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Zaczęły się ferie. Śniegu brak, więc trzeba szukać innych atrakcji.                                                                                                Fot. W. Suchta

Jakież było zaskoczenie mieszkających na Zawodziu państwa 
Martynków w wieczór wigilijny, gdy usłyszeli odgłosy dobijania 
się do drzwi, a kiedy je otworzyli, zobaczyli okazałego jelenia. 
Zdziwienie nie trwało długo, wszak są sąsiadami Leśnego Parku 
Niespodzianek.
– Po kolacji wigilijnej otrzymuję telefon od państwa Martynków: 
„Panie Pawle, byk dobija się do drzwi” – mówi dyrektor Leśnego 
Parku Niespodzianek Paweł Machnowski. – Szybko wsiadam do 
samochodu, zabieram środki psychotropowe. Udaje się jelenia 
uśpić, ale trzeba było te 150 kilogramów załadować na samochód. 
Pomogli mi panowie Piotr i Mirosław Martynkowie, Agnieszka 
Tomala zajęła się oświetleniem akcji. Wjechaliśmy do zagrody 
dla żubrów i tam jeleń został rozładowany. Takie to mamy nie-
spodzianki w Leśnym Parku Niespodzianek. 

Jeleń wydostał się z Parku gdy podczas wichury na ogrodzenie 
spadł buk o półmetrowej średnicy. Powstało przejście, z którego 
jeleń skorzystał.

mnożenie  drapieżnych

(cd. na str. 2)

prZeWaża  buk

(cd. na str. 8)

Dyskutuje się o zamożności Lasów Państwowych. Czy Nad-
leśnictwo w Ustroniu jest dochodowe?
Bilansujemy się na zero. Przychody ze sprzedaży drewna w ca-
łości są wydawane na zagospodarowanie lasu. Mieliśmy bilans 
dodatni w okresie klęski zamierania lasów świerkowych, kiedy 
sprzedawaliśmy dużo drewna pochodzącego z cięć sanitarnych. 
Jakie są składniki kosztów?
Są to koszty administracyjne, utrzymania służby leśnej, odnowie-
nia powierzchni leśnej, produkcji sadzonek, pielęgnacji drzewo-
stanu. Inne koszty związane są z ochroną lasu, m.in. zwalczaniem 
korników poprzez wyszukiwanie drzew trocinkowych, wykła-
danie pułapek feromonowych, korowanie drewna. Ponosimy 
również koszty wywieszania budek lęgowych dla ptaków, zbie-
rania śmieci, porządkowania, utrzymania parkingów i biwaków 
leśnych, dróg i składnic. Zajmujemy się również edukacją leśną, 
w tym utrzymaniem ośrodka edukacyjnego i ścieżek przyrod-
niczych. A las przynosi dochód dopiero w wieku dojrzałym, 

Rozmowa z nadleśniczym Leonem Mijalem
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Burmistrz Cieszyn ogłasza 
konkurs na koncepcję przebu-
dowy dworca kolejowego i tzw. 
placu przesiadkowego. Swoje 
pomysły mogą przedstawić ar-
chitekci. Wybrany zostanie naj-
ciekawszy. Remont ma ruszyć 
w przyszłym roku.  

Druga w Polsce pod wzglę-
dem grubości jodła rosła dotąd 
w Brennej Hołcynie. To ponad 
200-letnie drzewo ma ponad 
400 cm w obwodzie i jest wy-
sokie na blisko 50 metrów. Być 
może obecnie jest drzewem nu-
mer jeden, ponieważ okazalsza 
jodła z Gór Świętokrzyskich, 
została powalona przez gru-
dniową wichurę.

Miesięcznik „Perspektywy” 
ogłosił wyniki XVI Rankingu 
Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Pierwsze miejsce w wojewódz-
twie śląskim zdobyło Tech-
nikum nr 1 w Zespole Szkół 
im. Władysława Szybińskiego  
w Cieszynie (21 lokata w kraju), 
powtarzając osiągnięcie sprzed 
roku. W grupie liceów druga 
lokata w województwie (56  
w kraju) przypadła Liceum 
Ogólnokształcącemu To-
warzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie.

Uczniowie chybskich gimna-
zjów otrzymali dwa defibrylato-
ry treningowe. Urządzenia za-
kupione z funduszy gminnych 

przekazała młodzieży wójt gmi-
ny. Teraz gimnazjaliści będą 
mogli poćwiczyć udzielanie 
pierwszej pomocy. 

Sporo pomników ma święty 
Jan Nepomucen, którego kult 
był szczególnie duży w XVIII 
wieku. W Cieszynie są dwa po-
mniki, w Skoczowie i Ustroniu 
po jednym, a kolejne dwa znaj-
dują się na Zaolziu w Żukowie 
i Stanisławicach.  

W regionie cieszyńskim po-
pularne jest nazwisko Pilch. 
Do najbardziej znanych należy 
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i bi-
bliofil z Gojów, nieżyjący już, 
Józef Pilch.             (nik)

16 stycznia rozstrzygnięto 
konkurs na dyrektora Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Cieszynie. Komisja, której 
przewodniczył starosta Jerzy 
Nogowczyk, dyrektorski fotel 
powierzyła Czesławowi Pły-
gawko, dotąd pełnomocnikowi 
dyrektora cieszyńskiego ZZOZ-
u ds. finansowych.

*    *    *

*    *    *

L. mijal.                                                                           Fot. W. Suchta

*    *    *

(cd. ze str. 1)

*    *    *

prZeWaża  buk
czyli mając co najmniej 70 lat. Drewno z cięć pielęgnacyjnych 
ma niską cenę i koszty pozyskania są wyższe od przychodu ze 
sprzedaży. W nadleśnictwach w okolicach Katowic, na skutek 
destrukcji związanej z przemysłem mamy młode drzewostany  
i nie ma mowy o dochodowości, więc przez lata będą dotowani. 
A pełnią niezwykle ważną funkcję jako zielone płuca dla czterech 
milionów ludzi. Nawiasem mówiąc, cała dyrekcja katowicka jest 
dotowana. 
Jak planuje się wycinanie drzew?
Podstawą jest plan urządzenia lasu sporządzany na okres 10 lat. 
Nadleśnictwo w Ustroniu ma taki plan na lata 2008-2017. Plany 
są konsultowane społecznie, odbywają się spotkania otwarte, 
zapraszani są przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń. A przy 
pozyskaniu drewna podstawą jest wiek, w zależności od gatunku. 
Dla świerka i buka jest to 100-120 lat. Ważny jest stan zdrowotny 
lasu. Jeżeli drzewostan ma luźne zwarcie, wymaga odnowienia. 
Aby nie tworzyć otwartych powierzchni zrębowych, w dojrzałym 
drzewostanie podsadzamy drzewka. Każda populacja powinna 
mieć udział młodego pokolenia i starszych dojrzałych drzewosta-
nów. Inne gatunki zwierząt i roślin związane są z młodym lasem, 
inne ze starodrzewiem. W planowaniu zwraca się uwagę, by nie 
zmniejszyć zapasu drewna na pniu. 
Czy nasze lasy chorują?
Korniki to dalej problem, choć nie w takiej skali jak w latach 
2005-2008, gdy był to stan klęski ekologicznej. Nadal jednak 
zespół kornika negatywnie wpływa na lasy świerkowe i rocznie 
wycinamy 30.000 m3 z przyczyn sanitarnych. 
A świerki w większości zostały tu sprowadzone.
Zamieranie świerków jest spowodowane wprowadzaniem litych 
drzewostanów świerkowych zakładanych w XIX i na początku 
XX w. Natomiast nasze naturalne lasy mają przewagę buka  

z udziałem jodły i świerka. Zamieranie jest skutkiem tamtej 
gospodarki. W przeszłości, mnóstwo terenów było wylesionych, 
głównie ze względu na hutnictwo i pasterstwo. Jeżeli chodzi  
o wskazania dla przyszłych drzewostanów, to będą z przewagą 
buka, dużym udziałem jodły i około 20% świerka, bo to bardzo 
ładny górski gatunek, ale rósł będzie w drzewostanach miesza-
nych. Już obecnie w Ustroniu przeważa buk.
Co można w lesie zbierać?
Bez zgody owoce runa czyli jagody, grzyby itp. na potrzeby wła-
sne bez ograniczeń. To wielki przywilej. Widziałem w tym roku 
grzybiarzy mających zebranych jednego dnia 60 kg. Jeśli chodzi 
o drewno można pozyskiwać gałęzie, ale posiadając zezwolenie 
i za odpłatnością.
A czy wolno zbierać suche drzewka leżące w lasach?
Pozostawianie martwego drewna jest bardzo korzystne, są nawet 
zalecenia, by pozostawiać do 5% drewna martwego. Jest to siedli-
sko dla rozwoju wielu gatunków potrzebujących martwego drewna. 
Obecnie wyznaczamy w naszym nadleśnictwie obszary wyłączone 
z użytkowania o powierzchni około 5% Nadleśnictwa.
Jak jest różnica w gospodarowaniu w lasach prywatnych  
i państwowych?
Lasy prywatne mają uproszczone plany urządzenia lasu, a od 
tego roku powiat cieszyński, jako jeden z nielicznych w Polsce, 
ma dla wszystkich gmin uproszczone plany urządzenia lasu. To 
duży sukces starostwa. Nadleśnictwo z upoważnienia starosty 
nadzoruje gospodarkę w lasach prywatnych. Gdy las jest zagro-
żony przez korniki, możemy dawać decyzje nakazujące wycinkę. 
Właściciele są też zobowiązani do zalesiania. W planie zawarte 
są możliwości pozyskania drewna, ale i obowiązki w zakresie 
odnawiania lasu. My to nadzorujemy, a ustawa dla wszystkich 
form własności lasów jest jedna.
Jak prezentują się polskie lasy w porównaniu z takimi krajami 
jak np. Niemcy czy Francja?
Osiągnęliśmy bardzo wysokie standardy gospodarowania. Mamy 
lasy bez tylu obcych gatunków. W Niemczech i we Francji wpro-
wadzono dużo drzew z Ameryki, jak daglezje, jodły olbrzymie, 
bo nastawiano się na zysk, a takie drzewa dają większy przyrost. 
W polskich lasach udział obcych gatunków jest niewielki. Mamy 
wspaniałe lasy, również gdy chodzi o występowanie drapieżni-
ków - wilka, rysia, niedźwiedzia, a te gatunki potrzebują lasów 
zbliżonych do naturalnych. W Niemczech i we Francji dawno 
takich lasów nie ma. Jeżeli chodzi o walory przyrodnicze i go-
spodarkę, możemy się szczycić. Lasy odnawiamy na bieżąco, są 
certyfikowane, a wysokie oceny wystawiają też leśnicy przyjeż-
dżający do Polski. Lasami zarządza Państwowe Gospodarstwo 
Leśne „Lasy Państwowe” z podstawowymi jednostkami, którymi 
są 430 nadleśnictwa. W tym roku obchodzimy 90 lat istnienia 
Lasów Państwowych, mamy wspaniałe tradycje, majątek jest  
w dobrych rękach. Bardzo ważne są tradycje firmy, choć podda-
wana była represjom w czasie wojny i w okresie powojennym. 
Ciągle pomnażamy majątek poprzez zalesianie gruntów jak  
i poprzez ciągle rosnące na pniu zasoby drewna.
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Wojsław Suchta
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

ZAkłAD PoGRZeboWy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn.-pt. 8.00-15.00 sob. 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.:  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

13 I 2014 r.
Udzielono pierwszej pomocy męż-
czyźnie, który zasłabł na chodni-
ku w okolicach parku Lazarów. 
Wezwano pogotowie ratunkowe 
i mężczyzna został zabrany do 
szpitala.
13 I 2014 r.
Strażnicy miejscy pomogli prze-
wieźć pieniądze zebrane pod-
czas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy do banku  
w Skoczowie. 
14 I 2013 r.
Na prośbę mieszkańców inter-
weniowano w Hermanicach  
w sprawie parkowania samo-
chodów na chodnikach. Robią 
tak często właściciele domów 
położonych wzdłuż ulicy Domi-
nikańskiej. Strażnicy upomnieli 
właścicieli nieprawidłowo zapar-
kowanych pojazdów i pouczyli. 
Następnym razem wystawiane 
będą mandaty. 

15 I 2014 r.
Kontrola znaków drogowych 
na terenie całego miasta. Uwagi  
o uszkodzeniach przekazano od-
powiednim służbom.
16 I 2014 r.
Kontrola porządkowa posesji  
w Nierodzimiu.
17 I 2014 r.
Kontrola newralgicznych miejsc 
na terenie Ustronia, gdzie naj-
częściej nieprawidłowo zaparko-
wane są samochody, poważnie 
utrudniając ruch innym użytkow-
nikom. Tak jest między innymi 
przed Uzdrowiskowym Zakładem 
Przyrodoleczniczym i Szpitalem 
Reumatologicznym. 
17 I 2014 r.
Nakazano naprawę reklamy znaj-
dującej się w Lipowcu, która zo-
stała przewrócona przez wiatr.
19 I 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Daszyńskie-
go, gdzie, według mieszkańca,  
w piecu ogrzewającym dom, pa-
lono śmieci. Wywnioskował to na 
podstawie czarnego dymu wydo-
bywającego się z komina. Kontrola 
tego nie potwierdziła.                  (mn) 

Marta Szarzec lat 76  ul. Orłowa
CI, któRZy oD NAS oDeSZLI:

*    *    *

*    *    *
PoRA  NA  MIeJSkIe  koNkURSy

Za nami już Turniej Szachowy o Drużynowe Mistrzostwo 
Ustronia  a przed nami kolejne przeglądy i konkursy- 12 lutego 
Miejski Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych, 

21 lutego Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Arty-
stycznych i Solistów, 4 marca Miejski Przegląd Amatorskich 
Zespołów Teatralnych. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału, który zacząć trzeba od przeczytania regulaminu  
i wypełnienia karty zgłoszenia. Te wszystkie dokumenty moż-
na znaleźć na stronie www.mdk.ustron.pl w zakładce kon-
kursy lub pytać o nie w swoich szkołach.                      (bnż) 

WyStAWA  PoPLeNeRoWA  bRZIMóW
Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” zaprasza na wernisaż prac 

swoich członków, który odbędzie się w czwartek, 23 stycznia  
o godz. 16 w Galerii Rynek (obok Biblioteki). Obrazy, fotografie, 
rzeźby stanowią pokłosie pleneru „Ustroń – Brenna 2013”. 

oPoWIADANIA  HANkI  SPoD  GRóNIA 
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na 

barwną promocję książki „W naszej dziedzinie. Opowiadania 
Hanki spod Grónia” autorstwa Stanisławy Jabłonkowej rodem  
z Nierodzimia (1925-2006). Udział wezmą: Halina Szotek (histo-
ryk)  – promocja książki, Halina Paseka (aktorka Sceny Polskiej) 
– lektor tekstów oraz strumieńska grupa śpiewacza, która dodat-
kowo zaprezentuje rewię żywotków. Nie zabraknie autentycznej, 
pełnej humoru gwary ustrońskiej i dolańskich pieśniczek. Spotka-
nie odbędzie się w sobotę 25 stycznia o godz. 16.00.

U W A G A !  
PRZeDSIębIoRCy PRoWADZąCy 

SPRZeDAż NAPoJóW ALkoHoLoWyCH

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy 
o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku złożenia do 31 stycznia 2014 r. pisemnego  oświad-
czenia o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych oraz do uiszczenia pierwszej raty za posiadanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności 
pierwszej raty upływa 31 stycznia 2014r. Płatności należy do-
konywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem 
na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała   
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

Serdeczne podziękowania krewnym, 
znajomym, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom 

oraz współpracownikom Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” 

za okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty oraz 
liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

Męża, ojca, teścia, Dziadka 

śp. Stanisława błahuta 
składają 

pogrążona w smutku 
żona, Syn i Córka z Rodzinami

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Ustroniu pra-
gnie serdecznie podziękować za wsparcie finansowe przy 
organizacji balu państwu Irenie i Piotrowi kieconiom 
oraz Nadleśnictwu Ustroń.

*    *    *

                  GABINET  MASAŻU 
- schorzenia układu ruchu, - kręgosłup
- choroby stawów, - masaż releksacyjny

Ustroń ul. Mickiewicza (Ośrodek Zdrowia II Piętro)
606-427-487 (33) 854-49-05

Możliwość dojazdu do klienta.
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„Każde pokolenie ma własny czas.
Każde pokolenie chce zmienić świat” 

śpiewali za zepołem Kombi wykonaw-
cy, którzy zaprezentowali się 16 stycznia 
podczas tradycyjnego koncertu dla „Babci 
i Dziadka”. Dzięki temu, cieszącemu się 
olbrzymią popularnością wydarzeniu, róż-
ne pokolenia mogą się spotkać w jednym 
czasie i docenić się nawzajem. 

Sala widowiskowa „Prażakówki” pę-
kała w szwach. Mało co może równać się 
wzruszeniu, towarzyszącemu oglądaniu 
wnucząt prezentujących swoje umiejętno-
ści artystyczne, zdobywane podczas zajęć 
w domu kultury. Zajęć, na które często to 
właśnie babcie i dziadkowie dowożą. 

W tym roku recytowali: Weronika Po-
korny, Estera Gluza Kornelia Wilczek, 
Magda Raszka i Alicja Pinkas, Paulina 
Ryłko i Zuzanna Kostka, Patrycja Mider  
i Ola Lubińska, Julia Gregorska. 

Śpiewali: Estera Tomaszko Klaudiusz 
Wawrzyczek Julia Green, Julia, Zuzia, 
Malwina i Milena.

W piątkowe popołudnie można było 
podziwiać umiejętności wszystkich utytu-
łowanych zespołów tańca nowoczesnego 
działających przy MDK: „Fantazja”, Ko-
lor”, „Echo”, „Absurd”, „Impuls”. Nie mo-
gło zabraknąć break dancu, który cieszy się 
w naszym mieście dużą popularnością. Swój 
kunszt pokazały grupy:„Dynamity” „Biboj-
si” „eMDeKa Kru”. Specjalnością uastroń-
skiego domu kultury są też zespoły mażo-
retek. Popis dały duety: Arleta Adamczyk  
i Hania Steciuk, Nikola Czermińska i Julia 
Lont oraz Weronika Weinert i Karolina Wró-
blewska, a także grupy: młodsza „Gracja” 
i starsza „Gest”. Młodzi artyści przygoto-
wywali się pod okiem instruktorów, którzy 
pracują z nimi podczas zajęć w MDK: Anny 
Darmstaedter, Izabeli Dedy, Katarzyny 
Rymanowskiej, Wojciecha Twardzika. Nad 
przebiegiem koncertu czuwała dyrektor 
Barbara Nawrotwek-Żmijewska, która 
podkreśla, że podczas tych styczniowych 
koncertów panuje wyjątkowo ciepła atmos-
fera.                              Monika Niemiec 

babcIom		
I	dzIadkom

echo - taniec nowoczesny.                                                                                   Fot. W. Suchta

recytuje Weronika pokorny.                                                                               Fot. W. Suchta

Składając życzenia, b. nawrotek-żmijewska podzieliła się radosną nowiną, że od niedawna 
również jest babcią.                                                                                              Fot. W. Suchta

1 lutego odbędzie się XX Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Miasta Ustroń dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów w kategoriach zrzeszeni i niezrzesze-
ni (konieczna pisemna zgoda rodziców),  
a 2 lutego dla niezrzeszonych i zrzeszo-
nych (do ligi okręgowej – IV) uczniów 
szkół średnich, seniorek, seniorów  
w dwóch kategoriach wiekowych. Organi-
zatorzy zapraszają do sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu na 
godz. 9.00. Zapisy przed turniejem. Wy-
magane obuwie z jasną podeszwą. Szcze-
gółowy regulamin na www.ustron.pl.

JUbILeUSZoWy  tURNIeJ  
teNISA
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Zdaniem 
Burmistrza

o feriach i niesprzyjającej aurze mówi 
burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *
W tym tygodniu rozpoczęły się ferie 

zimowe w województwie śląskim. Od 
wielu lat ferie w naszym kraju odbywa-
ją się w różnych terminach w różnych 
województwach, w tym roku jesteśmy  
w pierwszej grupie.

Niestety, to co obserwujemy za oknem, 
nie sprzyja nastrojowi zabawy i wypoczyn-
ku zimowego dla dzieci i młodzieży. Wy-
sokie temperatury i brak śniegu skutecznie 
zniechęcają cześć rodziców od wysyłania 
swych pociech na wypoczynek do miejsco-
wości do tego przystosowanych. Pogoda 
dość dotkliwie odbija się na całym sekto-
rze turystycznym, także w naszym mieście. 
Polskie góry są chyba jedynymi obecnie 
w Europie, gdzie warunki pogodowe tak 
drastycznie nie sprzyjają organizacji i pro-
wadzenia feryjnego wypoczynku. Ostatnia 
niedziela to temperatura sięgająca około 
plus 15oC, co jest dość kuriozalne o tej 
porze roku. 

Mieliśmy ostatnio możliwość ogląda-
nia transmisji telewizyjnych z dużych 
wydarzeń sportowych w naszym kraju. 
W Malince, Szklarskiej Porębie i Zako-
panem musiano dowozić śnieg. W Za-
kopanem podający dodatkowo deszcz 
podczas konkursu skoków sprawił, że 
skutek marketingowy może być odwrotny 
od zamierzonego. Pokazywanie terenów 
górskich w takiej aurze, czyli bez śniegu, 
ale z wiatrami i deszczami, nie zachęca 
sporej liczby potencjalnych turystów do 
odwiedzin miejscowości górskich. 

Cierpią na tym podmioty gospodarcze 
związane stricte z pobytem gości, czyli 
hotele, pensjonaty i kwatery prywatne, tra-
cą zarabiający na usługach w czasie zimy 
czyli przede wszystkim ośrodki narciar-
skie. Z drugiej strony można powiedzieć, 
że taka pogoda generuje oszczędności  
w odśnieżaniu i utrzymaniu zimowym 
miasta, jednak straty w  turystyce niewąt-
pliwie negatywnie odbiją się na dochodach 
miasta, a także na dochodach zatrudnio-
nych w tym sektorze.

Taka pogoda zaburza cykl wegetacyjny 
w przyrodzie, może doprowadzić do per-
turbacji na wiosnę czy w sezonie letnim. 
W niektórych ogródkach kwitną kwiaty, 
a my, korzystając z wiosennej pogody 
prowadzimy prace porządkowe w parkach 
miejskich. 

Prognozy zapowiadają ochłodzenie  
i być może opady śniegu w końcu stycznia. 
Może podczas ferii w innych wojewódz-
twach, w późniejszych terminach, pogoda 
pozwoli korzystać z uroków zimy i nasze 
miasto będzie licznie odwiedzane. Musi 
się jednak zmienić pogoda, bo z doświad-
czenia wiemy, że  żadne inne atrakcje nie 
zastąpią tych rzeczywistych związanych  
z zimą i korzystaniem z uroków ośnieżo-
nych gór.                            Notował: (ws)

FrancuSkie  koLĘdoWanie
Wspólne kolędowanie i trwający nadal  

w naszych sercach świąteczny czas są wspa-
niałą okazją do popularyzowania języka 
francuskiego oraz poznawania pięknych 
obyczajów i tradycji wywodzących się  
z Francji. Tego przedsięwzięcia i w tym roku 
podjęli się nauczyciele języka francuskiego 
– Joanna Iskrzycka-Marianek, Aleksandra 
Żołnowska i Tomasz Szkudliński – inicjato-
rzy koncertu, który, dzięki utrzymującemu 
się od kilku lat zainteresowaniu, wpisał się 
już na listę corocznych wydarzeń nowo-
rocznych. 

9 stycznia 2014 r. już po raz szósty  
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” 
odbył się „Concert de Chants de Noёl”. 
Poprowadzili go uczniowie II LO im. Mi-
kołaja Kopernika – Adrianna Broda i Jakub 
Kusz. Oprócz prezentacji młodych artystów, 
wprowadzili w serca publiczności iście 
świąteczny nastrój, przywołując tradycje  
i obrzędy Bożego Narodzenia. Zaintereso-
wanie wśród widzów wzbudziły również 
liczne detale dotyczące Świąt. Co ciekawe, 
zwyczaj ozdabiania choinki przywędrował 
do Polski aż z Alzacji. Natomiast osobą, 
która zapoczątkowała go we Francji, była 
Maria Leszczyńska, żona Ludwika XV. To 
właśnie za jej sprawą choinka pojawiła się 
w Wersalu.

W tym roku na uroczystości organizo-
wanej przez Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 

wraz z Gimnazjum nr 2 w Skoczowie i II 
LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 
gościliśmy aż 246 młodych wokalistów 
– przedstawicieli dwunastu śląskich szkół.  
Na scenie powitaliśmy uczniów szkół śred-
nich, gimnazjów a także szkół podsta-
wowych. Publiczność mogła przywrócić  
w swoich sercach świąteczny nastrój, dzię-
ki pięknym francuskim kolędom zapre-
zentowanym przez młodzież z Mysłowic, 
Koszarawy Bystrej, Przyłękowa, Jastrzębia 
Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Bestwin-
ki, Skoczowa, Bielska-Białej i Cieszy-
na. Nie zabrakło również przedstawicieli 
ustrońskiej „Dwójki”, m.in. zespołu Be-
molki, który rozpoczął uroczystość jedną  
z najpopularniejszych kolęd „Vive le vent”. 
Usłyszeliśmy „L’enfant au tambour” i „Ma-
rie Noёl” w wykonaniu Gamy2, a na sce-
nie zagościli także absolwenci ustrońskie-
go gimnazjum, którzy już po raz kolejny  
z ogromną radością i uśmiechem na twarzy 
uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. 

Tego dnia na widowni zasiedli przedstawi-
ciele miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice oraz dziadkowie, a także 
miłośnicy języka francuskiego. Wszyscy 
mogli przyjemnie spędzić czas, dzięki pa-
nującej wokół świątecznej atmosferze, jaką 
wprowadzili młodzi artyści, wykonując 
zarówno popularne, jak i mniej znane kolędy 
w języku francuskim.      Paulina Czyż 

Śpiewa Gama 2.                                                                                                    Fot. W. Suchta

Niepowtarzalna wystawa zagościła do Mu-
zeum Zbiory Marii Skalickiej. Szkoła Pod-
stawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi  
w Ustroniu Polanie ogłosiła konkurs na ma-
kietę średniowiecznego grodu. Uczniowie 
klasy II wraz z rodzicami wspaniale wy-
wiązali się z zadania konkursowego. Głów-
nym celem projektu było zachęcenie dzieci  
i rodziców do wspólnej, twórczej pracy. Wie-
dzę o lokalizacji grodów, wałów obronnych, 
sposobie ich budowania uczniowie zdobyli 
na zajęciach zintegrowanych. Centralnym 
punktem grodu był zamek i kościół. Obok po-
wstawało zwykle podgrodzie, które zamiesz-
kiwała ludność służebna, czyli rzemieślnicy 
pracujący na potrzeby grodu. Zbudowanie 

makieTy  ŚrednioWiecZne		
grodów było trudnym i pracowitym zajęciem. 
Uczniowie w swoich makietach wykorzystali 
kartony, deseczki, patyki, farby, liście, mode-
linę i dużo wyobraźni. 

Makiety wykonali: Anna Bolik, Krystian 
Kozok, Dawid Marianek, Emilia Doma-
gała, Natalia Aleksandra Gomola, Natalia 
Kuszel, Maksymilian Zawiliński, Kinga 
Bury. Wychowawczynią klasy jest Joan-
na Lipa. Wystawie towarzyszą fotografie 
Jolanty Kubicy przedstawiające dawnych 
wojów. Autorka jest artystą fotografikiem, 
przez wiele lat działała w Cieszyńskim 
Towarzystwie Fotograficznym. Wysta-
wę można zwiedzać codziennie od 11-16  
w okresie od 22 stycznia do 22 lutego.  (JP) 
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ZbÓJnicka  orkieSTra
Gromada Górali na Śląsku Cieszyń-

skim ze Stowarzyszeniem Beskidzkie 
Smaki, z pomocą Urzędu Miasta i MDK 
„Prażakówka” a także Stowarzyszeniem 
Zbójników „Beskidnicy” zorganizowała 
po raz trzeci Zbójnicką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy w Karczmie Góralskiej 
w ramach XXII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Mimo niesprzy-
jającej pogody, która nie zachęcała do 
wyjścia z domu, a świadczyły o tym puste 
ustrońskie ulice, w karczmie było gorąco, 
na scenie ciekawie, ogień palił się pod 
potężnym kotłem z kwaśnicą zbójnicką, 
pod rożnami i w ognisku. Sceneria wręcz 
bajkowa, rozgrzewająca ciało i serce. 

Tegoroczne licytacje, mimo że ludzi 
było dużo mniej niż w ubiegłym roku, 
zaskoczyły dramaturgią. Poprowadzili 

je fantastycznie i z humorem: najpo-
tężniejszy zbójnik dr Andrzej Wojcie-
szek, honorowy zbójnik i prezes Sto-
warzyszenia Beskidzkie Smaki Wiesław 
Wróblewski oraz Agnieszka Michalska, 
sekretarz Stowarzyszenia Beskidzkie 
Smaki. Pani sekretarz spisywała wszystkie 
wylicytowane kwoty i stworzyła rzetelny 
protokół, w czym pomagali jej: wielki 
zbójnik Jan Sztefek i Jerzy Wilczek, 
wiceprezes Stowarzyszenia Beskidzkie 
Smaki. Sprzedano prawie wszystko za 
kwotę 3.681 zł i była to suma znacznie 
większa niż w poprzednim roku wcześniej 
– 2.350 zł i dwa lata wcześniej – 1.410 zł. 
Niektóre licytacje były bardzo zacięte. 
Nic dziwnego, skorto można było nabyć 
bardzo atrakcyjne przedmioty – koszulkę, 
czapke, autograf Kajetana Kajetanowi-

cza, urządzenia gastronomiczne, pobyty  
w eleganckich hotelach, kosze regional-
nych specjałów i wiele innych. Szczegóły 
na http://www.gorale.ustron.pl. 

Zbójnik honorowy Czesław Kanafek 
z bractwem kurkowym i w tym roku nie 
zawiódł. Był strzał armatni na początku im-
prezy a z pistoletów strzelali w największej 
liczbie zbójnicy ze Stowarzyszenia Zbójni-
ków „Beskidnicy”, którzy dali możliwość 
licytacji strzałów z replik zabytkowych 
pistoletów. Zachwyt wzbudziło dzieło 
Czesława Kanafka – broń palna, która  
z jednej strony spełniała funkcje strzelby  
z drugiej topora, której właścicielem stał 
się w tym dniu właściciel Karczmy Tomasz 
Brachaczek. 

Rada zbójnicka wykorzystała Zbójnicką 
Orkiestrę do nadania tytułów Zbójnika 
Honorowego Rafałowi Bakalarskiemu 
(Hotele Diament) i Jackowi Grelowskie-
mu (GK FORGE). Obuszki z dyplomami 
wręczył J. Sztefek i A. Wojcieszek. 

Zagrały znane i stojące na progu kariery 
kapele, w tym góralskie, ale był też solowy 
występ Grzegorza Buchty z Bażanowic. 
Zespół Bokonon Ltd (zbójnicy miejscy), 
Kapela Kaza Nędzy Urbasia i Bacówka 
swoim śpiewem i muzyką bawili gości  
w karczmie i przyciągali przechodniów. 

Tym razem to Karczma Góralska przy-
gotowała zbójnicką kwaśnicę i inne sma-
kołyki, którymi rozgrzewali się i posilali 
zmarznięci wolontariusze i uczestnicy 
imprezy. Trudzili się nie tylko kwestu-
jący, ale też zapewniający profesjonalne 
nagłośnienie panowie z firmy Promedia 
Krzysztofa Turka. 

Nastąpił oczywiście tradycyjny na-
jazd zbójników żywieckich. Niektórzy 
przyjechali z żonami i córkami, wszyscy 
pięknie ubrani w stroje żywieckie. Każ-
dy chciał mieć z nimi zdjęcie. Równie 
wielką atrakcją byli goście ze Śródzie-
mia – Gandalf, Gimli i Tauriel z Akade-
mii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki  
z Bielska-Białej. 

Bezpośrednia relacja ze Zbójnickiej Or-
kiestry była na antenie Radia BIELSKO, 
które uruchomiło w Karczmie studio 
polowe z redaktorem Mirosławem Mrzy-
głodem. Zbójnicy promowali Ustroń, 
bo transmisja z imprezy na bieżąco szła 
w świat i wyciągnęła z domów sporo 
ludzi.                            Monika Niemiec 

podczas finału WoŚp w ustroniu zebrano w sumie 35.615,45 zł.                  Fot. m. niemiec

Imprezy towarzyszące finałowi Wiel-
kiej Orkiestry Światecznej Pomocy to naj-
częściej koncerty, happeningi. W Ustroniu 
Orkiestra grała również na sportowo. Woj-
ciech Twardzik wraz ze sztabem WOŚP 
zorganizował Turniej Piłkarski, w którym 
wystąpiło 13 drużyn. Niemal przez cały 
dzień w hali przy Szkole Podstawowej 
nr 1 rozgrywano mecze, wzięli w nich 
udział piłkarze na co dzień występujący  
w okręgówce, IV lidze, oldboye i ama-
torzy. W jednym z zespołów wystą-
pił Ireneusz Jeleń. Turniej przebiegał  
w bardzo koleżeńskiej atmosferze, za-
wodnicy pozytywnie wypowiadali się o 

organizacji i atmosferze. Podkreślali, że 
liczą na drugą edycję w przyszłym roku. 
Najpierw odbywał się faza grupowa, a po 
niej rozegrano ćwierćfinały, w których 
zmierzyli się: Dream Team – No Name 
Team 2:3; Topory – Wybrzeże Kości Wo-
łowej 4:1; Siedmiu w Płaszczu – Czarne 
Nadleśnictwo 0:0 k. 2:1; APS – Zmarno-
wane Talenty 2:0. Półfinały: No Name 
Team – Topory 3:3 (1:3) k. 3:4; Siedmiu 
w Płaszczu – APS 0:1 (0:1). W meczu 
o 3 miejsce walkę stoczyli: No Name 
Team – Siedmiu w Płaszczu 3:3 (1:2) 
k. 4:3, a w finale Topory pokonały APS 
0:2 (0:1). Świetnie bawili się zawodnicy, 

orkieSTra  W  ruchu publiczność, ale zadowoleni byli również 
wolontariusze Orkiestry, którzy podczas 
imprezy wypełniali puszki. 

Nie mniejsze emocje towarzyszyły pa-
niom, które wzięły udział w orkiestrowym 
maratonie zumby. Na pewno musiały zdo-
być się na porównywalny, jak nie większy 
od piłkarskiego wysiłek. Zapewniły go 
znane w Ustroniu instruktorki – Aleksan-
dra Klimek i Joanna Leśków w auli Gim-
nazjum nr 1. Panie, głównie mające już 
doświadczenie, ale również nowicjuszki, 
najpierw wsparły akcje Jurka Owsiaka,  
a potem ruszyły uwalniać endorfiny. Or-
ganizatorki zapewniają, że ruch w rytmie 
muzyki z elementami tańców latynoame-
rykańskich i fitness każdemu zapewni ra-
dość i spory zastrzyk energii.               (mn) 
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Karnawał 1960 roku w restauracji „Parkowa”. Od lewej: 
Ludwik Podżorny, Bronisława Molin, Paweł Molin, Marta 
Michalikowa (kierownik Urzędu Stanu Cywilnego), Włady-
sław Michalik, Joanna Lupinek, Anna Niemiec, Franciszek 
Niemiec, Zuzanna Podżorna, Henryk Lupinek. 

Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję książki Józefa Pilcha 
„Dziennik z lat 1963–1995, zapiski bibliofila i dziejopisa”, która 
odbędzie się w sobotę, 1 lutego o godz. 16.00. Promocji dokona 
redaktorka książki Katarzyna Szkaradnik. Ponadto w programie 
występ wokalny Lidii Lankocz, dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goleszowie. 

„Chcę być w dzienniku szczery, bezstronny, ale czy to człowiek 
potrafi powiedzieć nawet sobie samemu prawdę? Ile to niepoczy-
talnych afektów i namiętności dyktuje pochopne sądy. (...)

dZienniki  piLcha

Mimo tych wewnętrznych nacisków chcę być obiektywny,  
a jeżeli nie zawsze mi się to uda... któż z nas jest nieomylny? 
(...) Piszę ot tak - aby dzieci trochę się orientowały, czym tato się 
interesował, czym żył itp.

Przy tych refleksjach dochodzę do wniosku, że dziennik jest 
ważny w moim życiu, o czym świadczy fakt, że zabieram go do 
walizy, gdy wyjeżdżam na jakiś okres poza Ustroń, jak na wczasy, 
do sanatorium. (...) Nieraz już myślałem skończyć z dziennikiem, 
ale nawyk, przywiązanie okazały się silniejsze od zamierzeń  
i znowu piszę.” - fragment Dziennika.
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(cd. ze str. 1)

mnożenie  drapieżnych
– Dobrze, że ten buk spadł na wybieg 
środkowy, w którym znajdował się tylko 
ten jeden oswojony jeleń, a nie tam, gdzie 
były cztery żubry, czy czterdzieści jeleni, 
bo do dzisiaj byśmy tych zwierząt szukali  
w lasach – mówi P. Machnowski.– Staramy 
się go trzymać z żubrami lub samego, gdyż 
jest oswojony i nie radzi sobie w stadzie. 
Nazywa się Bambi, został wykarmiony  
z butelki i ma zachwiane odruchy beha-
wioralne. W naturze nie dałby sobie rady

Wiatr poczynił w samym parku sporo 
spustoszeń. Z wywróconych i połamanych 
drzew uzyskano 40 m3 drewna. Zniszczo-
ne zostało nowe ogrodzenie zbudowane  
w ubiegłym roku. Wygląda solidnie, ale nie 
sprostało powalonym drzewom. 
– Na wybiegu mającym 2,5 ha w tym 
roku pozyskaliśmy ponad 100 m3 drewna 
– mówi P. Machnowski. – To wszystko 
wycinane własnym sumptem, a jest to 
planowana pielęgnacja oraz wiatrołomy. 
Zresztą pielęgnację drzew prowadzi się 
na bieżąco.

Budowa nowych ogrodzeń i zagród dla 
zwierząt trwała trzy lata. Odtworzono 
ogrodzenia sprzed 11 lat, wówczas oparte 
na drewnianych balach i siatce. Obecnie są 
to zabetonowane metalowe słupki.

Pogoda nie zachęca do odwiedzin i zwie-
dzania. Mimo nawet słonecznej pogody 
w weekendy i dni wolne sporadycznie 
przychodzą rodziny z dziećmi.
– Dziś cudowna pogoda i w Parku nie ma 
nikogo, bo jest to okres gdy ludzie nie 
są zainteresowani wyjazdami, a przede 
wszystkim dotyczy to grup zorganizowa-
nych – mówi P. Machnowski. – Dziś jest 
słonecznie, plus osiem stopni, rewelacyjny 
czas  na zwiedzanie, a nikogo nie ma.

Generalnie liczba odwiedzających spa-
da. Patrząc na przychody finansowe 2013 
r. jest to mniej o około 20%, a spadek 
roku 2012 do 2011 to 10 %. Dyrektor 
Machnowski przyczyny nie upatruje tylko  
w kryzysie. Mówi o tym:
– Bilety kalkulujemy na poziomie wstępu 
do kina. Dokładamy nowe atrakcje jak np. 

funkcjonującą od 2009 r. prężnie działa-
jącą sowiarnię. Decydująca jest pogoda. 
To nie jest obiekt zamknięty chroniony 
przed deszczem czy zimnem. To nie gale-
ria handlowa. Brak odwiedzin w naszym 
parku w ubiegłym roku jest spowodowany 
kiepskim startem na wiosnę. W kwietniu 
na tym południowym stoku jeszcze leżał 
śnieg, w maju wszystkie cztery weekendy 
padało i podobnie przez pierwsze trzy 
tygodnie czerwca. W wakacje już nie 
mogliśmy liczyć na tak wielu odwiedza-
jących. Wtedy przychodzą osoby, które 
trafiły na urlop do Beskidzkiej 5. Ale oni 
nasz park odwiedzają jednorazowo, więc 
rotacja przyjeżdżających musiałaby być 
bardzo duża, byśmy mogli myśleć o roz-
woju, nowych zagrodach, dodatkowych 
atrakcjach.

W zimie następuje sprzedaż i wymiana 
zwierząt miedzy ogrodami zoologicznymi, 
hodowcami. W ustrońskim Leśnym Parku 
Niespodzianek jest to około trzydzie-
stu czterdziestu sztuk. Głównie muflony, 

daniele, jelenie, dziki. Ptaki drapieżne 
wymieniane są raczej między hodowcami. 
Każdy chce mieć dostępność do innych 
gatunków lub tych samych, by nie miał 
miejsca rozród wsobny. W tym roku udało 
się dowieźć do Parku samca sowy śnieżnej 
i sokolnicy będa próbowali doprowadzić 
do pojawienia się młodych. 
– Rozród ptaków drapieżnych zaczęliśmy 
od sokoła – mówi P. Machnowski. – Do 
dziś co roku się rozmnażają się. Mamy 
specjalne woliery hodowlane. Świeżym 
sukcesem jest rozmnożenie puchacza euro-
pejskiego czyli największej sowy europej-
skiej. Od 2012 r. mamy co roku paręnaście 
jaj, a przynajmniej jedno się wykluwa.  
W 2013 r. udało się sparować największą 
sowę Ameryki Północnej puchacza wirgi-
nijskiego. Ogromna niespodzianka, gdy z 
dwóch jaj wykluły się pisklaki. To duże 
osiągnięcie. Puchacz europejski z 2012 
r. bierze już udział w pokazach lotów,  
a puchacze wirgilijskie zostały przekaza-
ne do czeskich hodowców, a my mamy 
możliwość pozyskania ich ptaków, dzięki 
czemu udaje się łączyć pary. Odbywa się 
to tak, że gdy nie pasuje samiec samicy, 
albo samica samcowi, następuje wymiana, 
dalej sobie nie odpowiadają, wymiana, ko-
lejna wymiana, aż w końcu trafią na siebie  
i wtedy można liczyć na potomstwo.

W 2013 r. Park może pochwalić się 
przychówkiem młodego alpaka, bo to jest 
chłopczyk. Pokazuje to, że alpaki się zado-
mowiły, jest im dobrze, skoro już w drugim 
roku mają potomstwo. Przyjechały tu  
w 2012 r. z Augsburga. Malec przemiesz-
cza się z mamą, a tata przebywa w zagro-
dzie kozy karłowatej. Niestety u alpak 
panowie niezbyt dobrze się znoszą.
– W ubiegłym roku dorosłe alpaki zostały 
ostrzyżone, zostawiliśmy im futro w obrę-
bie nóg. To najcenniejsze, z grzbietu, trafiło 
do dyrektora na dwie wspaniałe kołdry, 
bardzo ciepłe i działające antyalergicz-
nie – mówi P. Machnowski i trudno mu  
w tym momencie nie zazdrościć, nie tylko 
kołdry, ale i codziennego obcowania ze 
zwierzyną. A kłopoty? Te mogą też być 
sympatyczne jak jeleń wybierający się  
w wigilijne odwiedziny.  Wojsław Suchta 

bambi czeka na wiatr.                                                                                          Fot. W. Suchta

mama i syn na spacerze, tata w zagrodzie kozy.                                                Fot. W. Suchta
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koNkurS		fotografIczNy
Codziennie w Ustroniu powsta-

je dziesiątki, setki zdjęć. U wujka na 
urodzinach, na parkingu, na wyciągu, 
przed sklepem, w domu, w kawiarni, 
na spacerze...Większość z nich to zwy-
czajne, mało interesujące, banalne za-
rejestrowanie chwili. Bywa, że nigdy 
do nich nie wracamy, usuwamy i za-
pominamy. Ludzie obyci na co dzień  
z fotografią, robiący dużo zdjęć uważają, 
że udane jest jedno na sto. Często decy-
duje o tym nietypowe oświetlenie,  nie-

spodziewane „zamieszanie” w kadrze czy 
ciekawa kompozycja . Przykładem jest  
„Człowiek karmiący łabędzie” Marcina 
Ryczka - to zdjęcie oglądało w internecie 
w ciągu kilku dni kilkadziesiąt milionów 
ludzi. Fotografia suchego liścia bywa 
ciekawsza niż zachód słońca widziany z 
Równicy, rozsypujący się mur kamienny 
lepszy niż widok Zawodzia z Czantorii, 
niedomknięta, stara brama ładniejsza od 
róży. Poszukujemy Waszych fajnych, 
niekonwencjonalnych, ciekawych zdjęć. 

Konkurs fotograficzny „INNE SPOJRZE-
NIE” organizują  Stowarzyszenie Twór-
cze „Brzimy”, Gazeta Ustrońska i Galeria 
„Rynek”. Regulamin jest bardzo  prosty:
− w konkursie może brać udział każdy,
− termin: rok 2014, podzielony na 4 eta-
py, po każdym etapie zostaną wyłonione 
najlepsze fotografie,
− format JPG,
− zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy 
Gazety Ustrońskiej gazeta@ustron.pl
− autor zgadza się na wykorzystanie foto-
grafii przez organizatorów,
− każde zdjęcie musi być opatrzone imie-
niem, nazwiskiem oraz adresem autora, 
pożądany jest nr telefonu i adres mailo-
wy,
− najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy konkursu oczekują na 
fotografie, niebanalne, inne niż pocztów-
kowe, z ciekawym światłem, nietypową 
kompozycją.

Fotografia (z greki: photos grapho) to 
rysowanie światłem. Rysujmy więc.

Siatkarze TRS Siła Ustroń rywalizują  
w rozgrywkach wojewódzkich w kategorii 
kadetów. Obecnie grają o siedemnaste 
miejsce, a ich przeciwnikami w grupie są 
drużyny: MKS MOS Płomień Sosnowiec, 
UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec, KŚ 
AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W piątek 17 stycznia nasi siatkarze po-
dejmowali w sali SP-2 drużynę UKS 
Kazimierz Płomień Sosnowiec i wygrali 
pewnie w trzech setach. Praktycznie przez 
całe spotkanie mieli wyraźną przewagę  
w każdym elemencie gry. Jednak w meczu 
tych drużyn w Sosnowcu nasi wygrali po 
pięciosetowej walce i tym samym stracili 
jeden punkt. 
– Przeciwnicy w naszym zasięgu – mówi 
trener Sławomir Krakowczyk. – W pierw-
szej rundzie mieliśmy kłopot pograć, bo 
razem w grupie mieliśmy Jastrzębie, Raci-

bórz, Włókniarza, bardzo mocne zespoły.  
W obecnej grupie mamy dwa słabsze zespo-
ły z Sosnowca i Gliwic, i jeden, który też nie 

przegrał meczu. Dwa ostatnie mecze zagramy  
o to, kto będzie pierwszy w grupie. Dziś 
zwycięstwo pewne, ale gra nie wyglądała 
tak jak bym chciał. Za dużo punktów odda-
jemy po naszych błędach. Nie przeciwnik 
je wywalcza, tylko my im dajemy. Potem 
przeciwnikowi wychodzi parę fuksów  
i set może uciec zupełnie niepotrzebnie. 
Tak więc ze stylu jestem umiarkowanie 
zadowolony. Gramy do końca, a potem 
przygotowujemy się do następnego sezonu 
i gry w kategorii juniorów. A tam trzeba już 
grać naprawdę. Mamy pół roku, by dojść do 
poziomu juniora. Warunki fizyczne drużyny 
są dobre, może najlepsze od czasu, gdy 
prowadzę drużyny siatkówki chłopców. 
Pojawiają się jednak inne aspekty, moim 
zdaniem charakterologiczne, nie pozwa-
lające do końca tych warunków wykorzy-
stać. Są wysocy, skoczni, wysportowani, 
natomiast nie potrafią tego pokazać. Jest 
ogromna dysproporcja między tym, co wi-
dzę na treningu, i na meczu. Gdyby zagrali 
połowę tego z treningu, walczylibyśmy  
o wyższe miejsce. Taka jest prawda, ale 
moim zdaniem, powinni być z nich lu-
dzie.

Przed naszymi siatkarzami dwa decydu-
jące mecze z MKS MOS Płomieniem So-
snowiec, który to zespół wygrał wszystkie 
dotychczasowe spotkania i ma przewagę 
jednego punktu nad Siłą.                   (ws)

wySocy		I		SkoczNI
nieskuteczny blok drużyny z Sosnowca.                                                           Fot. W. Suchta

Siła rusza do ataku.                      Fot. W. Suchta
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bal	Nad	balamI

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Wantuły w Ustroniu Oddział dla Dzieci za-
prasza do udziału w konkursie plastycznym 
„Podróże wczoraj, dziś i jutro”. Konkurs bę-
dzie trwał w okresie od 20.01 do 14.02.2014. 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci  
w wieku przedszkolnym oraz uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów. W okresie 
ferii zimowych istnieje możliwość wykona-
nia prac w Czytelni. Szczegóły pod nr tel. 
338542340 i na stronie www.biblioteka.
ustron.pl

koNkurS	
dLa dZieci

Na sobotni karnawałowy wieczór,  
18 stycznia, czekałam z niecierpliwością. 
Na bale te od lat chodzą moi znajomi,  
a zarazem rodzice uczniów SP2, i to wła-
śnie oni namówili mnie, że warto bawić 
się z Dwójką. Cieszyłam się tym bardziej, 
iż wiedziałam, że spędzę wieczór w miłym 
towarzystwie na parkiecie pięknej sali 
MDK Prażakówka. 

 W progach goście zostali przywitani 
przez przewodniczącą Rady Rodziców 
i dyrekcję szkoły. To, co zobaczyłam, 
wywarło na mnie niezwykłe wrażenie: 
pięknie udekorowana sala balowa, or-
kiestra na scenie, kelnerzy czekający  
w pogotowiu. Wchodzących zapraszano 
do zajęcia miejsc przy gustownie nakry-
tych stołach.  Powoli wszystkie miejsca 
zapełniały się. 

Po ceremonii otwarcia orkiestra zagrała 
walca. Parkiet zaroił się od tańczących par. 
Jak tu nie wirować przy takich rytmach? 
Myślę, że zaproszenie zespołu Somgors’y 
było strzałem w dziesiątkę. Wszyscy bawili 
się do rana. Gdy spojrzałam na zegarek, 
nie mogłam uwierzyć, ze już czwarta  
i wkrótce zacznie świtać. Chyba nie tylko 
mi czas upłynął tak niepostrzeżenie na 
wspaniałej zabawie.

Zachwyciło mnie też wykwintne menu, 
potrawy serwowane na stoły, a także tzw. 
zimna płyta podana na elegancki ban-
kietowy stół. W przerwie między tańcami  
a smakowaniem kulinarnych specjałów 
wzięłam udział w loterii fantowej przygo-
towanej przez Radę Rodziców. Dzięki temu 
wiem, że pomogę szkole, w której uczą się 
również moje dzieci.

Do domu wracaliśmy nad ranem. Byłam 
zadowolona, rozbawiona i zwyczajnie 
zmęczona, ale to takie miłe zmęczenie. 
Teraz już wiem, jak wygląda bal nad ba-
lami, i szczerze mogę polecić każdemu Bal 
Dwójki. Następny już za rok!

                    Mama z „Dwójki”

Po bALU...
Ostatnie dźwięki orkiestry balowej 

„Somgors’y” zabrzmiały o czwartej nad 
ranem w niedzielę 19 stycznia. Bal Dwójki 
dobiegał końca... 

Ach, co to był za bal! W rytm muzyki 
tańczyła cała sala. Każdy zerkał na poja-
wiające się na stole smakołyki, których 
różnorodność i smakowitość zawdzięcza-
my szefom kuchni - pani Renacie Lubiń-
skiej, panu Krystianowi Bukowczanowi 
oraz rodzicom, którzy zaopatrzyli „dwój-
kową kuchnię” w wyśmienite ciasta.

W organizację Balu SP2 wiele energii 
i serca włożyła przewodnicząca Rady 
Rodziców Pani Aleksandra Kolarczyk. 
Zachęcała rodziców do współpracy, ponie-
waż tak wielkie przedsięwzięcie, jak Bal 
Rodzicielski wymaga ogromnego wysiłku 
wielu osób. W trakcie balu pilnowała, żeby 
ta noc była najpiękniejszym wspomnie-
niem karnawału 2014 r.

Organizując bal społeczność SP2 po raz 
kolejny zdała celująco egzamin z pracy 
zespołowej. W przygotowaniach uczest-
niczyło wielu rodziców oraz przyjaciół 
szkoły: A. Binek-Głąbińska, J. Chrapek, 
M. Ciemała, D. Cieślar, K. Czarnec-
ki, A. Depta, B. Dziedzina, K. Foltyn,  
M. Gawlas, B. Gluza, G. Grzesiak, J. 
Grzybek, J. Halama, J. Heller, A. Ka-
lisz, M. Kalisz, D. Kobielusz, K. Ko-
larczyk, M. Konderla, Ł. Kopyciok, M. 
Kozub, A. Król, B. Kubala, B. Maciuszek,  
K. Łukasik, L. Macura, T. Marianek, R. 
Markuzel, B. Mider, I. Musiał, A. Niedoba, 
M. Oczkowska, G. Pilch, E. Piwowarski, 
G. Podżorna, A. Procner, K. Rańda, M. 
Sablik, J. Słowicka, W. Sroka, A. Stanie-
czek, M. Stojda, A. Śliwka, S. Tekielak,  
B. Tomaszko, A. Wawrzyńczak, G. Wiseł-
ka oraz A. Wróblewska.

Bal nie byłby tak wspaniałym wy-
darzeniem, gdyby nie ofiarność spon-
sorów. Dziękujemy państwu Kaniom, 

Waszkom, Kieconiom, Molinom, Mo-
skałom, Hojdyszom, Pasternym, pa-
niom: A. Król, E. Boguckiej-Pudlis, A. 
Śliwce, M. Sablik, panom: K. Heczko,  
K. Kajetanowiczowi, N. Duszy, R. Hübne-
rowi, L. Goszykowi oraz firmom: Ustro-
nianka Sp. z o.o., Smakosz, AS-BUD A. 
Stojda, Kwiaciarni Stokrotka, Odlewni 
Metali Kolorowych Kowala, Nadleśnictwu 
Ustroń, Perrot-Polska, J.P.Pilch Sp. z o.o., 
Grupie Inwestycyjnej L.M.P. Wojciech 
Wydra, Kosta, K.L. Czantoria, P.H.U Do-
mino, Uzdrowisku Ustroń S.A., Almed,  
PZU - J. Śliwka, Z.U.I. „Word” A. Czudek, 
B.T. „Watra”, PSS „Społem”, Z.P.H. Pilch 
Roman, med-lab Suchanek, Dajuka - FHU 
Wiercigroch, F.H. Domino, F.H.U. Kse-
rograf, Mechanika Pojazdowa S. Macura, 
Leśny Park Niespodzianek, hurtowniom: 
Smakosz, Mleczdar, Artchem, Mir-Max, 
Iglo-Tex, Błażej, salonom kosmetycz-
nym i fryzjerskim: Prestige Club Medical 
& SPA, Gołębiewska SPA, Kosmeteria 
Galeria Venus, J. Bielenda, Ż. Kowalczyk, 
B. Molek, M. Szuba, Tamara, H. Krysta, 
Izabela, P. Husar, hotelom: Gołębiewski w 
Wiśle i Karpaczu, Jawor, Diament, Globus, 
Ziemowit, Muflon, Stok, Pod Kycmolem 
(Czechy), restauracjom: Angels, Dwór 
Skibówki, Etno-Chata „Topolej”, Atmos-
ferea, Koliba Pod Czarcim Kopytem, De-
licje, Pierogarnia „U Aniołów”, Karczma 
Góralska, Bahus, Herbaciarnia Magija, 
Zbójnicka Chata, cukierniom: Janeczka, 
Bajka, sklepom: Luna, Fire Sport, Apteka 
Centrum, Księgarnia Małgosia, Salon 
Meblowy „U Michała”.

W balach szkolnych ważna jest nie tylko 
radość płynąca z zabawy, ale też jego cel 
„materialny”, pozwalający na realizację 
planu rozwoju szkoły. Podobnie - jak  
w ubiegłym roku - całkowity dochód 
przeznaczony zostanie na zakup szafek 
ubraniowych do szatni dla uczniów SP2.

W imieniu własnym oraz całej spo-
łeczności szkolnej dziękuję sponsorom 
oraz osobom, które poświęciły swój czas 
i zaangażowały się w przygotowanie te-
gorocznego balu. Tak wielkie wsparcie 
dla szkoły pozwala z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość i zaprosić na przyszło-
roczny bal, który zamierzamy zorgani-
zować 24 stycznia 2015 r. Zapraszamy! 
        Grażyna tekielak
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krZyżÓWka   krZyżÓWka   krZyżÓWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) grzyb nadrzewny, 4) za przewinienie, 
6) sowiecka bezpieka, 8) zmienia się prawie co sezon, 
9) element wodociągu, 10) ozdobna taca, 11) zmarły 
niedawno polski kompozytor, 12) wieś z Powstania Listo-
padowego, 13) leśna kuzynka poziomki, 14) w kościele, 
15) opieka, 16) napis na krucyfiksach, 17) instrument 
dęty, 18) duża papuga, 19) chiński instrument strunowy,  
20) w ścianie budynku.
PIoNoWo: 1) Ewa Jaślar, 2) pieśń gondolierów,  
3) w stadninie, 4) dwukadłubowa żaglówka, 5) duży 
kaktus, 6) szef wydziału fabrycznego, 7) córka brata,  
11) bohater „Balladyny”, 13) przewodził Argonautom, 
17) na pięciolinii.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 31 stycznia.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2
bALe  W  kARNAWALe

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz Kalendarz 
Ustroński 2014 otrzymuje Iwona brudna-Warchoł  
z Ustronia, ul. Szeroka. Zapraszamy do redakcji. 

NoWe kSIążkI :
Alice Munro -  „Widok z Castle Rock”

Kanadyjska pisarka, znana z  mistrzowskich opowiadań, tą 
książką zaskoczyła wielu czytelników i recenzentów, wydając 
cykl krótkich tekstów tak ściśle ze sobą powiązanych, że czyta 
się go jak sagę. Opowiadania zawarte w tym tomie składają się 
na historię rodziny Alice Munro począwszy od ostatnich lat 
XVIII w. aż po lata dziewięćdziesiąte wieku XX. W roku 2013 
Alice Munro została uhonorowana za swą twórczość literacką 
Nagrodą Nobla.

tomasz Ponikło „Józef tischner. Myślenie według 
miłości.”
Poruszająca opowieść o ostatnim etapie życia księdza Józefa 
Tischnera. Autor nie tylko opisuje ostatnie lata życia kapłana ale 
też  analizuje jego teksty z okresu zmagania się ze śmiertelną 
chorobą.

lato	2014 - cZaS ZacZąć LeTnie SZaLeńSTWo!
noWe  kierunki  i  proGramy  ZWiedZania

najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!
WcZeSna reZerWacJa – puLa mieJSc oGranicZona

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

Kalendarz Ustroński na rok 2014 – to już 16 rocznik niezwykle popularnego wśród ustroniaków, ale też kupowanego w całej Polsce i za granicą, wydawnictwa Galerii 
na Gojach. Na jego kartach znajdziemy artykuły o historii, ale i dniu dzisiejszym rodzinnego miasta. Spotkamy ludzi, którzy zasłużyli się dla lokalnej społeczności,  
a także pasjonatów i hobbystów. Kalendarz można kupić m.in. w Muzeum Ustrońskim i Galerii Rynek. Cena 21 zł. 

W sobotę 18 stycznia drużyna piłkarzy ręcznych MKS Ustroń 
wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju juniorów młodszych  
w Ostrawie. Turniej był jednym z etapów przygotowań do za-
sadniczych meczy II rundy ligi wojewódzkiej. W turnieju wzięło 
udział pięć zespołów. Grano systemem każdy z każdym dwa razy 
20 minut. Żadnemu zespołowi nie udało się wygrać wszystkich 
meczów. Nasza drużyna z jedną porażką zajęła bardzo dobre 
drugie miejsce. Wyniki naszego zespołu:

MKS Ustroń – HC Zlin 22-18
Sokol Telnice – MKS Ustroń 13-33
MKS Ustroń – Frydek-Mistek 22-23
MKS Ustroń – Sokol Ostrawa 19-15.
Turniej wygrał Frydek–Mistek przed MKS Ustroń i Sokol 

Ostrawa.
Kolejne dwa tygodnie zespół będzie się przygotowywał na 

swoich obiektach. W planie jest jeszcze jeden sparing. 6 lutego 
nasza drużyna zagra niezwykle istotny dla układu tabeli mecz 
wyjazdowy w Zawierciu z tamtejszym Viretem.

TurnieJ  W  oSTraWie

Grająca Bielskiej Ligi Koszykówkoi9 druzyna TRS „Siła” 
Ustroń odnisła dwa cenne zwycięstwa nad drużyną UŁAAA  
z Bielska-Białej (76:53) (57:53). Były to mecze półfinałowe 
II ligi,  a zwyciestwa zadecydowały, że ustroniacy zagrają  
o pierwsze miejsce, a tym samym o awans do I ligi. 

Mecz finałowy odbędzie się w sobotę 25 stycznia o godz. 13.20 
Bielsku-Białej w hali przy ul. Bratków

Siła  W  FinaLe	
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Młode pajączki (ale także dorosłe osobniki, należące do gatun-
ków drobnych pod względem rozmiarów) przędą długie nitki, 
które na wietrze zachowują się trochę jak lotnie lub szybowce. 
Wiatr porywa i unosi pajączki, które szybując pokonują odle-
głości liczone nawet w setkach kilometrów. Doskonale znamy 
tych pajęczych podróżników-awiatorów jako tak zwane babie 
lato. Nitki pajęcze są również swego rodzaju linami asekura-
cyjnymi, dzięki którym ich wytwórcom nie grozi odpadnięcie 
od skały, pnia drzewa czy choćby sufitu. Każdy z nas przecież 
zna te zdające się swobodnie unosić w naszych mieszkaniach 
pająki, które można przenieść w inne miejsce, zrywając prawie 
niewidzialną niteczkę, wychodzącą z odwłoka ośmionogiego 

zwierzęcia. Znamy także pa-
jąki (należące do nierodzi-
mych dla Polski gatunków), 
które nici używają niczym 
lassa do łapania swych ofiar. 
Proszę jednak nie wyobra-
żać sobie pająka rodem  
z filmu animowanego, któ-
ry stojąc na 2 parach tyl-
nych odnóży, pozostałymi 
wywija nicią splecioną na 
kształt kowbojskiego lassa  
i chwyta przelatującą muchę! 
Nie, te pająki siedząc gdzieś  
w ukryciu, opuszczają swo-
bodnie wiszącą nić, której 
drgania przyciągają zacie-
kawione owady. Do lepkiej 
nitki, wprawianej przez pa-
jąka w drżenie lub wibracje, 
nieostrożna i zbyt ciekawska 
„ofiara losu” przylepia się  
i staje się kolejną zdobyczą 
sprytnego łowcy. Z pajęczej 
nici podwodny domek budu-
je topik – jedyny występują-
ce w Polsce wodny gatunek 
pająka. Z gęstej przędzy to-
pik splata sieć w kształcie 
dzwonu rozpiętego wśród 
podwodnych roślin i wypeł-
nia ją powietrzem, przyno-
szonym w formie banieczek 
pomiędzy skrzyżowanymi 
tylnymi odnóżami i gęsto 
owłosionym odwłokiem. 

W tej podwodnej kryjówce topik czatuje na drobne wodne 
bezkręgowce, które łapią się do rozpiętej wokół sieci łownej  
o nieregularnym kształcie. 

Najpowszechniej znaną formą pajęczej sieci jest ta klasyczna, 
którą budują co najmniej dwa rodzaje nici – suche nitki tworzą 
osnowę, czyli promienisty szkielet łownej sieci, natomiast nie-
ostrożne ofiary łapią się na spiralnie rozchodzące się nitki lepkie. 
Do tej konstrukcji przyłączona jest jeszcze nić sygnalizacyjna, 
której drgania informują przyczajonego w kryjówce pająka  
o schwytanej zdobyczy. Krajowym mistrzem takich konstrukcji 
jest doskonale nam znany pająk krzyżak, noszący charaktery-
styczny rysunek na odwłoku. 

Jak duże mogą być pajęczyny? W Teksasie liczne pająki jednego 
z tamtejszych gatunków wspólnie utkały pajęczynę o powierzchni 
równej dwóm boiskom piłkarskim! W jakim celu? Dlaczego? Nie 
wiadomo. Nasze krzyżaki (dorastające do 20 milimetrów długości 
ciała) tkają pajęczyny, których średnica może być 20-25 razy 
większa od swego twórcy. 

Oryginalne sieci buduje powszechnie występujący w Polsce 
lejkowiec labiryntowy. Pająk ten przędzie coś na kształt rozłoży-
stego lejka, zakończonego mieszkalną „rurką”, w której czatuje 
na swe ofiary. Rurka ta jest otwarta od dołu, zapewniając swemu 
właścicielowi szybką drogę ucieczki w razie zagrożenia. Nie 
jest to może jakaś spektakularnie duża lub piękna pajęczyna, ale 
pokryte rosą sieci lejkowca rozpięte na gałązkach bukszpanowego 
żywopłotu, mogą stanowić jego jakże urokliwą ozdobę. 

   Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

 

Pajęczynę wielu z nas zapewne traktuje jak coś wstrętnego, 
co wisząc w kącie pokoju skutecznie łapie kurz i najdrobniejsze 
śmieci, a w najmniej odpowiednim momencie klei się do twarzy, 
kiedy odwiedzamy kąty piwnic bądź strychów, lub wędrujemy 
przez leśne gęstwiny. Z drugiej jednak strony pajęczą nić wielu 
naukowców uznaje za jeden z najbardziej fascynujących tworów 
przyrody z uwagi na swe niezwykłe właściwości, jak i możliwości 
zastosowania w tak zwanej służbie człowieka. 

Pająki swoją nić wytwarzają w kądziołkach przędnych, umiej-
scowionych na końcu odwłoka. Kądziołki to zmodyfikowane 
odnóża, mające kształt stożkowatych wypukłości, w których 
znajdują się ujścia gruczołów przędnych. Z kądziołków wydzie-
lina wydostaje się w formie 
płynnej, ale na powietrzu 
błyskawicznie zasycha  
w postaci cieniuteńkich ni-
tek, które pająk tylną parą 
odnóży splata w jedną, 
właściwą pajęczą nić. Pod 
względem chemicznym 
nić pajęcza przypomina 
nić kokonu jedwabnika, 
czyli jedwab po prostu, ale 
znacznie go przewyższa 
zwłaszcza pod względem 
wytrzymałościowym. Kie-
dy czyta się różnorakie opi-
sy dotyczące właściwości 
nici wytwarzanej przez pa-
jąki, od razu przychodzi do 
głowy myśl, że wypowia-
dający się na ten temat na-
ukowcy dosłownie „pieją z 
zachwytu”. Nić, z której po-
wstają delikatne na pierw-
szy rzut oka pajęczyny, jest 
określana jako najmocniej-
szy i najwytrzymalszy ze 
znanych człowiekowi ma-
teriałów, przewyższający 
wytrzymałością każdą nić 
o tej samej średnicy, wy-
konaną z jakiegokolwiek 
innego materiału, łącznie ze 
stalą. W opisach walorów  
i właściwości pajęczej nici 
znaleźć można i takie in-
formacje: w przeliczeniu na 
gęstość nić jest około pięciokrotnie bardziej wytrzymała od stali, 
wytrzymuje obciążenia od 40 do ponad 260 kg na 1 mm2, jest pięć 
razy bardziej wytrzymała na rozciąganie od nici stalowej o tej 
samej masie, jest bardziej elastyczna od gumy i może zwiększyć 
swoją długość o 40% bez rozerwania się. Nic więc dziwnego, że 
materiał o takich właściwościach nieustannie pozostaje w kręgu 
zainteresowań naukowców, mających nadzieję posiąść umiejęt-
ność produkowania sztucznej pajęczej nici na skalę przemysło-
wą. Tworzywo to można by wykorzystać w wielu dziedzinach,  
a niektóre z pomysłów na jego zastosowanie brzmią dziś trochę 
jak pomysły rodem z powieści science fiction. Znajdziemy wśród 
nich między innymi nici chirurgiczne w mikrochirurgii, siłowniki 
dla nanorobotów, zawory reagujące na wilgotność powietrza  
i jeszcze wiele, wiele innych.

Bez względu na to, co ludzie sądzą o pajęczych niciach, jakie 
ich niezwykłe cechy odkryją lub możliwe zastosowania wymyślą, 
to przecież najwięcej do powiedzenia w tej sprawie mają same 
pająki. Nie ma bowiem żadnej przesady w stwierdzeniu, że utrata 
zdolności snucia nici oznaczałaby niechybny koniec pajęczego 
rodu. Budowa pajęczyn to zaledwie jedno z wielu zastosowań 
wytwarzanej przez pająki nici. Najprawdopodobniej u zarania 
pajęczej ewolucji nić służyła do budowy kokonów na jaja. Później 
z nici pająki zaczęły tworzyć swoje gniazda – kryjówki, a dopiero 
na stosunkowo najmłodszych etapach rozwoju „odkryły” zasto-
sowanie nici do tworzenia sieci łownych (z różnymi ich modyfi-
kacjami), czy też jako środek transportu, umożliwiający głównie 
młodym pająkom wędrówki na całkiem spore odległości. 

Pajączkowo (2)
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WySTarTuJe  na  LiTWie
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran na 

przełomie stycznia i lutego staną do ry-
walizacji w kolejnej rundzie Rajdowych 
Mistrzostw Europy. Tym razem wystartują 
w Rajdzie Liepaja rozgrywanym w ma-
lowniczych zakątkach Łotwy, pomiędzy 

wybrzeżem Bałtyku a Kuldygą, nazywaną 
łotewską Wenecją. Będzie to drugi w tym 
sezonie start Mistrzów Polski w europej-
skich zmaganiach. 

Kajetanowicz i Baran będą rywalizować 
na 12 całkowicie dla nich nowych odcinkach 

specjalnych o łącznej długości ponad 240 
kilometrów. Zawodnicy LOTOS Rally Team 
używając opon wyposażonych w długie kol-
ce będą mieli okazję cieszyć oczy kibiców 
niezwykle widowiskową jazdą i stoczyć za-
ciętą walkę o jak najlepszy wynik na szalenie 
szybkich i zaśnieżonych oesach. 

Kajetan Kajetanowicz: - Rajd na Łotwie 
to dla nas całkiem nowe otoczenie i nie-
znane trasy, a przede wszystkim kolejne 
wyzwanie. Ta lekka niepewność, a zarazem 
ciekawość sprawiają, że jesteśmy jeszcze 
bardziej zmobilizowani, a nasze nastawienie 
jest bojowe, tak jak przed każdym rajdem.  
Z niecierpliwością czekamy na to co przy-
gotowali dla nas organizatorzy łotewskiej 
rundy Mistrzostw Europy. Już za nami rajd 
w Austrii i cieszą pierwsze kilometry w tym 
roku pokonane dobrym tempem. Plan na 
przyszłość nieustająco jest jeden – zawsze 
dać z siebie wszystko i walczyć o każdy 
centymetr drogi. 

Starty Kajetana Kajetanowicza i Jarka 
Barana wspierają strategiczny partner LO-
TOS Rally Team - Grupa LOTOS - a także 
Driving Experience i CUBE.ITG.

Szczegółowe informacje dotyczące Ka-
jetana Kajetanowicza i zespołu są dostępne 
na stronach www.lotosrallyteam.pl oraz 
www.kajto.pl, a także na: www.facebook.
com/EmocjeDoPelna i www.facebook.com/
KajetanKajetanowicz.

7 stycznia w sali Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wiśle, odbyły się Międzygminne Zawody 
Szkół Podstawowych w koszykówce dziew-
cząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiły 
zespoły z Ustronia, Wisły oraz z Cisownicy. 
Grano systemem każdy z każdym. W pierw-
szym meczu drużyna chłopców SP 1 z Ustro-
nia pokonała 29:7 rówieśników z Cisownicy. 
Następnie chłopcy grali z drużyną gospoda-
rzy, którzy swój pierwszy mecz pewnie wy-
grali, pokonując również Cisownicę 22:11.  
W meczu finałowym, po emocjonującej 
grze, lepsi okazali się uczniowie z Ustronia 
wygrywając 31:15.

W rywalizacji dziewcząt niepokonane 
okazały się ponownie uczennice reprezen-
tujące Ustrońską Jedynkę! W pierwszym 
spotkaniu ograły rówieśniczki z Cisownicy 
57:0, następnie w meczu finałowym roz-
prawiły się z drużyną Wisły, wygrywając 
pewnie 62:4!

Dzięki tym wygranym SP 1 będzie 
reprezentować Ustroń i rejon w finale 
zawodów powiatowych, które odbędą się 
6 i 7 lutego w Pogwizdowie!

Drużynę chłopców reprezentowali: Łu-
kasz Miklusiak, Sebastian Maj, Kamil 
Szkudłabski, Kamil Bujok, Bartłomiej 

Grzyb, Klaudiusz Nikiel, Filip Jurczok, 
Robert Dudzik, Samuel Polok, Rafał Sa-
biniok, Nikodem Marszałek, Szymon 
Seklecki.

Drużynę dziewcząt reprezentowały: 
Rozalia Warzecha, Zofia Korcz, Marta 
Gogółka, Weronika Bujok, Natalia Tomi-
czek, Katarzyna Potaszyńska, Julia Kohut, 
Wiktoria Rzepa, Martyna Gruszka, Paulina 
Siekierka, Greta Busz, Patrycja Rzyman, 
Agata Karolonek. 

Drużynę chłopców trenuje Piotr Bejnar, 
a dziewcząt Mateusz Żebrowski. 

                                     Izabela Morys

Jedynka  naJLepSZa  W  poWiecie



14   Gazeta Ustrońska                                                                                            23 stycznia 2014 r. 

Powstają dwa budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Fabrycznej. O zasadach funkcjonowania TBS już pisali-
śmy, więc tylko przypomnijmy, że są to mieszkania czynszowe, czyli 
wynajmowane. Gdy powoływano ustroński TBS wiele mówiono  
o kredytach preferencyjnych, możliwości budowy mieszkań przez 
gminę, która zapewnia np. tereny pod budynki TBS. Rzeczywi-
stość okazała się jednak bardziej skomplikowana. (...) W dwóch 
budynkach powstanie 76 mieszkań pod klucz. Termin realizacji to 
wrzesień tego roku. Generalnym wykonawcą jest firma Famex-Bis 
z Cieszyna, która weszła na plac budowy w lipcu 2003 r. Uzyskano 
kredyt w kwocie 5.500.000 zł. Termin wykonania to 60 tygodni. 
Pierwotnie zakładano oddanie mieszkań w 2005 r. Czynsz zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta wynosić będzie 8,43 zł za m2.

W tym roku ustalono aż trzy terminy ferii zimowych w Polsce. 
Czy to dobrze? Na razie wydaje się, że w środku tygodnia nie ma w 
Ustroniu zbyt wielu gości. Dopiero podczas weekendów pojawiają 
się amatorzy białego szaleństwa. W PTSM „Wiecha” na razie jest 
30 osób. W weekend całe schronisko będzie zajęte, a od 2 lutego 
wypełni się w połowie. Od 15 lutego spodziewanych jest sporo go-
ści. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dobce w pierwszym 
terminie ferii nie ma na razie zbyt wielu gości. Od piątku ma ich 
być więcej, a w lutym schronisko ma być wypełnione całkowicie. 
W hotelu „Wilga” jest obecnie 60-procentowe obłożenie i tak ma 
być do pierwszej połowy lutego. Potem przyjadą do hotelu grupy 
zorganizowane, które całkowicie zapełnią obiekt. (...) Oczywiście 
oprócz gości, którzy wcześniej rezerwują miejsca zdarzają się rów-
nież niespodziani goście, których śnieżna zima panująca obecnie w 
Polsce zachęca do przyjazdu w Beskidy. Tym niemniej wydaje się, 
że wielu narciarzy wybrało Słowację, Czechy oraz kraje alpejskie. 
Trzy terminy ferii też chyba niespecjalnie się sprawdzają, w każdym 
razie patrząc na to z perspektywy hotelarzy. 

Od 9 do 11 stycznia w ośrodku Muflon na Zawodziu odbyło się 
sympozjum zorganizowane przez Małopolską Szkołę Administracji 
Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP) i Katedrę 
Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie (GAP).(...) Otwarcia sympozjum dokonał kierownik 
Katedry GAP, urzędujący wicepremier, prof. Jerzy Hausner.

Okazale wyglądało podsumowanie rundy jesiennej rozgrywek 
młodych piłkarzy Kuźni Inżbudu, podopiecznych trenera Karola 
Chraściny. W Hotelu Malwa na Zawodziu był także prezes klubu 
Zdzisław Kaczorowski, a specjalnym gościem spotkania był były 
trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Antoni Piechniczek. Dla 
młodych piłkarzy przygotowano poczęstunek, były też nagrody 
wręczane przez A. Piechniczka. Wyróżniono najsumienniej uczęsz-
czających na treningi: Mateusza Ziółkowskiego – 45 obecności, 
Wojciecha Kramarczyka – 44, Adriana Biłko – 43 oraz najlepiej 
spisujących się w meczach: Macieja Wasilewskiego – 34 punkty, 
Adriana Biłko – 32,5, Mateusza Ziółkowskiego – 32. Przeżyciem 
dla młodych piłkarzy było wystąpienie A. Piechniczka, tym bardziej, 
że była też okazja do zadawania trenerowi pytań.   Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

23 I  16.00  Wystawa  poplenerowa „Brzimów”, Galeria Rynek
24 I 16.00  Jasełka Towarzystwa Opieki Nad Niepełnospraw- 
        nymi, MDK „Prażakówka”
25 I  16.00  Promocja książki „W naszej dziedzinie. Opowiadania 
        Hanki spod Grónia” autorstwa Stanisławy Jabłonko- 
        wej, Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” 

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a 
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk 
z drzwiami przesuwanymi i nie 
tylko… Zamów bezpłatny pomiar. 
RATY 0%. 728-340-518,  33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl

Drewno kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

UWAGA! Profesjonalne pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Skup samochodów do 5000zł. 
Zadzwoń na pewno się dogadamy. 
515-409-571.

Auto-złom. Skup samochodów 
całych lub powypadkowych. 515-
409-571.

Usługi stolarskie: zabudowy, 
meble itp. 33 854-43-86, 601-
821-157.

Pokój do wynajęcia. 603-468-651.

Kupię zbiornik hydroforowy oko-
ło 400l. 505-168-217.

Pokój do wynajęcia. 665-87-
56-78.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

Do wynajęcia pomiszczenie ma-
gazynowe pow. 100m2 - centrum 
Ustronia. 603-876-879

Do wynajęcia mieszkanie 35m2 
(bloki) w Polanie. 517-639-853.

Sprzedam ładny stolik okolicz-
nościowy typu ława - 110x60. 
Połączenie szkła z drewnem. Cena 
tylko 200zł. 609-147-364.

Ustroń Centrum - wynajmę 
mieszkanie M3, 1- piętro, pokój  
z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, toaleta, na osiedlu za-
mkniętym. 33 854-48-24.

Poszukuję M2 lub pokój do wyna-
jęcia. 600-550-554.

Pokój z łazienką do wynajęcia. 
503-814-876.

Kuligi doliną Dobki. 503-523-
656.

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

23.1     na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58 
24-25.1  elba      ul. cieszyńska 2   tel. 854-21-02
26-27.1  W nierodzimiu    ul. Skoczowska 111   tel. 858-60-76
28-29.1  centrum      ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
30-31.1  pod najadą      ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59

czekamy na opady śniegu i następującą po nich chlapę. Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Starzejemy się

Skoki

Niedawne to czasy, kiedy w naszym 
kraju zdecydowanie przeważali ludzie mło-
dzi. Zaliczani byliśmy do najmłodszych 
społeczeństw w Europie. Co roku rodziło 
się wiele dzieci i liczba urodzin znacznie 
przewyższała liczbę zgonów. Teraz jest 
jednak inaczej. W efekcie liczba ludności 
w naszym kraju się zmniejsza. I z roku na 
rok zwiększa się udział ludzi w podeszłym 
wieku w ogólnej liczbie ludności. 

Niesie to z sobą nowe problemy, do-
tyczące warunków życia starszych ludzi. 
Przy tym sytuację komplikuje fakt zmie-
niających się obyczajów. Kiedyś razem 
żyły wielopokoleniowe rodziny. I w sposób 
naturalny członkowie tych rodzin, nieraz 
bardzo licznych, wzajemnie się wspierali 
i sobie pomagali. I to nie tylko od czasu do 
czasu, ale na co dzień. Obecnie poszczegól-
ne pokolenia żyją osobno, z dala od siebie. 
Sprawia to wzrost liczby osób żyjących 
samotnie i skazanych na to, że ze swoimi 
problemami będą musieli radzić sobie 
sami. Na swoich bliskich krewnych mogą 

liczyć tylko od czasu do czasu. I to nawet 
wtedy, gdy łączą ich z nimi serdeczne 
związki. Mieszkają jednak daleko od sie-
bie i są razem tylko w czasie wzajemnych 
odwiedzin. Pozostają więc tylko kontakty 
telefoniczne czy korespondencyjnie. 

Ta sytuacja nie musi być powodem po-
ważnych problemów, dopóki owi samotnie 
żyjący ludzie są młodzi, silni i zabezpie-
czeni materialnie. Niestety, coraz więcej 
wśród owych samotnych ludzi jest osób 
starszych. A w tej grupie ludzi znaczną 
część stanowią niepełnosprawni, schorowa-
ni, nieporadni życiowo i z wielkim trudem 
dający sobie radę, a często nie radzący 
sobie, z problemami codziennego życia. 
Oni potrzebują pomocy. Kogoś, kto pomo-
że im w zrobieniu zakupów, w załatwieniu 
różnych spraw na mieście, zapłaceniu ra-
chunków, ustaleniu wizyty u lekarza i tp.  
Z czasem rośnie liczba spraw, w których osoba  
w podeszłym wieku potrzebuje pomocy.  
A im jest bardziej schorowana i niedołęż-
na tym ta pomoc potrzebna jest w coraz 
większym zakresie. A ponieważ liczba osób 
w podeszłym wieku jest coraz większa, 
dlatego też problem udzielenia im pomocy 
i otoczenia należytą opieką jest coraz po-
ważniejszy.

Konieczne jest uczulanie młodszych 
ludzi na potrzebę pamiętania o ludziach 
znajdujących się w potrzebie, o wspie-

ranie swoich starzejących się krewnych, 
znajomych czy sąsiadów. I to pamiętanie  
i wspieranie potrzebne jest każdego dnia. 
Co prawda zajmują się tym ośrodki pomocy 
społecznej, domy opieki i różne stowarzy-
szenia. Ale nie są one w stanie zaspokoić 
wszystkich tych potrzeb. Szczególnie zaś 
psychicznych potrzeb; odczucia, że komuś 
na mnie zależy, ktoś o mnie dba, ktoś o mnie 
pamięta. Zawsze i wszędzie potrzeba umac-
niania serdecznych więzi łączących starych  
i młodych, potrzebujących pomocy i tych, 
którzy mogą jej udzielić. Jest też oczywiste, 
że zorganizowanie właściwej opieki nad 
osobami starszymi i niedołężnymi wymaga 
też nakładów finansowych. I dobrze się 
stało, że Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zwraca uwagę na rosnące potrzeby opieki 
nad osobami starszymi i zbiera na ten cel 
pieniądze. Chodzi jednak o to, żeby o tych 
ludzi pamiętała nie tylko Orkiestra  w czasie 
prowadzonych zbiórek, ale aby ta pamięć 
była powszechna. Wszak zawsze i wszędzie 
mamy obok siebie tych, którzy naszej pomo-
cy potrzebują. Nie przechodźmy obok nich 
obojętnie, ale starajmy się pomóc znajdu-
jącym się w potrzebie krewnym, sąsiadom, 
znajomym i nieznajomym. I przy okazji do-
brze jest sobie uświadomić zmienność ludz-
kiego losu, oznaczającą, że dzisiaj ja mogę 
pomóc innym, a jutro ja sam mogę potrze-
bować pomocy innych ludzi.     Jerzy bór  

Od prawie dwudziestu lat skoki narciar-
skie na stałe weszły w nasz kalendarz wy-
darzeń wartych uwagi. Najpierw za sprawą 
Adama Małysza, a teraz przez Kamila 
Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Dawida 
Kubackiego, Janka Ziobrę, czy Krzysz-
tofa Bieguna. Od roku kilku młodych 
skoczków przyciąga na zawody Pucharu 
Świata do Wisły i Zakopanego dziesiątki 
tysięcy kibiców, a miliony ogląda ich 
zmagania przed telewizorami. Specjalnie 
napisałem zmagania, bo ostatnie zawody 
w skokach narciarskich, to naprawdę były 
zmagania z wieloma przeciwnościami 
natury, a to z wiatrem, który wariował na 
obu skoczniach, temperaturą, która była 
zbyt wysoka i roztapiała tory najazdu 
skoczków na próg skoczni w Zakopanem 
i wreszcie ciepłego deszczu wiosennego, 
który tamże zalegał w torach i spowalniał 
szybkość najazdu. Skutkiem działania 
takich „przeciwników”, były różne dziw-
ne odczyty punktowe, jeden z polskich 
skoczków dostawał kilkanaście punktów 
plus, a następny w kolejności kilkanaście 
punktów minus. Organizatorzy zawodów, 
a zwłaszcza międzynarodowe jury, wobec 
obecności kilkudziesięciu tysięcy kibiców 
na skoczniach w Wiśle i w Zakopanem, nie 
miało odwagi przerwać lub unieważnić 
zawodów. Efektem takiego postępowania 
był prawdziwy horror na skoczni w Zako-
panem, którego byliśmy świadkami.

Pomimo tego, już teraz żałuję, że  
w Ustroniu nie mamy skoczni takiej jak  
w Wiśle, i nie możemy gościć wspaniałych 

skoczków i ich kibiców, zawsze będę 
krytykował projekt przebudowy skoczni  
w Malince. Zwłaszcza brak dużego stadio-
nu pod skocznią i parkingów. Na to, naczel-
ny redaktor GU grozi mi, ujawnieniem, iż 
to moje nieudolne działania w charakterze 
pełnomocnika pewnego znanego ustro-
niaka, współwłaściciela gruntów przed 
skocznią w Malince, doprowadziły do 
stanu jaki tam mamy. Dlatego też wolałem 
już sam o tym napisać, gdyż naprawdę nie 
mam sobie nic do zarzucenia w tej sprawie, 
natomiast wiślańskim władzom lokalnym 
bardzo dużo. Tak, czy inaczej Wisła ma 
skocznię i światowe zawody. Ja zazdrosz-
czę im i tyle. A mieliśmy w Ustroniu, co 
zawsze podkreślam, i piękne skocznie  
i dobrych skoczków narciarskich. Na 
skoczni w Suchym Potoku to nawet rozgry-
wano konkursy skoków rangi mistrzostw 
Polski. Pozostałe skocznie znajdowały się 
w Jaszowcu, w Ustroniu koło Zameczku  
i pod Równicą.

Oglądając z moją suczką Lolą, rasy sy-
berian husky, transmisje z Pucharu Świata 
zobaczyliśmy reklamę zaczynającą się od 
słów: „Czy Eskimos, który ma cztery psy 
jest bogaty czy biedny?” Cóż za pytanie? 
- wykrzyknęliśmy. I momentalnie zgodnie 
odpowiedzieliśmy sobie: „Każdy, kto ma 
jednego psa jest już bogaty!” (sic!)

Siedzimy więc w domu z Lolą i spoglą-
damy w niebo. A tu zamiast śniegu pada 
deszcz. Zamiast każdej kropli wody mo-
głoby spaść kilkadziesiąt płatków śniegu - 
wzdychamy. Zaczęły się wakacje zimowe, 
a w górach nie ma śniegu! Co za czasy! 
Śnieg spadł na Mazurach! - ale, kto, by to 
przewidział?

Śnieg jest na wagę złota! Przekonali się o 
tym organizatorzy zawodów narciarskich, 

którzy tysiące ton śniegu musieli nawozić 
na narciarskie skocznie, trasy zjazdowe  
i biegowe. Zapobiegliwi gazdowie z Do-
liny Chochołowskiej zarobili nieźle tego 
roku. Pouczająca też jest historia z jednej  
z miejscowości w Austrii, gdzie odbywają 
się zawody Pucharu Świata. Zgromadzo-
no tam wielkie ilości śniegu w ogrom-
nym parowie, aby w następnym sezonie,  
w razie niesprzyjających warunków, go 
wykorzystać. Jeszcze przed zawodami 
odbyły się wybory burmistrza w tej miej-
cowości. Mieszkańcy swoim zaufaniem 
obdarzyli kogoś innego. Tymczasem oka-
zało się, że były burmistrz to właściciel 
działki będącej dojazdem do miejsca, 
gdzie zgromadzono śnieg. Po wyborach, 
obrażony na wszystkich, nie zezwolił 
na przejazd po swojej własności. Nowy 
burmistrz musiał szukać śniegu w innym 
miejscu. W tej historii zawarta jest nauka 
dla wszystkich lokalnych społeczności.

Wspaniały ksiądz społecznik, Jan Byrt 
– proboszcz parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Szczyrku Salmopolu poddał 
pomysł wszystkim, którzy umieją ro-
bić na drutach, aby „sztrykowali” weł-
niane czapki zimowe dla dzieci swoich 
współmieszkańców na znak wspólnoty  
i braterstwa.

Widzieliście P.T. Czytelnicy czapki 
naszych skoczków narciarskich? - to wła-
śnie o takie czapki chodzi. Podobno naj-
piękniejsze, te które noszą Kamil Stoch  
i Piotr Żyła wykonane zostały w Ustroniu, 
przez… i tu uwaga! uwaga! – jednego  
z utalentowanych skoczków narciarskich 
najmłodszego pokolenia. I to bez stosowa-
nia ideologii gender. (sic!)

 Jak tu nie być dumny z naszej ustroń-
skiej młodzieży.              Andrzej Georg
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Reprezentujące TRS „Siła” Ustroń 
drużyny siatkarek młodziczek i kade-
tek uczestniczą w rozgrywkach woje-
wódzkich. Młodziczki grają systemem 
turniejowym, tzn. że drużyny dzieli się 
na grupy i każda organizuje turniej,  
w którym uczestniczą trzy zespoły. W gru-
pie z młodziczkami Siły na obecnym eta-
pie rozgrywek  rywalizowały MKS MOS 
Płomień Sosnowiec i MCKS Czeladź  
o miejsce 33. Wcześniej nasze siatkarki 
uczestniczyły w turniejach w Sosnowcu, 
Czeladzi i tam wygrały wszystkie mecze 
bez straty seta. Ostatni turniej rozegrano 
w Ustroniu. Młodziczki grają do dwóch 
wygranych setów. Na swoim terenie też 
nie dały przeciwniczkom żadnych szans  
i pewnie wygrały grupę bez straty seta.
– W grupie wygraliśmy wszystkie mecze 
i w tej chwili nasza gra zaczyna dobrze 
wyglądać – mówi trener siatkarek Zbi-
gniew Gruszczyk. Prawdopodobnie po 
feriach czeka nas jeszcze jeden etap. Gdy-
by dziewczyny w drugim etapie grały to 
co obecnie, walczyłyby o wyższe miejsca. 
Jestem zadowolony, a dziewczyny poprzez 
grę w tych turniejach nabywają doświad-
czenia boiskowego, zgrywają się. To ma 
pozytywny skutek. A większość z nich 
chodzi do pierwszej klasy gimnazjum, 
więc jeszcze przez rok mogą grać w kate-
gorii młodziczek. Dziewczyn jest sporo, 
wiec nie ma obaw o następny sezon. Tylko 
cztery przechodzą do drużyny kadetek, 
więc od września powinno to wyglądać 
dobrze.

Swe rozgrywki w czwartym etapie za-
kończyły kadetki Siły walczące o miejsce 
17 mając za rywalki UKS Jedynkę Rybnik, 
MKS MOS Płomień Sosnowiec, MKS 

Juniorki  cZy  kadeTki
Czechowice-Dziedzice. W grupie zwy-
ciężyły siatkarki z Rybnika wyprzedzając 
o punkt siłę. 
– Chcemy skończyć rozgrywki na jak naj-
wyższym miejscu – mówi Z. Gruszczyk. 
– Mogliśmy grać o wyższe miejsca, ale 
też powiem szczerze, że poziom piętnastu 
zespołów jest bardzo wysoki, a ósemka 
z nich gra prawie na seniorskim czwar-
toligowym poziomie, zresztą niektóre 

zawodniczki już występują w drużynach 
seniorek nawet w III lidze. 

Po rozgrywkach wiek kadetki kończą 
trzy zawodniczki Siły i trener Gruszczyk 
ma dylemat – grać od nowego sezonu dalej 
w kadetkach bez tych trzech, czy zaryzy-
kować grę w kategorii juniorek.
– To się okaże po przepracowanym okresie 
do sierpnia i po obozie. Za mało mam ju-
niorek i byłby to zespół bardzo młody i nie 
wiem czy drużyna byłaby w stanie sprostać 
innym. Kategoria juniorek to już poważna 
gra prawie seniorska, dziewczyny po 18-
19 lat. Sprawa jest więc otwarta. Większe 
szanse mamy oczywiście w kategorii 
kadetek, ale wtedy trzy dziewczyny nie 
mogłyby grać. 

Trener deklaruje zgłoszenie w przy-
szłym sezonie do rozgrywek wojewódz-
kich dwóch drużyn – starszej i młodszej. 
Kłopotem są oczywiście finanse. Zdaniem 
trenera budżet jest zbyt skromny.  
– Jak dziewczyny będą pracować tak jak 
dotychczas będzie dobrze – pozostaje 
optymistą Z. Gruszczyk. - Są sprawne, 
wysokie, mamy siedem miesięcy czasu na 
przygotowania do kolejnych rozgrywek. 
Można poprawić technikę indywidualną  
i grę zespołową. Co najistotniejsze, dziew-
czyny chcą grać i trenować. Na treningu 
mam dwadzieścia dziewcząt, a to ponad 
trzy szóstki i trzeba się pogimnastykować, 
by zajęcia coś dawały. Z jednej strony 
takie zainteresowanie cieszy, z drugiej 
trudno przeprowadzać treningi, czasem 
muszę robić to na dwóch siatkach. Mimo 
wszystko cieszę się z takiego naboru, ro-
dzice są zainteresowani i wszystko idzie 
w dobrym kierunku.     Wojsław Suchta 

Siła atakuje.                                                                                                           Fot. W Suchta

delikatne nieporozumienie pod kontrolą trenera.                                              Fot. W Suchta


