zagrożenie powodziowe.
24 I 2013 r.
Wizja lokalna wspólnie z pracownikami Wydziału Środowiska
i Rolnictwa UM na ul. Pod Grapą
w sprawie odprowadzania wód
opadowych z posesji.
25 I 2013 r.
Interwencja w sprawie bezpańskiego psa, który prawdopodobnie
został porzucony w okolicach przychodni przy ul. Skoczowskiej. Pies
trafił do schroniska w Cieszynie.
27 I 2013 r.
Tego dnia dwukrotnie strażnicy
interweniowali w sprawie rannych
saren. Raz przy ul. Kuźniczej,
a kilka godzin później przy ul.
Wiślańskiej. W obu przypadkach
wezwano pracowników pogotowia leśnego z Mikołowa. (mn)

Fot. W. Suchta

*

*

*

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować osobom i instytucjom, które
wsparły nas w organizacji rodzicielskiego balu szkolnego. W tym
roku ofiarowały swoją pomoc: Nadleśnictwo Ustroń, Kolej Linowa Czantoria, Kajetan Kajetanowicz, P.P.U.H „Kamil” Barbara
Zielińska, Roman Pilch Firma „Pilch”, F.H. „Domino” Henryk
Szmek, „Tomar” Tomasz Pyra, GS Ustroń, „Pasja” Sylwester
Pasterny, „Nami” Michał Habdas, „Meble u Michała” Michał
Jurczok, „Kosta” Sp. J., J.P. Pilch, Meble „Moroszczuk”, „Max”
Mariusz Pakuła, „Karczma Góralska” Tomasz Brachaczek, Firma
„MIX” Harbutowice, Zakład Fryzjerski Anna Przeczek, OSP
Lipowiec, Państwo Anna, Jacek i Irena Górny.
Dzięki Państwa pomocy i życzliwości udało się zorganizować
udaną imprezę, z której dochód w całości przeznaczony jest na
wycieczki szkolne, imprezy rekreacyjno-sportowe i dodatkowe
lekcje języka angielskiego. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy włożyli tyle serca i energii w przygotowanie balu.
Dyrekcja i Rada Rodziców SP nr 5 w Ustroniu Lipowcu

*

*

U WAGA!

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku składania oświadczeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok oraz
obowiązku uiszczania pierwszej raty za sprzedaż napojów
alkoholowych. Termin składania oświadczeń oraz płatności
pierwszej raty upływa 31 stycznia 2013 r. Płatności należy
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub
przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Łukasz Szczepański
lat 2
ul. Jana Wantuły

Zakład Pogrzebowy
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 502 715 339

31 stycznia 2012 r.			
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mało nieobecnych

(cd. ze str. 1)
twie śląskim kształtuje się na równym poziomie i pomimo nieco
zwiększonej w ostatnim okresie liczby zachorowań na grypę
i przypadki grypopodobne, na dzień dzisiejszy nie można jeszcze
mówić o epidemii grypy.
Potwierdzają to informacje otrzymane z przychodni i szkół.
Lekarze mają dużo pracy, ale jest to typowe dla okresu jesiennozimowego. Codziennie przyjmowany jest komplet dużych i małych
pacjentów. Większy tłok panował w przychodniach na przełomie
grudnia i stycznia, więc może największa fala zachorowań już się
w Ustroniu przetoczyła.

Zapytaliśmy w szkołach, czy dużo dzieci opuszcza lekcje
z powodu choroby. Okazuje się, że nie. W Szkole Podstawowej
nr 1 od początku stycznia nieobecnych było od 16 do 24 uczniów
na 238. To właściwie normalna frekwencja. W SP-2 nieobecnych
jest około 16% uczniów, to około dwa razy więcej niż w innych
porach roku, ale nie ma to wpływu na funkcjonowanie placówki.
Musiano jednak odwołać zaplanowane na 28 stycznia spektakle
jubileuszowe dla uczniów innych szkół i dla rodziców, bo akurat
rozchorowała się część artystów. Dobrze zahartowani są uczniowie
z Polany, bo tam na 86 dzieci, nieobecnych jest tylko pięcioro,
sześcioro i wiadomo, że nie tylko z powodu przeziębienia. Mamy
w Ustroniu również odpornych na wirusy nauczycieli, bo w szkołach, w których pytaliśmy, kadra pedagogiczna pracuje niemal
w komplecie.
Monika Niemiec

cena odpadów

Od 1 stycznia wzrosła cena odpadów komunalnych dla indywidualnych gospodarstw domowych,
a odbieranych przez Przedsiębiorstwo
Komunalne. Mieszkańcy otrzymali
wyższe rachunki, co większość wiąże
z uchwałą podjętą przez Radę Miasta,
a dotyczącą opłaty za odpady komunalne, przy czym uchwała o przejęciu
opłat przez gminę zacznie obowiązywać
dopiero od 1 lipca. Płacić będziemy nadal
od osoby, przy czym dla segregujących
odpady będzie to 10 zł miesięcznie,
dla nie prowadzących segregacji 15 zł
miesięcznie od osoby. Dlaczego cena
wzrosła od 1 stycznia wyjaśnia prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego Alojzy
Sikora:
- Podwyżka cen od 1.01 2013 roku dokonana jest w oparciu o uchwałę Rady
Miasta nr XIV/140/2011 z 30 listopada
2011roku w sprawie określenia górnych
stawek ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych... i nie ma związku
z opłatami, które będą obowiązywać od
1.07.2013 r. Z tą datą wiąże się obowiązek
przejęcia przez gminy całej gospodarki odpadami. Powodów wzrostu ceny
jest kilka, a wiąże się to z wejściem
w życie niektórych przepisów ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości.
Zgodnie z nią od 1 stycznia obowiązuje
nas dostawa wszystkich odpadów
do regionalnej instalacji przetwarza-

Segregację wymuszają ustawy.

 Gazeta Ustrońska

nia odpadów komunalnych, która dla
naszego rejonu została wyznaczona
w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami w Knurowie. Tam jesteśmy
zobowiązani dostarczać wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz biomasę,
którą zagospodarowywaliśmy do tej pory
w Ustroniu. Daje to dodatkowo 1000 ton
odpadów. Dotychczas część odpadów
wywoziliśmy do Jastrzębia, teraz o 30
km dalej, czyli podczas jednego kursu
daje to dodatkowe 60 km, a to dodatkowe
koszty.
Cena w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wzrosła
o 15%. Koszty transportu wzrastają o 30%.
Koszt 1000 ton biomasy daje 250.000 zł
dodatkowych kosztów. To główne czynniki, które spowodowały wzrost ceny.
Cena podstawowa w Ustroniu dla gospodarstw domowych wzrosła o 15% czyli
1,34 zł brutto na osobę miesięcznie. To dla
osób segregujących.
Nowa ustawa wprowadza obowiązek
segregacji. Wszystkie pozostałe odpady
są odbierane po cenie znacznie wyższej,
nawet o 50%. Ustawa nakłada na gminę
wykazywanie się segregacją w tym roku
do odzysku 50% biomasy, a do 2020
roku 75%. Jeżeli nie osiągnie się tych
wskaźników gmina będzie ponosić konsekwencje finansowe, z kolei nasz kraj
konsekwencje wobec Unii Europejskiej.
Wszystkie odpady, niezależnie przez
kogo wytwarzane muszą trafiać do re-

Fot. W. Suchta

gionalnej instalacji wyznaczonej zgodnie
w wojewódzkim planem gospodarki odpadami. My jesteśmy w rejonie III, więc
mamy obowiązek dostarczania odpadów
do Knurowa. Wyznaczono to miejsce, gdyż
spełnia wszystkie wymogi i posiada stację
segregacji, wysypisko, kompostownię,
a w perspektywie możliwość przetwarzania termicznego odpadów. Knurów jako
jedyny spełnia wszystkie wymagania
w całym rejonie. To dla nas rodzi określone
konsekwencje jeżeli chodzi o koszty.
Niepodporządkowanie się i wywożenie
odpadów na inne rejony grozi karą
finansową nakładaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
pierwszą w wysokości 2 tys. zł do 50
tys. zł, a następnie dalszymi konsekwencjami. Dla przewoźnika jest to wykreślenie
z rejestru, więc wykluczenie z udziału
w przetargach.
Gospodarka odpadami jest zadaniem
własnym gminy i to gmina powinna
określać sposób realizacji. Polska jest
jedynym państwem w Europie, w którym
zdania własne będzie mógł realizować ktoś
inny niż własna spółka. To walka o 10 mld
zł w skali kraju, więc wywozem odpadów
zainteresowane są podmioty zagraniczne
stosujące dumping. Jest to zagrożenie dla
spółek gmin, ale też dla podmiotów prywatnych. Skutek może być taki, że pieniądze
będą wypływać za granicę. Obecnie
w gminnych spółkach i firmach prywatnych jest 300.000 zatrudnionych. Nie wiem
czy posłowie zdają sobie z tego sprawę.
W miniony piątek w Sejmie głosowano
nad ustawą o utrzymaniu porządku
i czystości. Był to projekt senacki połączony
z projektem SLD, PiS i Solidarnej Polski.
W zakresie przetargów propozycje zostały
odrzucone, czyli nadal w mocy pozostaje
zapis o przetargach. W Polce na 2,5
tys. gmin 1,2 tys. ma swoje spółki bądź
zakłady zajmujące się gospodarką odpadami. Inowrocław zaskarżył więc ustawę
do Trybunału Konstytucyjnego. Podnoszona jest kwestia, że to zadanie własne
gminy, więc gmina określa sposób realizacji. Pamiętajmy, że gminy inwestowały
w swoje przedsiębiorstwa, często z pomocą
środków unijnych.
Trzeba stwierdzić, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości jest wielkim bublem prawnym. Wielu naukowców i praktyków wytyka niedomówienia, niejasności. Wszyscy twierdzą, że ta
ustawa wymaga nowelizacji i to bardzo
głębokiej.
Notował; (ws)
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Zdaniem
Burmistrza

O strażakach ochotnikach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Podczas spotkania marszałek musiał wysłuchać argumentów.

Fot. M. Niemiec

w zawieszeniu

W sprawie likwidacji Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
im. gen. J. Ziętka poprzez połączenie
ze szpitalem urazowo-ortopedycznym
w Piekarach Śląskich, przełomowa była
wizyta marszałka województwa śląskiego
Adam Matusiewicza w Ustroniu. Ustąpił
przed zmasowanym atakiem argumentów
pracowników szpitala, związkowców,
radnego sejmiku Jana Kawuloka, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Jarosława Bieguna, przedstawicieli samorządu lokalnego. Marszałek wypowiedział
pamiętne słowa:
- Jest jeden bardzo poważny argument,
żeby tego połączenia nie przeprowadzać.
Wobec ilości zmartwień, jakie mamy
w śląskiej służbie zdrowia, nie bardzo mi
się chce uszczęśliwiać kogoś na siłę.
Spotkanie odbyło się 3 stycznia 2013
roku, ale 13 grudnia 2012 roku z powodu sytuacji w spółce Koleje Śląskie
Adam Matusiewicz podał się do dymisji.
W Ustroniu gościł jeszcze jako urzędujący
marszałek, ale już 21 stycznia został wybrany jego następca - Mirosław Sekuła.
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Mimo optymistycznych nastrojów po
spotkaniu w szpitalu, nie zapadły do tej
pory żadne wiążące decyzje. Różne media
już piszą o odstąpieniu od pomysłu łączenia ustrońskiego i piekarskiego szpitala,
ale są to niepotwierdzone wiadomości.
U źródła dowiedzieliśmy się, że również
pracownicy szpitala nie otrzymali oficjalnej informacji o dalszych losach szpitala.
Wicedyrektor szpitala ds. medycznych
dr n. med. Danuta Kapołka dowiedziała
się jedynie od przewodniczącej Rady
Społecznej szpitala Grażyny Kamińskiej
z Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, że
prace nad uchwałą o połączeniu zostały
zawieszone.
- W związku z tym my też jesteśmy jakby
w zawieszeniu. W najbliższym czasie wystosujemy pismo do Zarządu Województwa z prośbą o konkretne informacje. Mam
nadzieję, że ostatecznie zarząd odstąpi od
pomysłu połączenia naszego szpitala
z piekarską urazówką i że będzie to merytoryczna, a nie polityczna decyzja – mówi
dyrektor D. Kapołka.
Monika Niemiec

*

*

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas
walnych zebrań w ustrońskich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
W naszym mieście, po likwidacji zakładowej OSP Kuźni, funkcjonują cztery
jednostki OSP: w Lipowcu, Nierodzimiu,
Centrum i Polanie. Trzy z nich znajdują się
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Można powiedzieć, że z Państwową
Strażą Pożarną zabezpieczają nasze miasto
pod kątem wszelkich zdarzeń i zagrożeń
lokalnych.
Od wielu lat współpraca z jednostkami
OSP układa się bardzo dobrze. Wszelkie
działania są skoordynowane i pozwalają
utrzymywać je w pełnej gotowości.
Wszystkie jednostki OSP działają jako
stowarzyszenia zrzeszone w strukturach aż
do ogólnokrajowej, więc spoczywa na nich
obowiązek zwoływania walnych zebrań.
Nasze OSP spełniają dwojaką funkcję. Po
pierwsze jest to podstawowa działalność
operacyjno-bojowa i szkoleniowa, co
wiąże się z podnoszeniem bezpieczeństwa,
z drugiej strony są to szeroko rozumiane
działania środowiskowe, czyli wszystko
to, co jednostki robią na rzecz swych
społecznośći lokalnych, głównie na bazie
strażnic, którymi dysponują wszystkie nasze OSP. Odbywają się tam zebrania środowiskowe, spotkania, uroczystości rodzinne
i zabawy. Taki dualizm funkcjonowania
pozwala utrzymywać bezpieczeństwo,
ale też są to luźniejsze działania w każdej
z czterech strażnic.
Trwałym elementem w naszym lokalnym odbiorze strażaków jest ich dbałość
o majątek, czy to powierzony, czy własny.
Coraz lepiej wyglądają budynki strażnic,
a to samo dotyczy samochodów bojowych,
pozostałego sprzętu i umundurowania.
Podkreślić trzeba dużą aktywność członków OSP we wszystkich grupach wiekowych. Jest oferta dla młodzieży w postaci
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
a działanie w nich wiąże się nie tylko
z ćwiczeniami, ale też z wakacyjnymi
obozami, zawodami sportowymi. Strażacy w średnim wieku głównie związani są
z działaniami zabezpieczającymi i ratowniczymi, ale seniorzy też znajdują różne
propozycje w ramach OSP.
Wszystko to razem pozwala spokojnie
patrzeć na funkcjonowanie organizmu
gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Strażacy wpisują się też w typowo zabezpieczające działania podczas
różnych imprez. Możemy ich zauważyć
w trakcie imprez miejskich, tworzą oprawę
uroczystości patriotycznych, co jest dobrze
odbierane przez gości i mieszkańców.
Najlepszym dowodem profesjonalizmu
jest korzystanie z usług OSP przez organizatorów komercyjnych imprez sportowych
i kulturalnych.
Notował: (ws)
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budżet miasta 2013

Poniżej publikujemy skróconą wersję budżetu miasta na
2013 rok. Cała uchwała budżetowa z załącznikami zajmuje
kilkadziesiąt stron. Zainteresowanych odsyłamy na stronę
internetową miasta. W tej mocno okrojonej wersji przedstawiamy podstwowe dochody i wydatki.

Plan dochodów budżetowych
Leśnictwo				
1 200,00
Transport i łączność 			
823 037,00
Turystyka				
1 289 070,99
Gospodarka mieszkaniowa 		
2 618 000,00
Działalność usługowa 			
110 000,00
Administracja publiczna			
1 365 481,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 			
2 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 			
11 100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 			
32 314 615,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
13 228 365,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
500 000,00
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne
13 100 000,00
Podatek rolny – os. fizyczne 		
113 700,00
Podatek leśny 				
50 000,00
Podatek od środków transportowych
– os. fizyczne 				
450 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej 				
30 000,00
Podatek od spadków i darowizn 		
100 000,00
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej
w gminach posiadających status gminy
uzdrowiskowej 			
2 200 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 		
50 000,00
Wpływy z opłaty targowej 		
140 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
4 200,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 			
730 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 		
5 300,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 200 000,00
Wpływy z różnych opłat 		
12 050,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 			
101 000,00
Wpływy z różnych dochodów 		
300 000,00
Różne rozliczenia 			
10 821 695,00
Oświata i wychowanie 			
1 967 120,00
Pomoc społeczna 			
4 223 808,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 				
156 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 				
4 844 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 228 650,00
Kultura fizyczna 			
10 000,00

Plan wydatków budżetowych
Rolnictwo i łowiectwo 			
Leśnictwo 				
Transport i łączność 			
Turystyka 				
Gospodarka mieszkaniowa 		
Działalność usługowa 			
Administracja publiczna 			
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa 			
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38 300,00
10 000,00
6 015 237,00
7 000,00
2 402 200,00
174 000,00
8 425 225,00
2 700,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 			
Obsługa długu publicznego 		
Różne rozliczenia 			
Oświata i wychowanie 			
Ochrona zdrowia 			
Pomoc społeczna 			
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 				
Edukacyjna opieka wychowawcza 		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna 				

1 504 513,00
750 000,00
582 155,21
22 811 516,00
756 750,00
6 450 766,65
792 216,00
449 060,00
10 515 178,23
2 425 993,00
735 178,40

Plan wydatków majątkowych
wg źródeł finansowania
Transport i łączność 				 3 092 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu 1 472 000,00
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu
ul. Cieszyńskiej 					 600 000,00
Most przy ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej
dokumentacji, budowa obiektu mostowego
na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi 770 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Strażacka 200 000,00
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu
do internetu 					 50 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 			 448 800,00
Budowa dwóch modułów straganów
na targowisku miejskim 				 52 000,00
Zakup kontenerów szatniowych na boisko
w Ustroniu Hermanicach 				 40 000,00
Przebudowa istniejącego budynku biurowego
na budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Daszyńskiego 64				 6 800,00
Zakup nieruchomości - ul. Akacjowa 		 300 000,00
Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta 50 000,00
Administracja publiczna 			 948 200,00
Zakup sprzętu komputerowego dla UM 		 75 000,00
Zakup licencji i oprogramowania dla UM 		 25 000,00
Projekt E-UM 					 50 000,00
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń 		 798 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 				 501 200,00
Partycypacja w kosztach modernizacji systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej na terenie
Powiatu Cieszyńskiego 				 1 200,00
Partycypacja w kosztach zakupu samochodu
pożarniczego dla OSP Ustroń Centrum 		 500 000,00
Oświata i wychowanie 				 1 288 400,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1
85 000,00
Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie
dla uczniów SP-2 				 60 000,00
Termomodernizacja SP-5 				 200 000,00
Termomodernizacja SP-6 1 			 100 000,00
Wykonanie placów zabaw w ramach
programu rządowego Radosna
Szkoła przy SP-3 i SP-6 				 383 400,00
Termomodernizacja i przebudowa P-4 1 		 400 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół G-1 			 60 000,00
Ochrona zdrowia				 85 000,00
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół 		 40 000,00
Wykonanie monitoringu na terenie miasta 		 30 000,00
Doposażenie placów zabaw 			 15 000,00
Pomoc społeczna 				 30 000,00
Wymiana okien w budynku MDSS 		 30 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 					 6 000,00
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Zakup zmywarki dla żłobka 			 6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 885 212,80
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji
Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Leśnej 			 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Folwarczna 646 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Długa - I etap 360 000,00
Rozbudowa kanalizacji - ul. Drozdów 		 75 000,00
Budowa wodociągu - ul. Folwarczna 		 160 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
i wodnej w mieście 				 200 000,00
Budowa kolektora tłocznego wraz z
pompownią ścieków przy - ul. Bernadka 		 22 000,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje
na Oczyszczalni Ścieków 				 100 000,00
Budowa wodociągu - ul. Źródlana 			 5 362,80
Zakup wiat przystankowych 			 12 000,00
Wykonanie ogrodzeń placów zabaw 		 150 000,00
Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa
sportu i rekreacji w parku Kościuszki,
w rejonie bulwarów nadwiślańskich 		 2 159 850,00
Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy
sportu i rekreacji 					 600 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska 					 15 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wiklinowa 80 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Lipowska
(koło cmentarza) 					 40 000,00

Na pierwszym planie budynek przy ul. Kościelnej 1 (obecnie
sklep koło poczty), w tle budynek „Prażakówki” (część obejmująca scenę). Na ławce pod dużą lipą (wyciętą w latach 50.)
w pozycji leżącej Ryszard Demel (profesor uniwersytetu w Pa-
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Rozbudowa oświetlenia ulicznego - droga
boczna od ul. Konopnickiej 			
Kultura fizyczna 				
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych
po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych
w Ustroniu - I etap 				
Ogółem: 					

10 000,00
300 000,00
300 000,00
11 584 812,80

Chata przy drodze do Lipowca, przed mostem na Wiśle. Grafika
z książki „Dawny Ustroń w grafice Bogusława Heczki”.

dwie, światowej sławy twórca witraży). Stojące dzieci: Stefania
Komendera (z d. Bieta) i Ryszard Bieta (długoletni kierowca
PKS Cieszyn). Siedzą od lewej: N.N., Maria Bieta (z d. Cieślar,
z Wisły), Maria Bieta (babka profesora – seniorka rodu), Anna
Demel (matka profesora), Maria Bieta (córka seniorki – matka
małego Ryszarda Biety). Stoją od lewej: N.N., Franciszek Bieta
(ojciec Stefanii Komendery, mąż Marii z d. Cieślar), Józef Demel
(ojciec profesora), Karol Bieta (syn seniorki, który zginął w obozie
koncentracyjnym za odmowę przyjęcia niemieckiej książeczki
wojskowej; jego nazwisko widnieje na tablicy cmentarza „Na
Groniczku” w Wiśle). Zdjęcie dostarczył i opisał Henryk Tomaszek, wnuk Marii Biety, kuzyn profesora Ryszarda Demela.
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Liturgię nabożeństwa poprowadził zespół Soli Deo Gloria.

Fot. W. Suchta

praktyczny ekumenizm

W piątek 25 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba odbyło
się nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące w naszym mieście Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan, trwający od 18 do
25 stycznia. Na wstępie ks. proboszcz Piotr
Wowry mówił m.in.:
- Motywem przewodnim jest proroctwo Micheasza, który wzywa wszystkie
narody, aby wzięły udział w wędrówce
ku sprawiedliwości i pokojowi. Niechaj
i nasze chrześcijańskie życie, tu w Ustroniu, toczy się ścieżkami sprawiedliwości,
miłosierdzia i pokory. Wędrowanie naszych wspólnot niechaj określa aktywność i działanie w duchu ekumenicznym.
Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana
jest gościnna wymiana kaznodziei. Witam
proboszcza parafii rzymskokatolickiej św.
Klemensa, który wygłosi kazanie. Witam
duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła ewangelickiego, a także
przybyłe siostry klasztorne.
Liturgię nabożeństwa poprowadził zespół Soli Deo Gloria.
W kazaniu ks. A. Sapota mówił m.in.:
- To młodzi ludzie zrzeszeni w chrześcijańskim ruchu studenckim w Indiach
przygotowali to nabożeństwo, ażeby cały
świat zauważył, że tam, w Indiach, potrzeba długiej, mocnej pracy, aby stworzyć
jedność. Tam przez wiele wieków trwała,
i do dzisiaj trwa, kastowość. Została ona
w pewnym sensie przyjęta także przez
chrześcijaństwo i chrześcijanie, którzy
przybyli do Indii nauczać o Chrystusie,
przynieśli z sobą swój podział, który wcześniej nastąpił w Europie. Kastowość i podział Kościoła to dwa problemy, na które
chce zwrócić uwagę chrześcijański ruch
studencki w Indiach; chce on powiedzieć
nam, że oto problem jedności chrześcijan to
nie tylko podziały powstałe na Zachodzie,
że problem jedności chrześcijan to problem
w każdym człowieku. Każdy człowiek
może być problemem dla drugiego człowieka, bo być chrześcijaninem to być otwartym
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na Chrystusa i być otwartym na drugiego
człowieka. Hasłem tegorocznego Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa
parafrazujące księgę Micheasza: czego
Bóg od nas oczekuje? (...) Micheasz wypowiada pytania, w jaki sposób ma wynagrodzić Bogu swoje niewierne postępowanie.
W jaki sposób ma ukazać swoje przywiązanie do Boga. Zastanawia się, z czym
wystąpić przed Panem, i daje różnego rodzaju przykłady, co mógłby od siebie dać.
Dochodzi do wniosku, że być przed Panem
to zrozumieć, że Pan żąda od ciebie, abyś
wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią
i w pokorze chodził za swoim Bogiem. To
hasło: czego Bóg od nas dzisiaj oczekuje.
Młodzi są zawsze nadzieją, nadzieją każdej
społeczności, nadzieją każdej wspólnoty.
Oni mają tworzyć za parę lat dojrzałą
wspólnotę. (...) Dlatego ci młodzi, którzy
ułożyli dla nas program do rozważań na
obecny tydzień wspólnych modlitw, proponują nam pójście w drogę, proponują
nam, abyśmy nasze spotkania przeżywali niejako wędrując. Chcą w ten sposób
ukazać, że życie nie jest niczym innym
jak wędrówką, a człowiek idąc, pokonuje
pewną przestrzeń, idąc, może też pokonać
wiele innych oporów. (...) Ja jestem drogą, prawdą i życiem, o sobie powiedział
Chrystus. Dlatego pójście w imię wiary
jest zawsze możliwością dojścia do prawdy,
dojścia do sprawiedliwości, bo jest możliwością dojścia do Boga. Myśląc o tych drogach, mam ciągle skojarzenie z sytuacjami
w naszym miejscowym ekumenizmie.
Skończyliśmy wielki program odnowy
naszych kościołów i można powiedzieć,
że ten program powstał w drodze. Odprawiliśmy nabożeństwo 11 listopada, ekumenicznie modliliśmy się w tym kościele
i potem poszliśmy na manifestację patriotyczną pod pomnik. W drodze rozmawiając,
jako dwóch proboszczów, doszliśmy do
pewnych wniosków dających w efekcie
możliwość wyremontowania kościołów.
To praktyczny ekumenizm w naszej wspólnocie, praktyczny ekumenizm wyrażający

się w kwotach, który jest do zmierzenia,
wyraża się w pięknym wyglądzie świątyń.
Nawiązuję do tego, bo obraz nam bliski,
zrozumiały, powstał, by zrozumieć, że to
pójście z drugim człowiekiem, kimkolwiek
ten człowiek jest, może nas doprowadzić
do prawdy, może doprowadzić do Boga.
A jeżeli jeszcze to pójście uczynimy wyznaniem wiary, do naszej rozmowy zaprosimy Boga i będziemy chcieli z Nim
iść, wtedy to, do czego dojdziemy, będzie
na pewno czymś dobrym, właściwym
i przynoszącym efekty na przyszłość. To
jest właśnie ekumenizm, chęć pójścia
wspólną drogą.
Można powiedzieć, że mamy różne buty,
mamy czasami różne drogi, obieramy
różne kierunki i mamy do tego prawo, ale
musimy mieć wspólny cel. Musimy pamiętać o tym, że tym celem jest Jezus Chrystus
i spotkanie z Nim. Dlatego jakakolwiek
droga, wyboje na niej, jakiekolwiek buty
- to wszystko może być pomocne, ażeby
dojść do Chrystusa. Celem ekumenizmu
nie jest zbratanie się, jest wspólne dojście do Pana. Dlatego dzień dzisiejszy,
naszej wspólnej modlitwy, niech będzie
wielką chęcią dojścia do Pana. A to, co
nam przygotowała młodzież z Indii, niech
dopomoże w spojrzeniu na problemy
w innych krajach, ale i na nasze podwórko,
na problemy w sercu każdego człowieka.
Dlatego prosimy Pana, abyśmy wędrując przez życie, przeżywając różnego
rodzaju zdarzenia, byli zawsze ukierunkowani przede wszystkim na Niego. Gdy
pójdziemy z kimkolwiek we wspólną
drogę, mamy szanse dojść do głębszej
wiary i innych do niej poprowadzić,
a Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, nam w tym dopomoże. Modląc się
o jedność chrześcijan na całym świecie,
a w szczególny sposób, aby w Indiach
chrześcijanie we właściwy sposób mogli
praktykować swoją wiarę, módlmy się
o otwartość naszego serca, o to, aby każda
nasza droga była ukierunkowana na Chrystusa.
Wojsław Suchta
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Polańska
szopka
w Krakowie

6 grudnia pod pomnikiem Adama Mickiewicza, na Rynku Głównym w Krakowie
odbył się 70 Jubileuszowy Konkurs Szopek
Krakowskich, w którym udział wzięła
szopka wykonana przez grupkę uczniów ze
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu. Do
tegorocznego konkursu zostały zgłoszone
163 prace. Pierwszy konkurs zorganizowało
w 1937 roku Miejskie Biuro Propagandy
Artystycznej przy Zarządzie Miejskim w
Krakowie, z inicjatywy kierownika Biura,
Jerzego Dobrzyckiego. Wybuch II wojny
światowej przerwał organizację konkursów.
Wznowiono je w 1945 roku, a od 1946 roku
ich przygotowaniem zajmuje się Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa – w tym
roku jego dyrektorem został właśnie Jerzy
Dobrzycki. Konkursy miały i mają na celu
zachowanie tradycji budowy szopek.
W dotychczasowych konkursach wzięły
udział setki twórców, niektórzy po kilka,
kilkanaście razy, rekordziści – ponad 50
razy. W wielu rodzinach wytworzyła się
przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja, którą kultywuje się do dziś. Szopkarze to bardzo zróżnicowana grupa twórców,
których łączy tylko wspólna pasja. Szopki
budują ludzie różnych profesji. Wszystkich
jednak cechuje bogata wyobraźnia i ogromna cierpliwość. Gotowi są spędzać setki, a
nawet tysiące godzin przy żmudnej pracy
klejenia detali i kreowania z nich wspaniałych budowli. Przez lata zmieniała się
forma, dekoracje oraz materiały używane
do budowy. Powstał nowy rodzaj szopki
krakowskiej – przygotowywanej specjalnie
na konkurs.
Szopki krakowskie znane są już na całym
świecie. Niepowtarzalne i wspaniałe dzieła
można oglądać i podziwiać przez prawie
trzy miesiące na wystawie pokonkursowej
w salach wystaw czasowych Muzeum Hi-

storycznego Miasta Krakowa. Nagrodzone,
szczególnie te zakupione przez inne muzea,
będą prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych przez kolejne lata.
W latach wcześniejszych uczniowie klas
starszych ustrońskiej trójki kilkakrotnie
mieli okazję podziwiać szopki podczas wycieczek do Krakowa. W zeszłym roku podczas takiej wycieczki narodził się pomysł,
aby również wystartować w konkursie.
Pracę nad szopką rozpoczęliśmy już
w czerwcu od projektu oraz pomysłu
jaką techniką ma być wykonana. Było to
trudne wyzwanie, ponieważ chcieliśmy,
aby było to coś nowego, czego jeszcze
w Krakowie nie widzieli. Zdecydowaliśmy
się na technikę wstążkową. Do końca nie
wiedzieliśmy czy damy radę, ponieważ
nikt jeszcze nie próbował szopki wykonać tą techniką. Głównie wykonuje się
nią bombki bożonarodzeniowe oraz jajka
wielkanocne. We wrześniu gromadziliśmy
potrzebne materiały i wykonaliśmy szkielet drewniany szopki. Następnie obiliśmy
szkielet styropianem i spędziliśmy wiele
godzin na przypinaniu trójkącików z wstążki. Ta właśnie żmudna praca zajęła siedmiu autorom około 30 godzin. Zużyliśmy
2 kg szpilek oraz około 500 m wstążki. Na
koniec pozostawiliśmy wykonanie postaci,
również metodą wstążkową. W szopce

oprócz Świętej Rodziny znaleźli się Trzej
Królowie, anioły, baranki i wół.
6 grudnia wczesnym rankiem autorzy:
Łukasz Bojuk, Magdalena Gawlas, Justyna
Jaworska, Magda Kocyan, Daniel Kral oraz
Sara Pawelska wraz z opiekunką Magdaleną Herzyk wyruszyli autobusem do
Krakowa, szopka jechała samochodem. Na
Rynek Główny dotarliśmy około godziny
10.30. Było tam bardzo gwarno, bo część
szopkarzy wystawiła już swoje dzieła pod
pomnikiem. Naszej szopce nadano nr 29
w kategorii szopek dziecięcych 12-14 lat.
Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem
wśród widzów podziwiających prace zgłoszone do tegorocznego konkursu. Pytano
o szczegóły związane z wykonaniem.
Prowadzący konkurs zauważyli inność polańskiej szopki i przeprowadzili z autorami
krótki wywiad. O godzinie 12, zaraz po hejnale z Wieży Mariackiej ruszyliśmy razem
z innymi uczestnikami w barwnym korowodzie do Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa. W muzeum szopka pozostała na
czas obrad jury oraz wystawy pokonkursowej, która potrwa do połowy lutego.
Młodzi wykonawcy szopki wraz z opiekunką pragną gorąco podziękować wszystkim rodzicom za wsparcie, jakie otrzymali
podczas pracy nad szopką.
Polańscy Szopkarze

raniuszki

Nigdy jeszcze nie widziałam tych ptaszków w karmniku. Próbowałam przypomnieć sobie lekcje przyrody, sprawdziłam w encyklopedii, w internecie i nie znalazłam jednoznacznych informacji
na temat ruchliwych biesiadników z długimi ogonami. O pomoc
poprosiłam leśnika Nadleśnictwa Ustroń Sławomira Kohuta, który
bezbłędnie rozpoznał w nich raniuszki (Aegithalos caudatus). Przesłał do gazety informacje, że to gatunek w Polsce średnio liczny (za
przewodnikiem Collinsa występuje w naszym kraju ponad 10 tys.
par). Ptak ma długość 13-15 cm (w tym ogon 7-9 cm), jest dalekim
kuzynem sikor zamieszkującym lasy liściaste i mieszane z bogatym
podszytem (np: leszczyną i wierzbą iwą) oraz pewną ilością martwych drzew. To ptak raczej osiadły, zwykle widywany w małych
stadkach rodzinnych szybko się przemieszczających. Niepłochliwy,
ale ruchliwy, zazwyczaj pozwala tylko na krótkie obserwacje. Buduje zamknięte workowate gniazdo z mchu w rozwidleniu gałęzi,
spojone pajęczynami i zamaskowane korą brzozy i porostami. Potrafi
czepiać się cienkich gałązek w akrobatycznych pozach zwisa do
góry nogami. S. Kohut polecił przeczytać informacje pod internetowym adresem: http://otop.org.pl/obserwacje/europejskie-dni-ptakow/raniuszek-ptasi-patron-tegorocznych-edp/. Monika Niemiec
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Zebranie prowadził A. Chwastek.

Fot. W. Suchta

dbałość o sprzęt

26 stycznia odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie. Prezes jednostki Józef Gajdzica witał w strażnicy w
Polanie: radną Izabelę Tatar, naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich UM
Alicję Żyłę, sekretarza miasta Ireneusza
Stańka, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa
Zaczyka, komendanta miejskiego OSP Damiana Legierskiego oraz przedstawiciela
Straży Miejskiej Marka Piotrowskiego.
Minutą ciszy uczczono zmarłych druhów: Mieczysława Nowosadkę, Czesława Starzyka, Jana Chowanioka, Jana
Kocjana.
Zebrani prowadzenie obrad powierzyli
Adamowi Chwastkowi.
Sprawozdanie z działalności jednostki
w 2012 r. przedstawił J. Gajdzica. Prezes
mówił o tym, że jak zwykle w styczniu
i lutym wystąpiły kłopoty z przepustem
na Młynówce, przy którym druhowie
pracowali 684 godziny. W styczniu przeprowadzono ekspertyzę dachu. Od marca
pozyskiwano drewno opałowe. Zebrano
40 m3. Wykonano remont wieży, a dach
pokryto specjalną papą termoizolacyjną.
W strażnicy na korytarzu w miejsce luksferów zamontowano dwa okna. Jednostka
zorganizowała obchody dnia św. Floriana,
uczestniczyła w miejskich dożynkach,
zawodach pożarniczych, a w listopadzie
odbyło się śwniobicie. Prezes dziękował
ustrońskiemu samorządowi za pomoc
i współpracę, Lasom Państwowym za
możliwość pozyskania drewna opałowego. Podobne podziękowania skierował
pod adresem Dariusza Szarca. Ks. proboszczowi parafii Dobrego Pasterza za
pomoc w organizacji świniobicia. Za dobrą
współpracę dziękował dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Polanie
D. Legierskiemu.
- Szczególne podziękowania dla naszych
druhen i druhów za całoroczną ciężką, nieodpłatną pracę i poświęcanie swego czasu
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na rzecz jednostki w przygotowaniach
różnych imprez i w akcjach, za utrzymanie
czystości wokół i wewnątrz jednostki. Przy
tych wszystkich działaniach przepracowano 2.586 godzin - mówił prezes J. Gajdzica. - Szczególne podziękowania należą się
druhom Marianowi Malikowi i Józefowi
Śliwce za opiekę nad sprzętem bojowym
i utrzymywanie go w sprawności, co czynią nieodpłatnie.
Sprawozdanie przedstawił naczelnik
jednostki Michał Budniok. W 2012 r.
odnotowano 36 wyjazdów, w tym 11 do
pożarów i 21 do miejscowych zagrożeń,
2 na ćwiczenia i 1 raz w wyniku fałszywego alarmu. Odbyło się 6 zbiórek
szkoleniowych, druhowie brali udział
w szkoleniach, uczestniczono w ćwiczeniach gaszenia pożaru lasu w Koniakowie oraz stanicy harcerskiej w Lipowcu.
Wzbogacono się o nowy sprzęt, m.in.:
prądownice turbo, węże ssawne, kosze
ssawne, stojaki hydrantowe, agregat oddymiający, radiostację, opony do samochodu
star. Podczas kontroli jednostka otrzymała
ocenę bardzo dobrą.
Skarbnik Małgorzata Śliwka poinformowała, że dochody jednostki w 2012 r.

wyniosły 39.884 zł, wydatki - 34.196 zł.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Cieślar po kontroli stwierdził, że
prawidłowo dba się o mienie jednostki.
W ubiegłym roku przybyło trzech nowych
członków. T. Cieślar wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co zebrani
uczynili jenogłośnie.
Dokonano zmian w Zarządzie OSP
Polana. Nowym wiceprezesem został
Adam Chwastek, a sekretarzem Łukasz
Schismeisen.
Przyjęto plan działania i plan finansowy
na rok 2013.
Głos zabrali goście. I. Staniek dziękował strażakom w imieniu burmistrza
i Rady Miasta. Stwierdził, że na strażaków
z Polany zawsze można liczyć, zapewnił
też, że oni będą mogli liczyć na pomoc
władz samorządowych.
K. Zaczek stwierdził, że jak zwykle
jest rozbieżność w liczbie wyjazdów
przedstawionych w sprawozdaniu i tych
liczonych w komendzie powiatowej PSP.
W sumie w powiecie strażacy interweniowali w ubiegłym roku około 1.600 razy.
Aż 120 alarmów fałszywych to wynik
błędów osób odsługujących monitoring.
W Ustroniu odnotowano w sumie 272
zdarzenia. K. Zaczek dziękował władzom
miasta za partycypację w zainstalowaniu
radioprzemiennika na Czantorii. Dodał
też, że jednostka w Polanie, podobnie jak
inne w powiecie, otrzymała w ubiegłym
roku 5.300 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jako nowy komendant miejski OSP
przedstawił się D. Legierski. Sprawuje tę
funkcję od września 2012 r. i jest członkiem OSP Polana. Generalnie ustrońskie
jednostki zostały bardzo dobrze ocenione
w kontroli - trzy otrzymały ocenę bardzo
dobrą, jedna dobrą. Podkreślił, że strażacy z Ustronia uczestniczyli w turnieju
siatkówki w Istebnej, przy czym stworzyli
reprezentację składająca się z druhów ze
wszystkich jednostek. Komendant miejski spotyka się z naczelnikami jednostek
i wszystkie problemy rozwiązywane są na
bieżąco. Określono też stan wyposażenia
jednostek, ich braki, co pozwoliło postawić rzetelną diagnozę.
Na zakończenie prezes J. Gajdzica
dziękował wszystkim za uczestnictwo
i sprawny przebieg zebrania.
Wojsław Suchta
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Na zakończenie jasełek wszyscy wykonawcy na scenie.

			

Fot. W. Suchta

wiedzieć więcej o życiu

Gdy 17 stycznia w Prażakówce kończyły się jasełka, wykonawców nagrodzono
oklaskami, bo było to przedstawienie
niecodzienne. Pełne kolorów, specjalnie
przygotowanych strojów ze staranną oprawą muzyczną. Jak podkreślano, były to
jasełka mówione gwarą, w co wpisywał
się występujący charytatywnie zespół
„Wisła” z Wisły. Rozpoczął żywiołowo
zespół „Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dyrygowała Mariola Dyka. Oba
zespoły,Wisła i Jedynaczki, uświetniły
jasełka, ale można powiedzieć, że były
tłem dla głównych wykonawców, wychowanków Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu.
Wystąpili także pracownicy tej placówki, wolontariusze z Holandii, Hiszpanii,
Niemiec i Turcji oraz dzieci z rodzicami
z punktu wczesnego wspomagania rozwoju. W sumie przez scenę przewinęło
się 137 wykonawców.
Rekwizyty do przedstawienia wypożyczyło Muzeum Ustrońskie, a rekwizyty
te doskonale wykorzystywali aktorzy,
w szczególności gazda i gaździna doglądający całości. Był to też pokaz umiejętności nabywanych przez dzieci w ośrodku
w Nierodzimiu. Niektóre mówiły pojedyncze słowa, inne całe zdania, wszystko
nagradzane oklaskami, co trzeba przyznać dzieci przyjmowały z wyraźnym
zadowoleniem. Jasełka zakończył finał
z udziałem wszystkich wykonawców
ledwie mieszczących się na scenie Prażakówki. A widownia od początku do końca
wypełniona po brzegi.
Trudno przygotować takie jasełka, by
nie zanudzać, nie wymuszać współczucia,
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jednocześnie bawić publiczność, ale też
pozostawiać pewien margines do refleksji.
To trudne, wymaga taktu i wyczucia.
Jasełka były też okazją do zaprezentowania książki „Niepowtarzalni”, sfinansowanej z dotacji Urzędu Miasta oraz
środków Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Książka składa się z dwóch
części - pierwsza to bajki i opowieści
dzieci z ośrodka, druga refleksje rodziców
i terapeutów. Tej pierwszej części poświęcono więcej czasu, bo trzy bajki odczytali
Danuta Koenig, Stanisław Malina i Ireneusz Staniek. Władze miasta dobrze wczuły
się w swoje role, co znalazło uznanie
publiczności. Dodać należy, że ilustracje
w książce to rysunki dzieci z ośrodka.
O samym ośrodku i najnowszym wydawnictwie prof. Zenon Gajdzica mówił
w Prażakówce:
- To miejsce nawiązywania prawdziwych relacji pomiędzy ludźmi. Z tym
ośrodkiem jestem szczególnie związany,
bo tam miałem okazję rozpoczynać swą
pracę zawodową, a było to wtedy, gdy
pani dyrektor używała drzwi od szafy
jako tablicy, gdy uczyła swe lalki i misie. Muszę powiedzieć, że niesamowicie
w ciągu dwudziestu lat ten ośrodek się
zmienił. Kiedy przeczytałem tę książkę
po raz pierwszy, nie byłem zaskoczony
barwnymi opisami bajek sporządzonymi
przez dzieci, nie byłem zaskoczony, że
jest tam wiele pięknych metafor, trafnych, pokazujących to, czego w życiu
na co dzień nie dostrzegamy, ale wielkie
wrażenie na mnie zrobiło to, co napisali
rodzice i terapeuci, pracownicy tego
ośrodka. Życie rodziców dzieci niepeł-

nosprawnych nie składa się z tego, co
widzieliśmy dziś na scenie. To wiele
problemów dnia codziennego, składa się
z wielu trudności. Z drugiej strony przepełnione jest miłością i satysfakcją. Dzięki takim miejscom jak ten ośrodek, miłości i satysfakcji może być więcej. Praca
terapeutów, z którymi mam do czynienia
codziennie, to coś więcej niż wykonanie
swoich czynności, zamknięcie na klucz
i przejście do domu. To zabiera się ze
sobą, czym się dzieli ze swoją żoną, ze
swoim mężem, to przenosi się na swoje
dzieci. W tej książce jest to widoczne.
Cieszę się, że będą mieli okazję ją państwo przeczytać. Nie tylko zachęcam, ale
wręcz wymuszam, by państwo przeczytali,
a dzięki temu będą państwo wiedzieć
więcej o życiu.
Za ten wieczór w Prażakówce wszystkim dziękowali prezes TONN Andrzej
Georg.
- Do dzisiejszego spektaklu wielki wkład
wnieśli rodzice przygotowując dzieci,
występujący wolontariusze, ale też władze miasta, świetnie odczytując bajki. Kto
to zrobił najlepiej, trudno jednoznacznie
wskazać. Wszystkim natomiast chciałbym
złożyć serdeczne życzenia pomyślności
i błogosławieństwa bożego.
Na zakończenie rodzice ofiarowali okazały kosz kwiatów prowadzącej ośrodek
Dorocie Kohut i stwierdzili:
- Trzeba wiele hartu ducha, pomysłowości, aby podzielić się z innymi swoimi
pomysłami. Pani jest takim inicjatorem,
co w dzisiejszych czasach jest niełatwe,
ale pani to potrafi, pani Dorotko.
Wojsław Suchta
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kanada w 300 odsłonach

- Każdy szanujący się turysta musiał mieć
taki zestaw, nazwaliśmy go „antymisiowym”. Na plecaku przymocowany dzwoneczek, bo jest nakazane, żeby idąc szlakiem,
zachowywać się głośno. Chodzi o to, że
niedźwiedzie nie są agresywne, jeśli nie
czują się zagrożone, jeśli nie naruszymy
ich przestrzeni, więc kiedy słyszą ludzi,
mogą się wycofać. A gdyby się nie udało,
mamy wariant B: to nie gaśnica, tylko
sprej z gazem pieprzowym, trzeba stanąć
maksymalnie 2 m od niedźwiedzia, po
stronie zawietrznej, opryskać go tym sprejem i wtedy on padnie. Nie wiem, czy to
się komuś udało, ale chciałbym zobaczyć
takiego człowieka.
Bądź co bądź Zbigniew Pawlik, prezes
Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK
„Ondraszek” w Cieszynie, oraz jego bliscy
zobaczyli w Kanadzie wiele. Rezultatem
wyprawy rodzinnej z sierpnia ubiegłego
roku było przeszło 5000 zdjęć, z których
kwintesencję w postaci ok. 300 prelegent
przedstawił w sobotę 19 stycznia w muzeum
na Brzegach. Czterotygodniowy pobyt udało
mu się zawrzeć w dwugodzinnej opowieści
pod zachęcającym tytułem „Między Górami
Skalistymi a prerią, czyli Kanada pachnąca
przygodą”. Istotnie, zachęcił sporo osób, bo
mimo mrozu frekwencja okazała się nad
podziw dobra. Nie zawiodła też prezentacja,
trzeba dodać, przygotowana profesjonalnie:
złożona nie z fotografii wrzuconych „jak
leci” wedle kolejności zrobienia, ale także
z innego typu ilustracji, map, opisanych,
przede wszystkim zaś ułożonych w bloki
tematyczne. Podróżnik ukazywał zatem
historię osadnictwa, „kanadyjskie drogi i to,
co po nich jeździ”, ciekawostki (sprzedaż
garażowa, parada policji konnej, założony
z uwagi na bogate wykopaliska Park Dinozaurów, największe w Ameryce Pn. centrum
rozrywkowo-handlowe (50 ha!) – West
Edmonton Mall), a także urozmaicenie
budownictwa czy też religii, związane ze
zróżnicowaniem etnicznym – Kanada stanowi pod tym względem istny tygiel.
- „Mozaika kultur, czyli jedność dzięki
różnorodności”. Takie hasło preferuje rząd
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kanadyjski w odniesieniu do obywateli,
odwrotnie niż USA, gdzie chcą stworzyć
jakiegoś uniwersalnego Amerykanina – tłumaczył Z. Pawlik. - Tutaj każdą nację zachęca się, żeby zachowała własną odrębność
kulturową. Najdawniejszymi mieszkańcami Kanady, ludźmi stamtela, są Indianie
i Eskimosi. Ci pierwsi stanowią dzisiaj ok.
4%, musieli jednak zostawić pióropusze
w muzeach i zająć się czym innym, co jest
dla nich sporym wyzwaniem. Tu widzimy
np. człowieka, który produkuje pamiątki
indiańskie, lecz generalnie oni czują się wyrwani z tradycji, nie mogą żyć oczywiście
tak jak ich przodkowie, ale nie potrafią się
także nauczyć żyć jak współcześni ludzie,
nie chodzą do pracy, nie uprawiają pola, żyją
w enklawach, można by rzec: gettach, dostają zapomogę z rządu i niestety w większości
zostawiają ją w barze.
Na fotografiach uchwycone zostały postacie, których rysy i odzienie zdradzają
najrozmaitsze pochodzenie. – W związku
z tą mozaiką kulturową panuje duża tole-

Góry Skaliste robią niezapomniane wrażenie.

rancja dla strojów, nikogo tu nie dziwi, kto
się jak ubierze, i podejrzewam, że gdyby
ktoś wyszedł bez ubrania, nie byłby specjalnie zauważony – żartował prelegent.
- A ponieważ rząd propaguje pielęgnowanie
przez mieszkańców odrębności narodowej,
wymyślono dzień dziedzictwa kulturowego, Heritage Day. Akurat byliśmy wtedy
w Edmonton, brali w tym udział przedstawiciele 63 narodowości, każda miała własny
namiot, oczywiście nie zabrakło polskiego.
Prezentowały się zespoły folklorystyczne,
także nasi Górale żyjący w Kanadzie, „Podhalanie z Edmonton”.
Właśnie do mieszkających w Edmonton
państwa Krechutów, emigrantów z Cieszyńskiego, przyjechał Z. Pawlik z rodziną.
W prelekcji pojawiły się więc wzmianki
o losach innych Polonusów, których poznał
za oceanem. Większa jej część dotyczyła
jednak nie ludzi, lecz przyrody oraz pejzaży. Jak na PTTK-owca przystało, prelegent
odbył na miejscu liczne wędrówki (częściej
zresztą piesze niż rowerowe), do czego kusiły krajobrazy Gór Skalistych i dziewiczych
parków narodowych. Dwa zdjęcia w gazecie
nijak nie oddadzą tego wrażenia.
Pokazując w Banff (kanadyjskim Zakopanem) ogromne zamczysko znane jako
Banff Springs Hotel, Z. Pawlik stwierdził,
że zatrzymują się tam zapewne turyści o odpowiednio zasobnych portfelach. „Pani tam
mieszkała może?” – spytał żartem jednej
z uczestniczek imprezy, która wspomniała,
że też gościła w Kanadzie. - „Następnym razem” – odpowiedziała z uśmiechem. Na co
prelegent: „To się tam chyba spotkamy”.
Wspaniale byłoby się spotkać w Kanadzie, zwłaszcza że np. prowincja British
Columbia przy wjeździe reklamuje się jako
„The Best Place on Earth”. Ale ostatecznie
można zadowolić się spotkaniem na takiej
prelekcji, na zasadzie: „Pieniążki kto ma,
ten jedzie do Wieliczki, a kto pieniążków nie
ma, ten palcem do solniczki”. Szczególnie
refren piosenki jest instruktywny: „A nam
wszystko jedno, my mamy cały świat”
– choćby wtedy, gdy przychodzimy posłuchać tych, którzy mają o nim coś ciekawego
do powiedzenia. Katarzyna Szkaradnik

Fot. Z. Pawlik
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W niedzielę 27 stycznia na bulwarach
nad Wisłą odbyły się V Mistrzostwa Ustronia w sprincie narciarskim. Był lekki mróz
i bardzo dobrze przygotowane trasy. Na
nartach biegano stylem klasycznym.
- W pierwszych zawodach wzięło udział
20 osób, potem z roku na rok coraz więcej,
a w tym roku dobiliśmy do setki - mówi
organizator Andrzej Nowiński, prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia.
- Najbardziej cieszy to, że wystartowało
sporo dzieci, a chyba był to efekt tego, że
postanowiliśmy zwolnić z opłaty startowej
dzieci, które przyniosą rysunki związane
z narciarstwem biegowym. Mamy kilkanaście takich prac i opublikujemy je

na naszej stronie internetowej. Wielkim
sukcesem jest również to, że startowały
całe rodziny. Była pięcioosobowa rodzina
Adamczyków, od lat przyjeżdżająca na
zawody rowerowe. Zawody ułożyły się
bardzo dobrze, a wcześniejszy mróz sprawił, że tory zrobione w sobotę wytrzymały
bez problemu. Wszystko zadziałało i z pomiarem czasu i organizacją. Jestem bardzo
zadowolony. Chyba nikt ze startujących
nie odczuł jakiegokolwiek dyskomfortu.
Zawodnicy w rejonie mety otrzymywali
gorącą herbatę i zupę z chlebem. Mogli się
ogrzewać przy dwóch koksiakach, a stojąc
odczuwało się zimno skutkiem wiejącego
wiatru.

Zwycięzcy i miejsca ustroniaków: kobiety: 1. Danuta Ligocka – Istebna, 2. Anna
Słowiok – Wisła, 3. Klaudia Mirowska, 8.
Iwona Krężelok, 13. Grażyna Madzia, 17.
Agnieszka Lederer, 21. Katarzyna Luber,
mężczyźni: 1. Janusz Pilch – Wisła, 2.
Józef Wojtyła – LKS Pogórze, 3. Jan
Pawłowski – Hard Bike Tęcza Tenczynek,
7. Jacek Hyrnik, 15. Andrzej Siwczyk, 18.
Andrzej Nowiński, 19. Jerzy Klimczak, 23.
Roman Gaszczyk, 29. Adolf Garncarz, 35.
Adam Lorens, 39. Zbigniew Drózd, 45.
Korneliusz Kapołka, 46. Piotr Sikora.
Najmłodszą uczestniczką zawodów była
czteroletnia Zosia Adamczyk.
- Ludzie coraz bardziej odczuwają
w zimie potrzebę uprawiania innego sportu niż tylko zjazdy - mówi A. Nowiński.
- Coraz więcej osób przychodzi na zajęcia
narciarskiej szkoły biegowej. Obecnie
na każdych zajęciach mamy regularnie
po pięćdziesiąt osób, a zaangażowanych
jest czterech trenerów. W sobotę czeka
nas wielka impreza biegowa w Ustroniu
i chciałbym na nią wszystkich zaprosić.
Robimy otwarty dzień nart biegowych.
Zaprosiliśmy norweską firmę, która
przywiezie kilkadziesiąt par nart, butów
i kijków. Każdy będzie mógł ten sprzęt
przetestować za darmo. Będą pokazy
smarowania na specjalnym stanowisku.
Będą to robili bardzo dobrzy fachowcy,
a sześciu trenerów prowadzić będzie
zajęcia z wszystkimi chętnymi. Zaplanowaliśmy też zabawy na śniegu. Wszystko
obywać się będzie na bulwarach nad Wisłą
na Brzegach. Liczymy na to, że śnieg nie
stopnieje, tym bardziej, że jest bardzo
dobry podkład po marznącym deszczu
w ubiegłym tygodniu. Każdy chętny może
przyjść.
Impreza trwać będzie od godz. 10 do
godz. 14. Wystawione zostaną namioty
z czynną wypożyczalnią, będzie muzyka,
gorący posiłek, wszystko, by propagować
narciarstwo biegowe w naszym mieście.
Wojsław Suchta

talenty ZSP

Należy dodać, że konkurs jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego Łowimy Talenty 2012/13
realizowanego przez Łowców Talentów

JERSZ pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, a uczniów technikum przygotowywała do konkursu nauczycielka ZSP
Alicja Krzywoń.
(EM)

Wystartowało sporo dzieci.

Fot. W. Suchta

biegi na bulwarach

21 listopada 2012 r. odbyła się XI edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund. Jak co roku
w konkursie tym wystartowali również
uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. W drugiej połowie stycznia organizatorzy ogłosili oficjalne
wyniki. W konkursie uczestniczyło ogółem
7233 uczniów z 363 szkół. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych stanowili 46% ogólnej
liczby uczestników konkursu. Okazało się, że
uczniowie naszego technikum wystartowali
z bardzo dobrymi rezultatami, ponieważ
w kategorii junior (dla początkujących)
Przemysław Szczugiel zajął 15. miejsce
w kraju (na 1347 uczestników), a 5. miejsce
w województwie śląskim, Marcin Gluza oraz Alan Ligocki zajęli ex aequo 18.
miejsce w kraju, a 6. w województwie.
W kategorii student (dla zaawansowanych) Bartosz Marszałek zajął 10. miejsce
w kraju (na 1963 uczestników), a 3. w województwie.
31 stycznia 2012 r.			

Na zdjęciu od lewej stoją Alan Ligocki, Marcin Gluza i Przemysław Szczugiel.
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galowy
KONCERT TKA

dochodu, ale i swoistego rodzaju pasję.
Tegoroczny Galowy Koncert z okazji 20.
rocznicy istnienia Towarzystwa ma charakter szczególny. Wirtuozerię wykonawców można będzie podziwiać w różnych
kategoriach muzycznych – klasycznej,
operowej, operetkowej i rozrywkowej.
Zaprezentują się pedagodzy: Agnieszka Durlow – skrzypce,Wanda Przybyla
– skrzypce, Joanna Lipowczan-Stawarz
– fortepian, Renata Badura-Sikora – fortepian, Małgorzata Kubala-Dorczak – gitara,
Aleksandra Pruszydło – fortepian (wystąpi

ona także w roli konferansjera), Adam
Szeliga – gitara, Marek Walica – flet, Piotr
Sztwiernia – adordeon; oraz absolwenci:
Dominika Kukuczka – fortepian, Małgorzata Mendrek – skrzypce, Katarzyna
Korecka – skrzypce, Kinga Kukuczka
– wiolonczela, Kinga Szarzec – wiolonczela, Tomasz Roszkowski – akordeon.
Publiczność zobaczy występy solowe,
duety i popisy zespołowe.
Dla podniesienia rangi, a zarazem urozmaicenia koncertu, gościnnie zaproszono trzech artystów: Joannę Majcherczyk
– wiolonczelistkę, pedagoga Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Cieszynie, jak
również Krzysztofa Durlowa, znanego na
naszym terenie skrzypka, dyrektora PSM.
Na zakończenie, jako gość specjalny, na
fortepianie zagra prof. Michał Korzistka
– dyrektor Instytutu Muzyki na Wydziale
Artystycznym UŚ w Cieszynie, który na
swoim koncie posiada wiele osiągnięć
krajowych i zagranicznych.
Jubileuszowy koncert TKA będzie imprezą muzyczną o wyjątkowym klimacie.
W zaczarowany świat nie tylko operetki
wprowadzeni zostaną Państwo w sposób
niepowtarzalny, z dodatkowymi atrakcjami, które spowodują, iż wieczór karnawałowy 6 lutego o godz. 17.00 pozostanie
niezapomniany i zapisze się na kartach
historii Ustronia jako niebywałe wydarzenie. Zatem, polecając Państwu fundowany
przez TKA przy współudziale Miasta
Ustroń koncert w prezencie, liczymy na
obecność. Będziecie Państwo świadkami
przedsięwzięcia adresowanego do wyrobionych melomanów, a tych w ustrońskim
społeczeństwie już dziś nie brakuje. Warto
więc przyjść i zostać z nami!
Elżbieta Sikora

bal g-2

wać siły po tanecznych wyczynach, a nad
wszystkim pieczę trzymał szef kuchni, pan
Maciej Ludorowski. Ważnym elementem
była licytacja - dochód z niej przeznaczony będzie na zakup tabletów dla szkoły.
Gdyby nie hojność licznych sponsorów,
nie byłaby ona możliwa. Serdecznie pragniemy podziękować firmom oraz osobom
prywatnym, które wsparły rzeczowo lub
finansowo organizację balu:
P.H.U. „Beskid-Frut” Zbigniew Szczotka, Smażalnia Ryb „Adriatico” Adrian
Hojdysz, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń” SA, J. P. Pilch Sp. z o.o., „Smakosz” Hurtownia Piwa i Napojów, F.H.U.
„Dajuka” Józef Wiercigroch, F.H.U. Leszek
Sobik, Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Legierski” SJ, Minimarket „Sezam” Anna
Słowiok, Lewiatan - Firma „Baber” Barbara Musioł-Mironowicz, Sklep „Zieleniak”
Łucja Niedoba, „Jabłoniowy Sad” K. i A.
Kral, Kubala Sp. z o.o., Firma Handlowa
„Domino”, Kolej Linowa „Czantoria”
Sp. z o.o., Galeria na Gojach Bogusław
Heczko, Galeria Rynek Kazimierz Heczko,
Nadleśnictwo Ustroń, „Kowalczyk-Petrol”
Stacja Paliw Halina Kowalczyk, Serwis
Ogumienia „Auto-Gum” Janusz Kubala,
P.P.H.U. „Klaudia”, Centrum Edukacji „Get
better”, sklep Beta Held, Z.P.U.H. „Młyn na
Sypaniu”, Winotheka Krzysztof Kolankowski, Kwiaciarnia Beata Janosz, Kwiaciarnia

„Stokrotka”, F. H. U. Lucyna Kozioł „Papierniczy Świat”, Studio Fotografii Cyfrowej „Fotoland”, Perfumeria Jasmina, Śląski
Szpital Reumatologczno-Rehabilitacyjny,
Gabinet Masażu Leczniczego „Monnis”,
Gabinet Masażu p. Hombek, Bielenda
Professional Salon Urody Justyna Bielenda,
Salon Kosmetyczny Magdalena Szuba,
Salon Kosmetyczny Barbara Molek, Studio
Paznokci Żaneta Kowalczyk, Strefa Urody
„Tamara” Tamara Kaczmarzyk, Kosmeteria
Galeria „Venus”, Koliba „Pod Czarcim Kopytem” Karina Suwara, Karczma Góralska
Tomasz Brachaczek, ANGEL’S PUB, Pierogarnia „U Aniołów”, Karczma „Wrzos”,
Zajazd na Kępie Janina i Paweł Langhamer,
Hotel Wilga Ustroń, Hotel Stok Wisła, Hotel Pod Kycmolem – Czechy, Etno Chata,
Pizzeria Las Vegas, Studio Fryzjerskie Piotr
Husar, Zakład Fryzjerski K-Asia Joanna
Badura, Zakład Fryzjerski Helena Krysta,
Salon Fryzjerski Urszula Legierska, Salon
Fryzjerski „Izabela”, Biuro Turystyczne
„WATRA” Ustroń, InterRisk, Mea Travel, Cukiernia „Delicje”, „Bajka”, „Na
Blejchu”, Salon Zabaw dla Dzieci „FigleMigle”, Pani Adriana Kwapisz-Pietrzyk,
Pani Beata Kubala, Pani Agata Szarzec,
Pan Krzysztof Pindor, Pan Kajetan Kajetanowicz, Pan Bronisław Kamieniorz,
Państwo Kieconiowie.
		
Rada Rodziców Gimnazjum nr 2

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam
Państwa – Szanowni Mieszkańcy i Drodzy
Czytelnicy - na Galowy Koncert Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, obchodzącego w roku szkolnym 2012/2013
jubileusz 20-lecia działalności. Wystąpią
pedagodzy, utalentowani absolwenci i
zaproszeni goście. Koncerty, w których
nauczyciele zamieniają się w artystów
estradowych, mają już kilkuletnią tradycję,
a ich coroczna obecność w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” spowodowała, iż
weszły na stałe do miejskiego kalendarza
imprez kulturalnych.
Bogata historia Towarzystwa, mogącego
pochwalić się imponującym dorobkiem,
sięga lat 90. Zapoczątkowało ją grono kilku
działaczy kochających muzykę. To właśnie
oni w sierpniu 1992 r. wpadli na genialny
pomysł założenia stowarzyszenia, przede
wszystkim nauczającego gry na instrumentach w ramach Ogniska Muzycznego. Na
początku działalność była skromniejsza, z
biegiem lat zwiększono liczbę klas, a także
koncertów uczniów, którzy oprócz najważniejszego celu – edukacji muzycznej - uczą
się kultury estradowej dzięki uczestnictwu
w organizowanych przez Zarząd TKA
imprezach z różnych okazji, własnych i
wyjazdowych. Prawie stuosobowa grupa uczniów Ogniska otrzymuje fachowe
podstawy do dalszej nauki w średnich i
wyższych szkołach muzycznych, bowiem
kadra w nim zatrudniona posiada odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie i nie
tylko stanowi dla niej dodatkowe źródło

Po raz kolejny tanecznym krokiem
karnawał zawitał do Ustronia w formie
tradycyjnego już balu zorganizowanego
przez Radę Rodziców Gimnazjum nr
2, który odbył się 12 stycznia w sali
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. 120 gości bawiło się do wczesnych
godzin porannych, do czego zachęcała
znakomita oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Janusza Śliwki. Mocny
głos wokalistki - Marysi Górniok –
w połączeniu z nowymi aranżacjami największych przebojów, tych klasycznych, jak
i nowszych, nie pozwalały na opuszczenie
parkietu bez żalu, że oto następuje kolejna
przerwa. Repertuar był tak dopasowany,
że odpowiadał każdemu bez względu na
wiek, co szybko wpłynęło na atmosferę
całej imprezy, która stała się miła i swobodna. Nad wszystkim czuwała profesjonalna obsługa, dbająca o najdrobniejsze
szczegóły. Rodzice chętnie pomagali
między innymi podczas loterii fantowej, w
której można było wygrać cenne i wyjątkowe nagrody. Witali każdego życzliwym
uśmiechem oraz przyjaznym słowem.
Dzięki nim także można było delektować
się wyśmienitymi wypiekami, sałatkami
i przekąskami, które pozwalały zregenero-
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Roztomili Ludeczkowie!

Nó, przeca śniega napadało do porzóndku. Mróz też je, toż
je zima jak sie patrzi. Dziecka majóm łucieche bo se mogóm
pojeździć na sónkach abo na nartach. Co kiere bardziyj śmiałe,
to możne sie kiesi, jak bydzie kapke starsze, chyci skokanio na
nartach, jako nasz Małysz. Nó, Małysz już mo swoji roki i już se
doł ze skokanim spokuj, ale mało to je młodych! A Małysz w tych
wyścigach samochodowych też se pieknie poczyno i gdo wiy, jak
bydzie dalij jeździł, możne sie też wyszkrobie na podium. Jyny
jego cera a paniczka zaś dostały same. Ale óny jisto już sóm
nałuczóne, że sie jim żodyn chłop po chałupie nie plyncie.
Ale tym młodym chłapcóm, co dostali przi skokaniu też to doś
pieknie idzie. Je aji miyndzy nimi jedno Kocursko. Jak kiery
nie widzioł kocura, coby skokoł na nartach, to niech łoglóndo
w telewizyji tyn Puchar Świata. Normalne kocury też skoczóm,
ale nie na nartach, jyny dejmy na to z płotu na ziym. Snoci kocurska se przi skokaniu chłosteczkym pumogajóm, coby dycki
poradziły skoczyć na sztyry łapy. Ale tyn kot, o kierym piszym, ni
mo chłosta ze zadku, jyny z przodku, toż mu nic przi skokaniu nie
poradzi pumóc. Nó, bo tyn kot sie jyny nazywo Kot, a Maciek mo
na miano. Toż ónymu i wszyckim naszym skoczkóm, winszujymy
jak najlepszych skoków i coby kiery z nich też zdobył tyn Puchar
Świata, jako jeszcze niedawno zdobywoł Małysz.
Wszyscy, co sie choć kapke szportym interesujóm, kibicujóm
też Justynce, szykownej dziełuszce, kiero tak gibko goni na
nartach, że jóm jinsze dziełuchy przedgonić ni mogóm. Niech
ji dalij tak jidzie.
W sobote już bydzie grómnice i to już je najwyższy czas, jak
kaj dóma mocie jeszcze gojiczek łustrojóny, coby go rozebrać i
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poleca:

wszycki łozdoby pochować, a gojiczek wychynónć. W nikierych
chałupach gojiczki już po Trzech Królach wyciepali, bo już jegły z nich łopadowały. Kiesi z takich górnych gojiczków robili
rogulki. Jak gaździnka chciała zafyrtać w gorku jakóm kłótke
do zupy, to robiła to rogulkóm. Dzisio paniczki majóm na to
rozmajite miyszadła, ale rogulkóm sie też fajnie miyszało.
Jak je śniyg, dziecka też rade robióm bałwana. Starsze dziecka
poradzóm go zrobić same, a młodszym niekiedy łojcowie pumogajóm. Potym se taki bałwan stoi przed chałupóm, aż go na
wiosne słóneczko roztopi. Ale po świecie chodzi strasznie moc
bałwanów. Óne nie stojóm w miejscu, jako ty bałwany ze śniega,
jyny łażóm i jeszcze fanzolóm taki gupoty, że sie to ani kupy ani
… (nie powiym czego, bo sami sie kapniecie) nie dzierży. Pół
biydy, jak ty gupoty sie tyczóm jakichsi mało ważnych wiecy.
Gorzij, jak taki bałwan decyduje o czymsikej ważnym, to co
powiy, na nic sie nie godzi, ale upiyro sie, że taki musi być. Mało
to rozmajitej łostudy przez takich bałwanów je narobióne?
Toż niech w tym nowym roku, z kierego dostało jyny jedynaście miesiyncy, jak najmiynij dziadostwa ty bałwany
narobióm, niech ludzie nie łómiom klepet, jak je ślisko, abo
kaj na nartach – i niech dziecka majóm piekne feryje, niech
se spocznóm łod nałuki i pogóniom po śniegu.
Hanka

Od ADWENTU do ŚW. JONA
dawne zwyczaje i obrzędy

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na
bogato ilustrowaną promocję książki Jana Szymika - znanego
i cenionego ludoznawcy z Zaolzia. W promocji książki „Doroczne
zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim” udział wezmą: dr
Grzegorz Studnicki (UŚ Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego),
dr Agnieszka Pieńczak (UŚ Cieszyn), Leszek Richter (Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO) oraz roztomiły Kwartet KOS, co zaśpiywo
po naszymu i szumnie wystrojono dziouszka od Cieszyna.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 9 lutego o godz. 16.00

NOWE KSIĄŻKI W MBP :

Władysława Magiera „Cieszyński szlak kobiet 2”
Druga część opowieści o losach kobiet związanych ze Śląskiem
Cieszyńskim. Książka przypomina losy Marii Wardasówny.
Agnieszki Pilchówny, Wandy Wójcik i wielu innych niezwykłych
pań związanych z naszym regionem.
Katarzyna Nizinkiewicz „Wędrówki pirenejskie”
Zbiór opowiadań Katarzyny Nizinkiewicz, pasjonatki gór
i samotnych wędrówek. Bogato ilustrowane fotografiami opowiadania tworzą klimat intymnego, prywatnego świata, którym
dla autorki są Pireneje.
POZIOMO: 1) podkręcone włosy, 4) pod drzwiami,
6) instrument myśliwych, 8) u boku Zygmunta Starego,
9) matka chrzestna, 10) miasto w Belgii, 11) pies z kreskówki,
12) ze strachu na plecach, 13) rycerzowi do obrony, 14) pieni
się w kuflu, 15) klasyk polskiej piosenki, 16) zakładane na
ranę przez chirurga, 17) gorąca wyspa, 18) nagość na płótnie,
19) grubasy na macie, 20) część kredytu.
PIONOWO: 1) uzależniona od leków, 2) składnik czegoś,
3) zwisają z dachu, 4) łąka dla krów, 5) zasłona bokserska,
6) ogół bydła domowego, 7) zasady budowy języka,
11) greckie miasto portowe, 13) ciężka u listonosza.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 8 lutego.

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 3

pogoda dla narciarzy

Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Bronisław
Mider z Ustronia, ul. Myśliwska 1. Zapraszamy do
redakcji.
Książka
się problem”
jak znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania życiowych problemów.
p k „Gdy
p kpojawi
p k
p k pJ. Townsenda
k p k pokazuje,
p k p
Już po kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Wielokrotnie na stronach gościnnej „Gazety Ustrońskiej”,
do 35 cm, przy masie ciała dochodzącej do 80 g, ale średnio
pisząc o roślinach lub zwierzętach żyjących w naszym bliższym
55-60 g). W gęstym i miękkim upierzeniu jemiołuszek dominują
lub dalszym sąsiedztwie, używałem określeń „rodzimy” oraz
piękne, subtelne, pastelowe kolory w różnych odcieniach, od ja„nierodzimy” lub „obcy”. Zwłaszcza to ostatnie słowo kojarzy się
snobrązowego, przez popielatoszare, do brązowego i rdzawego, a
raczej negatywnie, a z pewnością budzi nie do końca pozytywne
nawet różowawego. Wokół oczu i na podgardlu jemiołuszki mają
reakcje lub sympatyczne skojarzenia. Z przyrodniczego punktu
czarne plamy, a głowę przyozdabia wyraźny i długi czub, który
widzenia „obce” rośliny bądź zwierzęta mogą budzić skrajne
zaniepokojone ptaki rozkładają (stroszą). Czarny, dość krótki ogon
emocje. Czasem odnalezienie na jakimś obszarze pierwszego
ma żółty koniec. Skrzydła są bardziej kolorowe, czarne, z białymi
przedstawiciela gatunku, który dotąd tu nie występował, potrafi
paskami i żółtymi końcówkami lotek. Na końcach niektórych
wywołać w przyrodniku-odkrywcy istną euforię i wybuch radości
piór skrzydeł (na tzw. lotkach drugorzędowych) jemiołuszki mają
z niespodziewanego odkrycia, a gatunek – chociaż przecież nie
– jako jedyne spośród wszystkich europejskich ptaków – charak„nasz”, ale „obcy” – czasem jest witany, jak to się mówi, z otwartyterystyczne ozdoby, przypominające plastikowe, owalne koraliki
mi ramionami i z iście staropolską
o intensywnie czerwonej barwie.
gościnnością. Ale często (należaGeneralnie u samców ozdóbek
łoby raczej napisać, że najczęściej)
jest więcej i są większe, bardziej
pojawienie się rośliny lub zwierzękolorowe, a samice i młodsze
cia „obcego” gatunku budzi wśród
ptaki są zdecydowanie skromniej
Jemiołuszka
przyrodników zatroskanie, a czaprzyozdobione.
sem wręcz przerażenie. Dlaczego
Jeszcze raz posłuchajmy Jerereakcje przyrodników mogą aż tak
miego Przybory: Na najcięższe
się różnić - postaram się wyjaśnić
roku chwile, / te bez jaj i gruw najbliższych artykułach z cyklu
szek, / przylatuje do nas tyle, / tyle
Bliżej natury, na przykładach kiljemiołuszek. I co je zatrzymuje
ku gatunków zwierząt.
w naszych stronach? No właśnie,
Na dobry początek jemiołuszchociaż nie ma już w sadach gruka, czyli sympatyczny ptaszek,
szek, to przecież sprytne ptaszki
który po części jest traktowany
znajdują całe mnóstwo innego
jak „nasz”, choć w istocie jest
pokarmu. W swych ojczystych
tylko odwiedzającym nas regustronach odżywiają się główlarnie „obcym”. Na przewodnika
nie owadami, ze szczególnym
po krótkiej charakterystyce tego
uwzględnieniem komarów (ach,
miłego dla oka i ucha uskrzydloprzydałyby się takie jemiołusznego zwierzaka wybrałem nie
ki u nas latem!). Zimą owadów
byle kogo, ale samego Jeremiego
oczywiście nie uświadczysz, więc
Przyborę, autora tekstu piosenki
jemiołuszki przechodzą na dietę
pod jakże adekwatnym tytułem
typowo wegetariańską. Zjadają
„Kochajcie jemiołuszki”.
owoce jarzębiny, głogu, tarniny,
Już od pierwszej zwrotki autor
dzikiej róży, bzu czarnego, liwyraża swój emocjonalny stosugustru, śnieguliczki, aronii, irgi,
nek do jemiołuszek, deklarując
rokitnika, jałowca i cisu, jabłka
i obwieszczając: Od emocji płonę
pozostawione na drzewach, no
cały, / może nawet dymię! / Jemiołuszki przyleciały / spędzić
i oczywiście – zgodnie ze swą polską nazwą – owoce jemioły.
z nami zimę. I od razu mamy również ważną informację – jemioTe ptaki wręcz obżerają się, gdyż w ciągu jednego dnia potrafią
łuszki przyleciały do nas na zimę, czyli nie było ich z nami we
pochłonąć dwa razy więcej owoców niż same ważą! U jemiołuszwcześniejszych porach roku. Rzeczywiście, ptaki te po części
ki trawienie pokarmu trwa zaledwie 7-10 minut i po tej krótkiej
zasługują na określenie „obcy”, gdyż ich ojczyzną są położone
chwili pozostałości posiłku są wydalane. Wraz z niestrawionymi
na północy obszary porośnięte lasami iglastymi i mieszanymi,
resztkami owoców w odchodach jemiołuszek znajduje się całe
w rodzaju tajgi bądź lasotundry, rozciągające się od północnej
mnóstwo nasion (pestek), które po tak krótkiej podróży przez
Skandynawii, przez całą północną Rosję wraz z Syberią, aż po
układ pokarmowy są nienaruszone. W taki oto sposób jemiołuszki
północną część kontynentu amerykańskiego (oczywiście tego
przyczyniają się do rozsiewania różnych drzew i krzewów oraz
północnego). To tam jemiołuszki, w okresie od maja do sierpjemioły, niestety.
nia (września), wiodą szczęśliwe ptasie życie, budują gniazda
Jemiołuszki to ptaki bardzo towarzyskie, żyjące stadnie.
i wychowują młode. W przypadku ptaków to właśnie kwestia
Trzymają się w grupkach liczących po kilkanaście, kilkadziesiąt
odbywania lęgów, czyli zakładania gniazd, składania jaj, itd.,
ptaków. Ale również można spotkać – rzadko, tylko w niektórych
ma kluczowe znaczenie, aby jakiś gatunek zaliczyć do bardziej
latach – stada liczące setki, a nawet tysiące jemiołuszek. Ot, takie
„swoich” (czyli lęgowych dla Polski) lub do bardziej „obcych”
prawdziwe „inwazje obcych”! Kiedy zdarza mi się spotkać stadko
i będących w naszym kraju jedynie przelotem lub np. w okresie
jemiołuszek, to odnoszę wrażenie, że są całkowicie pochłonięte
zimy. I tak, chociaż bociany są z nami raptem kilka miesięcy, to
plotkowaniem i gderaniem. Bowiem zdają się nieustannie „szczeprzecież nie ulega wątpliwości, że to „nasze”, polskie ptaki, bobiotać” niedającymi się pomylić głosami, przypominającymi
wiem na naszych kominach i słupach zakładają gniazda. Ale już
delikatne dzwoneczki. Ponoć jemiołuszki – mieszkańcy dalekiej
np. jery i górniczki, sympatyczne i barwnie upierzone małe ptaki,
północy – są nienawykłe do obecności człowieka, a tym samym
to typowi zimowi goście, którym nie straszne mrozy i zawieje polmało lękliwe, i pozwalają podejść do siebie nawet na odległość
skich zim. Na podobieństwo m.in. jerów, jemiołuszki uciekają ze
kilku metrów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale widać zawsze
swych ojczystych (czyli lęgowych) stron i fruną grzać się zimą na
trafiam na jemiołuszki doskonale wiedzące, że bliskość człowieka
południe, co Jeremi Przybora podsumowuje: Ach, pomyślcież no
oznacza niebezpieczeństwo, gdyż przychodzi mi spotykać ptaki
wy sami, / chłopcy i dziewuszki / całą zimę będą z nami / ptaszki
czujne, raczej płochliwe i na każdy nieostrożny ruch szybko zryjemiołuszki. W Polsce zobaczymy więc jemiołuszki w okresie od
wające się całym stadkiem do lotu.
listopada (czasem już z końcem października) do marca-kwietnia
Na zakończenie oddam jeszcze raz głos Jeremiemu Przyborze,
(rzadko do początku maja).
nieśmiało „podpisując się” pod jakże słusznym wezwaniem
Jemiołuszki przykuwają naszą uwagę przede wszystkim urodą
Mistrza Mowy Polskiej: Strawestować za to muszę / znane wam
upierzenia (Jeremi Przybora: Czy to nie optymistyczny / i krzepiąlitery: / Ach, kochajcie jemiołuszkę, / do jasnej cholery! Za co
cy akcent, / że na zimę ptaszek śliczny / nagle do nas zachce?).
mamy kochać te sympatyczne ptaszki? A chociażby dlatego, że
Chociaż nie są to ptaki duże i pod względem wielkości zwykle
Kiedy różne inne ptaki / nas puszczają w trąbę, / to jest przecież
porównywalne do szpaków, to barwy piór rekompensują ich przerównież taki, / co zawitał z ziąbem. No i proszę – jak tu nie kochać
ciętne rozmiary (długość ciała ok. 18–21 cm, rozpiętość skrzydeł
„obcego”?
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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grali żacy

W sobotę 26 stycznia w hali SP-1 rozegrano turniej piłki nożnej żaków, czyli
roczników 2002 i młodszych.
Najlepsza okazała się drużyna APN
Knurów, a następne miejsca zajęły zespoły: 2. Piast Cieszyn, 3. MKS Zaborze,
4. Kuźnia Ustroń, 5. Piast Cieszyn II, 6.
Kuźnia Ustroń II, 7. MKS Zaborze II.
Królem strzelców został Jakub Jeleń,
a jego poczynania oglądał z widowni tata,
znakomity piłkarz Ireneusz Jeleń.
Uczestnicy turnieju otrzymali gorący
posiłek, mamy upiekły ciasta.
- Od przyszłego tygodnia do końca marca
co tydzień będziemy grali ligową zimę
żaków – mówi trener z Kuźni Mateusz
Żebrowski. - W grupie żaków trenuje u nas
32 zawodników. Dlatego tam gdzie mamy
możliwość, zgłaszamy dwie drużyny. (ws)

Mecz Piast - Kuźnia.

Fot. W. Suchta

turniejowo

Młodzi zawodnicy, ale rywalizacja ostra.

Fot. W. Suchta

lider pokonany
UKS MOSM Bytom – MKS Ustroń 27-30 (9-16)

W poniedziałek 28 stycznia drużyna
piłkarzy ręcznych MKS Ustroń grała
w śląskiej lidze młodzików w Bytomiu
z liderem tabeli. Było to jedno z decydujących spotkań ligi. Pisaliśmy już o tym, że
w Bytomiu od kilku lat w lidze młodzików
nie udało się wygrać żadnej przyjezdnej
drużynie.
O tym meczu trener MKS Piotr Bejnar
powiedział:
- Po trzech latach hala w Bytomiu została
odczarowana. Chłopcy rozegrali jedne
z najlepszych zawodów w swojej karierze. Szczególnie udana pierwsza połowa.
Graliśmy bardzo dobrze w obronie, bardzo
dobrze spisywał się bramkarz. Świetnie
bronił Kamil Kopieczek. Bytom pierwszą
bramkę zdobył w 10 minucie spotkania.
W drugiej połowie zaczęły się problemy,
gdy Bytom zmienił system obrony, a nam
ubywało sił. Sukcesywnie zaczęli odrabiać
straty i w 17 minucie drugiej połowy był
31 stycznia 2012 r.			

remis 25:25. Wtedy do bramki wszedł Damian Kurowski i w ostatnich 8 minutach
obronił 6 ważnych rzutów, a na pozycję
obrotowego wyszedł Marcin Oświecimski
i rzucił trzy bardzo ważne bramki. Odskoczyliśmy i skończyło się zwycięstwem.
Bytom zagrał dobrze, ale nasza obrona
funkcjonowała bardzo dobrze. Był to mecz
męski, ale prowadzony sportowo. Drużyny
zaliczyły aż po 6 wykluczeń. Walczono
o każdy kawałek parkietu. Poza boiskiem
chłopcy z obu drużyn są kolegami, grają
razem w kadrze Śląska.
Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Nie było ani jednego słabego punktu
na boisku. Każdy rzucił swoje, na każdej
pozycji mieliśmy mocnego zawodnika.
Dobrze funkcjonował szybki atak, nie mogli sobie poradzić z naszym kontratakiem,
w ataku pozycyjnym też dobrze, unikaliśmy prostych strat. Graliśmy starannie,
chłopcy byli bardzo zmobilizowani. Prze-

W sobotę zainaugurowano w piłce ręcznej rozgrywki ligi wojewódzkiej chłopców
młodszych, czyli roczników 2001. Liga
rozgrywana jest turniejami, trzy grupy
po cztery zespoły. Drużyna MKS Ustroń
trafiła do grupy ze Zrywem Chorzów
i dwoma zespołami Zagłębia Sosnowiec.
Pierwszy turniej rozegrano w hali SP-1
w Ustroniu. Nasza drużyna przegrała dwa
i wygrała jeden mecz.
- Treningi zaczęliśmy dopiero w październiku. Rozmiary porażek nie były wysokie
– mówi trener P. Bejnar. – Z początku można być zadowolonym, ale czeka nas sporo
pracy, a następny turniej dopiero w marcu.
W tej grupie razem trenują i grają razem
chłopcy i dziewczęta. Mamy 5 dziewcząt
i 21 chłopców. Na początku obawiałem
się, czy zbierzemy grupę, a teraz żałuję,
że nie zgłosiłem dwóch zespołów. Dopiero
wszystko przed nami.
(ws)
cierałem oczy ze zdumienia patrząc jak
walczą.
Wróciliśmy do gry o czołowe lokaty,
ale do końca ligi pozostało sześć trudnych
spotkań, trzy ciężkie wyjazdy w tym do
Chorzowa. Musimy do każdego meczu
podchodzić z pełną koncentracją.
MKS wystąpił w składzie (w nawiasach
zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kurowski – Michał Jopek (5) , Marek
Cholewa (8), Damian Bujok (6), Krzysztof
Bielesz (4), Dawid Jenkner (4), Szymon
Gogółka, Kacper Matlak, Krzysztof Kotela, Marcin Oświecimski (3), Arkadiusz
Czapek, Adrian Miśkiewicz (4).
(ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MKS Ustroń		
UKS MOSM Bytom		
MKS Zryw Chorzów		
KS Viret CMC Zawiercie
MOSiR Mysłowice		
GKS Olimpia Piekary Śląskie
SPR Pogoń 1945 Zabrze
UKS 31 Rokitnica Zabrze
SPR Zagłębie Sosnowiec
SL Salos Salesia Świętochłowice

12
12
11
12
12
11
11
12
12
11

21
20
19
15
11
10
8
8
4
0
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kultura

6.02 godz. 17.00			 VI Koncert Nauczycieli Towarzystwa
																 Kształcenia Artystycznego, 20 lat TKA,
																 MDK „Prażakówka”
8.02 godz. 12.45			 Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla
															 uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów,
																 pt. „Muzyczne rocznice. Wielcy kompozytorzy
																 europejscy”, MDK „Prażakówka”

sport

3.02 godz. 10 - 14 		Otwarty dzień nart biegowych - bulwary nad
														 Wisłą na Brzegach.
4.02 godz. 17.00 		Mecz piłki ręcznej śląskiej ligii młodzików
														 MKS Ustroń - SPR Zagłębie Sosnowiec, hala

														 SP-1.

9.02														Puchar Jerzego, Czantoria.

dziesięć lat temu

Najważniejsze dobre obuwie i zimowe opony.

Zatrudnię na 1/2 etatu barmana,
praca popołudniami, dzwonić po
15.00. 888-901-824.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
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
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
Drewno podpałkowe, kominkowe,
buk, brzoza, świerk, muł, flot, węgiel groszek. TRANSPORT, RATY.
33/852 32 12, 518 201 189.
Pokój do wynajęcia. 600-550-554.
Pokój do wynajęcia. (33) 854-2667, 603-468-651.

			
31.1
Centrum

1-2.2		 Centrum
3.2			 Venus
4-5.2		Na Zawodziu
6-7.2		Elba

Fot. W. Suchta

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-5398.
Zatrudnię kucharza (osobę gotującą z pasją) do lokalu nowopowstającego w Ustroniu. 602-482-312.
Kulig doliną Ustronia Dobki. 503523-656.
AUTO-ZłOMOWANIE. KUPIĘ
KAŻDE AUTO NA CHODZIE
LUB POWYPADKOWE. Dobre
ceny!!! 515-409-571.
MECHANIKA POJAZDOWA
- BLACHARSTWO SAMOCHODOWE w Harbutowicach.
Tanie usługi. 515-409-571, 506004-637.
Wynajmę mieszkanie M-2. 605849-500.
Spawanie plastików, samochody,
motocykle, skutery, quady i inne.
Ustroń 501-444-534.

ul. Daszyńskiego 8
ul. Daszyńskiego 8
ul. Grażyńskiego 2
ul. Sanatoryjna 7
ul. Cieszyńska 2

tel. 854-57-76
tel. 854-57-76
tel. 858-71-31
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

18 Gazeta Ustrońska

19 stycznia podczas zawodów w skokach narciarskich o Puchar
Świata w Zakopanem komentujący je w I programie TVP Włodzimierz Szaranowicz część swojej relacji poświęcił konfliktowi między
burmistrzem Wisły Janem Poloczkiem a właścicielem Wytwórni
Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Michałem Bożkiem.
Komentator nie wyjaśnił dokładnie, czego konflikt miałby dotyczyć,
wspomniał jednak o nieporozumieniach, budowie skoczni w Malince,
wezwał też Antoniego Piechniczka do mediacji dla dobra polskiego sportu. Dywagacji W. Szaranowicza wysłuchało 13 milionów
widzów oglądających tego dnia skoki w telewizji. Nic dziwnego, że
sprawa się upubliczniła, o nieporozumieniach zaczęły pisać gazety.
Na naszych łamach publikujemy sprostowanie wystosowane przez
władze Wisły.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Dobrze zaczął się rok dla ustrońskiego Koła Polskiego Klubu
Ekologicznego. 16 stycznia w siedzibie Polskiego Radia w Katowicach prezes Koła Iwona Ryś odebrała z rąk prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiesława
Siwczaka wyróżnienie. W gronie 22 laureatów znalazły się organizacje i stowarzyszenia ekologiczne oraz firmy z terenu województwa
prowadzące działalność proekologiczną.  Zgodnie ze statutem Klubu
Ekologicznego głównym jego zadaniem jest działalność edukacyjna 
powiedziała I. Ryś.  Dlatego i my ją prowadzimy już od 1984 roku. Ta
sfera naszych działań oraz przedsięwzięcia interwencyjne, w których
protestowaliśmy przeciwko inwestycjom mogącym zagrozić środowisku naturalnemu Ustronia i jego okolic, zostały dostrzeżone.
W nowej Europie, jeżeli będziecie mieli wiedzę o sobie, o swoim
miejscu zamieszkania, o Polsce, to naprawdę nie musicie się niczego
obawiać  mówiła dr Małgorzata Kiereś, zwracając się do młodzieży,
która ze swymi nauczycielami dość licznie zjawiła się 8 stycznia
w Muzeum. Młodzi ludzie w połowie wypełnili salę podczas prelekcji
„Osobliwości archaicznego winszowania na ziemi cieszyńskiej”,
którą uzupełnił występ wiślańskiej grupy śpiewaczej „Czernianie”.
Poza opowieściami o dawnych obyczajach można było wysłuchać ciekawych spostrzeżeń M. Kiereś dotyczących współczesnej Europy.
16 stycznia odbył się tradycyjny koncert kolęd w wykonaniu dzieci
i młodzieży Towarzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu. 
Publiczność jak zwykle dopisała  stwierdziła dyrektor Ogniska Muzycznego TKA w Ustroniu, Michalina Zwolińska.  Mimo że mamy
tak jak w zeszłym roku ok. 100 uczniów, tym razem przyszło ponad
120 osób. To dowodzi, że koncerty te cieszą się powodzeniem. (…)
Dodatkowo egzamin semestralny młodzież kształcąca się w Ognisku
zdawała w tym roku w zupełnie innej formie niż dotychczas. Rodzice
mogli wziąć udział w zmaganiach swoich latorośli o jak najlepszą
ocenę, zasiadając na widowni i uczestnicząc w tym swego rodzaju
koncercie.
Wybrała: (ksz)
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felieton

Tak sobie myślę

Nietypowy
Po moich gościnnych występach,
w różnych miejscowościach, słyszę ostatnio
często słowa podziwu dla mojego głosu.
Przyznam, że początkowo sprawiało mi to
dużą przyjemność. Fakt jednak, że to się tak
często powtarzało, wzbudził moją podejrzliwość. Coś w tym wszystkim chyba jednak
jest nie tak… Kiedy nad tym się zastanawiałem, przypomniałem sobie słowa , które
usłyszałem w Tarnowskich Górach, gdzie
do słów zachwytu nad moim głosem, pani
dodała słowa „ i to w pańskim wieku!” Być
może, że te słowa wiele, a może i wszystko
wyjaśniają. Wszak mamy wyobrażenia
o tym jak człowiek powinien wyglądać,
jakie powinien mieć możliwości i na co
powinno go stać, w określonym wieku.
A mój głos najwyraźniej nie pasuje do mojego wieku. Wszak głos 71-letniego staruszka
powinien być słaby, drżący i niepewny…
A w moim wypadku jest inaczej… A więc
coś ze mną jest nie tak… Co prawda spełniam inne kryteria przypisane mojemu wiekowi; moje włosy od dawna są siwe i coraz

felieton
Radość

Już myślałem, że nigdy nie napiszę
tego felietonu. Z różnych stron zaczęły
do mnie dochodzić słuchy, że w opinii
P.T. Czytelników moje felietony stają się
coraz to smutniejsze. Nawet najwyższa
władza powiatowa, sam Pan Starosta w
rozmowie ze mną przyznał, że smutek jaki
bije z moich felietonów nie pasuje do wyobrażenia jakie ludzie mają o mnie, było,
nie było, człowieku wesołym. Dlatego też
postanowiłem napisać coś weselszego. I tu
nastąpiły poważne trudności, bo jak pisać,
coś wesołego, kiedy wciąż trzeba zadawać
sobie to sławne pytanie wyborcy, hodowcy papryki: „Jak żyć panie premierze?”
A do tego jeszcze ta pogoda! Wprawdzie
w ostatnim numerze „GU” Pan Burmistrz,
najwyższa władza w mieście, w swojej
cotygodniowej wypowiedzi stwierdził:
„Praktycznie od początku stycznia mieliśmy tylko przebłyski słońca”, to ja, będę
się upierał, że to od początku zimy nie
ma słońca, ani jednego dnia słonecznego.
Zaledwie kilka dni było ze słońcem przebijającym się przez chmury, i to na kilka
godzin. Swoją drogą, powstaje pytanie: czy
obserwacje pogodowe, zwłaszcza słońca,
Pan Burmistrz robi tak sobie, sam jak każdy mieszkaniec miasta, czy też są jakieś
służby w ratuszu, co mu przygotowują
wyniki tych obserwacji?
Dziś we wtorek na dwa dni przed ukazaniem się „GU” słońce wyjrzało, więc zacząłem szybko pisać ten felieton, ale już widzę,
że znowu jest za chmurami. Mojej suczce
Loli, rasy syberian husky, wszystko się
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ich mniej na mojej głowie. Bez okularów
trudno mi cokolwiek przeczytać. Kiedyś
żartowałem, że potrafię nie słyszeć tego, co
słyszeć nie powinienem, a teraz naprawdę
często nie słyszę czy nie rozumiem tego, co
ktoś do mnie mówi. Dorobiłem się też nadciśnienia i cukrzycy… I to wszystko byłoby
zgodne z normą, gdyby nie ten głos…
Przypomniałem sobie jednak prawdę,
którą w przeszłości nieraz o sobie słyszałem:
Jestem nietypowy. To stwierdzenie powtarzało się zazwyczaj przy różnych moich
dolegliwościach, ale także przy moich dokonaniach. I tak mając typowe objawy jak przy
zawale serca, okazywało się, że serce mam
jak dzwon. A w swoich działaniach dla wielu
byłem zbyt szybki i zbyt skuteczny…
Mógłbym na temat mojej nietypowości
rozpisywać się dość długo, ale pewnie jest
to zupełnie zbyteczne… Wszak podobnie
ma się z innymi ludźmi. Właściwie wszyscy jesteśmy nietypowi. I jeśli pasujemy
do panującego stereotypu i wyobrażeń
o tym jaki ma być ktoś w naszym wieku,
w jednych kryteriach, to w innych bywa
z tym różnie. Przeciętni, typowi ludzie są
właściwie tylko w książkach, a nie ma ich
w rzeczywistości.
Najłatwiej przekonać się można o tym,
gdy obserwuje się dzieci i ich rozwój.
Pamiętam, że szczególnie przy pierwszym

naszym synu, studiowaliśmy gorliwie wszelkie książki mówiące o dzieciach; ich potrzebach, rozwoju, wychowaniu itp. Tylko ciągle
okazywało się, że to nasze dziecko jest inne
niż to opisane w książce. Waży nie tyle, ile
trzeba. Ząbki zaczęły mu się wyrzynać przed
czasem. Zaczęło chodzić i mówić nie wtedy,
gdy trzeba. A zalecane środki wychowawcze okazywały się zupełnie nieskuteczne.
A niemal w kompleks wprawiała nas lekarka, która opiekowała się naszymi synami
i porównywała ich ze swoimi córkami. One
były bliżej zalecanych w książkach norm
niż nasi chłopcy. Wychodziło wręcz na to,
że jeden z naszych synów waży niewiele
mniej niż obydwie córki owej lekarki razem
wzięte… Uspokoiliśmy się dopiero, gdy zrozumieliśmy, że nasi synowie są nietypowi.
Więcej wszyscy ludzie są nietypowi…
Przyznam, że ulżyło mi, kiedy to sobie
przypomniałem i uświadomiłem. To nie
szkodzi, że nie odpowiadam wszystkim
kryteriom przypisanym mojemu wiekowi. I nie muszę przejmować się tym, że
zachowałem dźwięczny głos „w moim
wieku”. Ba, mogę się nawet z tego cieszyć. I to radzę też każdemu; Pamiętajmy
o tym, że wszyscy jesteśmy nietypowi.
A kiedy coś w nas słabnie i szwankuje,
cieszmy się tym, co jeszcze dobrze funkcjonuje.
Jerzy Bór

pomieszało, zdaje się jej, że to noc polarna,
i zaczyna, a nigdy tego nie robiła ... wyć!
Z drugiej strony duże ilości śniegu zalegające pola i lasy to największa frajda dla mojej
Loli. Dlatego całymi dniami włóczymy się
po polach i lasach korzystając z tego, że jest
śnieg, a mojej Loli wraca wtedy radość.
Myślę, że uda mi się jeszcze, do końca
tego felietonu, wprawić P.T. Czytelników
w nastrój radości. Przede wszystkim mamy
karnawał, wiele zabaw już się odbyło, wiele
zabaw przed nami. Pierwsze zawody narciarskie już za nami, następne odbywać się
mają prawie co tydzień.
Wyciągam moją ulubioną lekturę kwartalnika Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego „Życie Duchowe”
i w numerze z jesieni ubiegłego roku zatytyłowanym: „Żyć w radości” w artykule:
„Błogosławieństwo ojca rodziny”, naszego
ustrońskiego lekarza, założyciela i dyrektora Zarządu Chrześcijańskiej Fundacji
„Życie i Misja” - Henryka Wieji, czytam:
Błogosławić, to wyrażać radość, zadowolenie, wdzięczność, upodobanie, pochwalać
i wytyczać dobrą drogę, dobrą przyszłość.
Błogosławić znaczy także „wzywać dla
kogoś opieki Boga w sposób uroczysty”
i dalej Kiedy składamy komuś życzenia
Bożego błogosławieństwa, pamiętajmy, że
Bóg powołał nas, byśmy sobie nawzajem
błogosławili; „Błogosławcie, gdyż na to
powołani jesteście, abyście dziedziczyli
błogosławieństwo (1P 3,9).
Dwa tygodnie temu wraz z moją żoną
Lusią byliśmy na parafialnej pielgrzymce na
Jasną Górę. Tam w klasztornej księgarni kupiłem reprint dzieła ojca Augustyna Kordeckiego - „Pamiętnik oblężenia Częstochowy
1655 r.” W pamiętniku znalazłem fragment,
który mówi jak doszło do zakończenia oblężenia: Zdarzyło się tego dnia, iż czeladka

klasztorna podług zwyczaju w Polsce zgromadziła się dla powinszowania uroczystości
Bożego Narodzenia. Poprzedzali ich muzycy
różnego rodzaju i z różnymi instrumentami,
którzy naprzód starszym klasztoru, następnie innym znakomitszym ze Szlachty słodką
melodią Bożego Narodzenia winszowali.
Wreszcie załoga z kolei wystąpiła, którzy
najprzód dla wszystkich wystrzałem z dział
i rusznic ku Szwedom zwróconym Świętego
Szczepana na pomoc wezwała; potem zaś
tego pierwszego męczennika o łaskawą
opiekę nad Panem Stefanem Zamojskim
i jego synem jako solenizantami błagając,
w takim porządku ognia dawala, iż Szwedzi huk ten usłyszawszy, wzięli to według
zwyczaju wojskowego za oznajmienie jakiegoś odniesionego zwycięstwa i wśród
zamieszania ze stanowisk uciekać zaczęli.
Gdy zaś wodzowie Szwedzcy o przyczynie
tego uroczystego obrządku od Polaków
się dowiedzieli, niezmiernie się zadziwili,
i wyznawali otwarcie, że na próżno tracą czas
i pracę przy dobywaniu tak obficie w potrzeby wojenne zaopatrzonego klasztoru, gdyż
i liczba ludzi w strzelaniu wyćwiczonych do
należytego bronienia się jest dostateczną
i w zapasy żywności opływa. Gdyby bowiem
oblężonych żywności nie dostawało, nie
wygraliby radością przejęci; bo w obawie
i braku potrzeb życia niepodobna się weselić. Podczas głębokiej nocy pozdejmowano
ciężkie działa ze stanowisk i wyprawiono;
o świcie zaś wodzowie tak licznego wojska
odeszli, każdy w inną stronę.
Niech ten przykład z jednego z najcięższych dla nas Polaków okresu w historii
będzie wzorem naszego postępowania
w tym 2013 roku.
Tak więc hasłem na ten rok niech będzie:
błogosławić sobie i radować się w każdej
sytuacji.
Andrzej Georg
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Przez dwa dni rywalizowano w slalomie.

Fot. W. Suchta

weekend na czantorii

Sprytne dzieci zauważyły, gdzie
w śnieżnej jamie symulował zasypanego
goprowiec i poprzekłuwałyby sondami
nieszczęśnika, gdyby nie obroniły go psy.
Opis ładny i chwytliwy, ale nie do końca
zgodny z prawdą, choć w sobotę na Czantorii faktycznie byli ratownicy GOPR i prezentowano ratowanie zasypanego lawiną,
a dzieci wyposażono w sondy.
W ogóle był to naprawdę narciarski
weekend na Czantorii. Oczywiście narciarzy nie zabrakło, parkingi pełne, podobnie
okoliczne lokale gastronomiczne. Ustroniacy mają tę przewagę nad innymi, że mogą
zjawić się na wyciągu już na pierwszy
wyjazd i używać świeżo przygotowanego
przez ratraki stoku, czyli jeździć po tzw.
sztruksie. Dodatkowe atrakcje to w sobotę
Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5,
a w niedzielę Puchar Beskidzkich Groni.
Po raz drugi Radio Zet z gminami Beskidzkiej 5 przygotowuje weekendy na
stokach narciarskich w Ustroniu, Istebnej,
Brennej, Wiśle i Szczyrku. Prowadzący
przez kilka godzin zapraszali narciarzy do
zabawy, oferowali atrakcje.
W sobotę na Czantorii zaczęło się od
slalomu różnych pokoleń, w którym rywalizowało ponad 70 osób. Liczył się łączny
czas dziecka i dorosłego.
Wyniki: 1. Michał Gomola i Zbigniew
Gomola, 2. Mateusz Matuszyński i Arkadiusz Matuszyński, 3. Wiktoria Pokorny
i Marek Kustra – wszyscy z Ustronia.
Największą różnicę lat, bo 56, miała para
z Warszawy Helenka Szawłowska i Andrzej Szawłowski.
Po slalomie zaproszono dzieci, ale jak
się okazało także dorosłych, do malowania
symbolu Beskidzkiej 5. Rozdano kolorowe
spreje, co bardzo ucieszyło dzieci. Rodzice
niby to pilnowali swe pociechy, ale gdy

tylko się dało sami sprejowali aż miło.
Symbol powstał, przy czym malujący się
zmieniali. Kolejna atrakcja to pokazy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku prezentowano ratowanie
z przeszkolonymi psami zasypanych lawiną. Pieski sympatyczne, doskonale wytresowane budziły zachwyt dzieci, więc
właśnie najmłodsi najliczniej uczestniczyli w wydobywaniu zasypanych lawiną.
Wszyscy zostali wyposażeni w sondy,
lecz najpierw obserwowali jak goprowcy
z psami lokalizowali zasypaną koleżankę
i ją odkopywali. Dopiero potem wyszukiwali sondami na stoku zasypane gąbki.
Można było się też sprawdzić w jeździe na listku, a także przeciąganiu liny,

Dzieci wyposażono w sondy.

uczestniczyć w sztafetach. To była również
konkurencja rodzinna, a ciągnął plastikowe
saneczki zazwyczaj ten silniejszy, chyba że
był leniwy, to ten słabszy.
Tak jak w ubiegłym roku na stoku Czantorii zjawili się policjanci. Była demonstracja zachowań po kielichu, a doskonale
nadają się do tego specjalne gogle deformujące widzenie. Mówiono o zagrożeniach
na stoku i przestrzegano przed jazdą na nartach pod wpływem alkoholu. W Sznupka
wcielił się uczeń Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Efektownie wyglądała prezentacja
wytrzymałości kasków narciarskich.
Z Beskidzką 5 bawiono się na dolnej
polanie Czantorii od godz. 10 do godz.
15. Wielu narciarzy zatrzymywało się,
patrzyło, co też ciekawego się dzieje. Największe zainteresowanie budziło to wśród
rodzin z małymi dziećmi i pod tym kątem
przygotowano cały program.
W niedzielę na dolnej polanie Solisko
rozegrano edycję Pucharu Beskidzkich
Groni. Na starcie zjawiło się ponad 170
zawodników.
W kategoriach wiekowych zwyciężyli: przedszkolaki: Jagna Greń – UKS
Brenna, Maciej Darowski – SRS Ustroń,
klasy I-II: Zuzia Madej – Jasienica, Kamil Cygan – Zabrze, klasy III-IV: Ewa
Szklarek – Katowice, Bartłomiej Sanetra
– Szczyrk, klasy V-VI: Wiktoria Pokorny
– SRS Ustroń, Bartek Wawak – Porąbka,
gimnazja: Jola Rudel – Gliwice, Mateusz
Nieboras – Dzięgielów, 17-35 lat: Agata
Frączkiewicz – Międzybrodzie, Mieszko Kuczański – SRS Ustroń, 36-50 lat:
Katarzyna Szandar-Jagosz – Skoczów,
Zbigniew Gomola – Ustroń, powyżej 50
lat: Krystyna Zwias – Ustroń, Bartłomiej
Zając – Bielsko-Biała.
Przez sobotę i niedzielę na Kolei Linowej „Czantoria” odnotowano 16,5 tys.
wyjazdów.
Wojsław Suchta

Fot. G. Winiarska
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