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Nie zostawiamy Suplement słownika
Ustronia

W marcu ubiegłego roku wyłączony został w Ustroniu analogowy sygnał telewizyjny i nastała era naziemnej telewizji cyfrowej. Miało być tak pięknie... Kilkanaście, a potem kilkadziesiąt
programów w doskonałej jakości, niektóre nawet w HD bez
żadnych opłat, oczywiście oprócz abonamentu. Niestety należymy do tych kilku procent Polaków, którzy nie mogą cieszyć
się rozwojem technologicznym telewizji. Zamiast wspaniałej
jakości programów, nie mamy ich wcale.

Wszystko dlatego, że technicy nie mogą sobie poradzić z sygnałami z trzech nadajników – w Katowicach, na Skrzycznem i na
Czantorii. Zbyt słabe nie docierały, wzmocnione, nakładają się
i wywołują zakłócenia. Na początku pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Siemianowicach Śląskich uważali,
że wszystko jest w porządku, tylko my nie umiemy ustawić anten,
mamy stare telewizory lub złe dekodery.
(cd. na str. 4)
20 lutego 2014 r.			

Tylko w sobotę można było kupić w Muzeum Ustrońskim
suplement do „Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej”
autorstwa Józefa Golca i Stefanii Bojdy. To czwarty tom publikacji, której poprzednie edycje ukazały się w roku 1993, 1994
i 1998. Ich okładki miały cieszyńskie kolory – czerwony, niebieski
i żółty. Suplement zachęca do lektury ciepłym brązem i bogatą
zawartością. Oczywiście nie zabrakło w nim życiorysów ustroniaków, z których wymienieni są: Wincenty Bąkosz, Paweł Bocek,
Adam Cęckiewicz, Oton Chlebik, Emilia Czembor, Maria Dorda,
Ernest Drobczyński, Emil Fober, Helena Garbusińska, Stanisław
Głowacki, Karol Gruszczyk, Karol Grzybowski, Adam Heczko,
Józefa Jabczyńska, Stanisława Jabłonka, Antoni Michalski, Bolesław Mider, Jan Misiorz, Rudolf Mitręga, Zbigniew Nawrotek,
Jan Rottermund, Willibald Selzer, Karol Semik, Maria Skalicka,
Jan Szczepański, Ludwik Troszok, Alojzy Waszek, Marian Żyła,
Marian Żyromski.
(cd. na str. 8)
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KONCERT
NAUCZYCIELI
Działające od ponad 20 lat Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu realizuje swoje statutowe zadania poprzez prowadzenie Ogniska Muzycznego, w którym kształci się około 120
uczniów w różnych klasach. Dla urozmaicenia działalności, kilka
razy w roku organizuje występy swoich uczniów, przygotowując
ich tym samym do tego, co oprócz talentu potrzebnego w zaprezentowaniu swoich umiejętności jest najważniejsze, a co nazywa się
obyciem estradowym. Koncerty mają swoją oprawę, odbywają się
w dosyć dużej w sali widowiskowej, a to przekłada się na pozytywne
skutki dla wszystkich chcących dalej kształcić się, po skończeniu
Ogniska, w szkołach muzycznych.
Od kilku lat, w czasie trwania tradycyjnego karnawału, Zarząd
TKA występuje z inicjatywą przygotowania profesjonalnego koncertu nauczycieli uczących w Ognisku Muzycznym, który już na
stałe zagościł w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Poziom
tych wydarzeń muzycznych jest wysoki, bowiem pokazuje kunszt
gry pedagogów, najbardziej uzdolnionych uczniów zaproszonych
do udziału w nim oraz prezentuje gości uświetniających imprezę.
W tym roku zagrają: Agnieszka Durlow, Małgorzata Groborz,
Joanna Lipowczan-Stawarz, Renata Badura-Sikora, Aleksandra
Pruszydło, pełniąca także rolę konferansjerki, Urszula Białek,
Małgorzata Kubala-Dorczak, Marek Walica i Bronisław Greń. Gościnnie wystąpią: Justyna Cieślik-Szendzielorz, Krzysztof Durlow,
orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia wraz z uczniami
Ogniska Muzycznego, prowadzona przez Agnieszkę Durlow. Dla
urozmaicenia programu, zaśpiewa 7-osobowy zespół wokalny „Silesian Singers”, składający się z ambitnych studentów Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, wychowanków cieszyńskiej „Harmonii”,

mający w swoim repertuarze utwory o klasycznych aranżacjach
połączonych z beatboxem, co daje rozrywkowy klimat całości.
Mam nadzieję, że po latach, już dziś nie trzeba Państwa przekonywać i zachęcać do udziału w koncercie, bowiem te przedsięwzięcia mają swoją renomę, swoich fanów, prezentują wysoki
poziom artystyczny, pozostawiaj niezapomniane wrażenia, więc
należy tylko zarezerwować sobie wolny czas i przyjść posłuchać
muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej w wykonaniu pedagogów – profesjonalistów i ich wychowanków. Zatem serdecznie
Państwa zapraszam w zawsze gościnne progi MDK „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28 w piątek, 28 lutego 2014 r.
o godz. 16.30, aby bardzo miło i sympatycznie przeżyć parę chwil
z dobrą, estradową rozrywką.
W imieniu
Zarządu Towarzystwa Kształcenia Artystycznego
Elżbieta Sikora

list do redakcji
Czy w urzędzie miasta nikt nie myśli? Jak mają sobie poradzić
matki z dziećmi w wózkach, nie mówiąc o niepełnosprawnych?
Czy tak ciężko było zrobić podjazd? Gdzie wymogi Unii Europejskiej? Czy wszystko naszym urzędnikom trzeba pokazać
palcem? A może czas wpuścić nową krew do ratusza, która coś
pozmienia w umierającym dla ustroniaków oraz wczasowiczów
mieście?
Jacek Menes

Walne Zebranie Wędkarzy
Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zaprasza wszystkich chętnych do wędkowania w sezonie 2014 na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 30 marca (niedziela) o godz.
9 w siedzibie TWU przy ul. Sportowej 21.
Można korzystać ze strony internetowej towarzystwa: www.
lowisko-twu.ustron.pl i emaila: biuro@lowisko-twu.ustron.pl.

*

*

*

Prelekcja i degustacja
Klub Zdrowia przy Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej
zaprasza na Szkołę Zdrowego Gotowania. Program poprowadzi Iwona Deperas, a w nim: prelekcja, mierzenie ciśnienia,
degustacja przygotowanych potraw. Spotkanie odbędzie się
w środę 26 lutego o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1, ul.
Partyzantów 2. Wstęp wolny.
adresowej znajduje się ponad
400 szpitali, placówek niepublicznych i prywatnych praktyk
lekarskich, które funkcjonują na obszarze Euroregionu
Śląska Cieszyńskiego. Adres
portalu to www.medicinewithoutborders.eu.

Po raz szesnasty młodzież
z cieszyńskiego „Kopera” wystąpiła w koncercie na rzecz
* * *
hospicjum im. Łukasza Ewan- Od 20 lat działa Grupa Twórgelisty. Koncert Walentynko- ców „Wiślanie”. Powstała przy
wy odbył się w Teatrze im. okazji wystawy twórczości
amatorskiej „Poznaj sąsiada”
A. Mickiewicza.
zorganizowanej w Muzeum
				
* * *
Od niedawna można korzystać Beskidzkim. Od 1999 roku
z międzynarodowego portalu, grupa ma status stowarzyszena którym są przydatne infor- nia. Prace „Wiślan” można
macje dotyczące funkcjonowa- oglądać w galerii „Chata u
nia służby zdrowia w Polsce Niedźwiedzia”, znajdującej się
i Republice Czeskiej. W bazie w enklawie góralskiego bu-

2 Gazet

downictwa drewnianego nieopodal muzeum.
		
* * *
Przeprowadzka czeka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu. Placówka znajdzie nową siedzibę w Miejskim
Centrum Kultury i Rekreacji,
które powstaje w budynku zaplecza kąpieliska miejskiego przy
ulicy Brodnickiego. Otwarcie
obiektu planowane jest w kwietn

*

*

*

Radosław Greń – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych
w Cieszynie, wygrał turniej
okręgowy „Złota Kielnia”. Rywalizował w zawodzie stolarz
i okazał się najlepszy w gronie
50 uczestników. Teraz czeka go

etap centralny turnieju, który
odbędzie się w marcu w Poznaniu.

*

*

*

*

*

*

Krótki film mający promować
Cieszynie można obejrzeć na
oficjalnym kanale miasta na
serwisie You Tube. To nagroda
za wygranie Turnieju Europejskiego “Śląskie do przodu”,
zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego. 		
W minionym tygodniu Cieszyn
gościł uczestników XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sporach Zimowych. Nad
Olzą rywalizowali łyżwiarze
figurowi.
(nik)
20 lutego 2014 r.

O SZTUCE EKSLIBRISU
O ekslibrisie opowie wybitny znawca tematu, twórca Galerii
Ekslibrisu w Krakowie Andrzej Znamirowski. Spotkanie dla
wszystkich, a zwłaszcza miłośników książki i grafiki. Dowiemy się czym różni się ekslibris klasyczny od współczesnego,
zapoznamy się z technikami stosowanymi w tej miniaturowej,
użytkowej sztuce graficznej.
Andrzej Znamirowski: krakowianin; filologię polską studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 35 lat zajmuje się
upowszechnianiem kultury. Ekslibrisami interesuje się od 1990 r.
Jest animatorem ruchu ekslibrisowego, organizatorem wystaw
książkowych, międzynarodowych konkursów i biennale ekslibrisu, dorocznych spotkań kolekcjonerów, grafików i bibliofilów.
Wydawca biuletynu informacyjnego (Ex libris – Co, Gdzie,
Kiedy). Za swą działalność i zasługi dla Miasta Krakowa został
uhonorowany w roku 2006 odznaką „Honoris Gratia”.
Serdecznie zaprasza Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
28 lutego, piątek, godz. 16.00.

*

*

*

*

*

*

prelekcja Zbigniewa Pawlika
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na niezwykle atrakcyjną podróż po Krymie w multimedialnej prelekcji
Zbigniewa Pawlika ze zdjęciami wykonanymi podczas rodzinnej
wyprawy rowerowej. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2014 sobota, godz. 16.00, Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.

tel. 33 854 34 83
tel. 604 55 83 21
10 II 2014 r.
Rutynowa kontrola targowiska.
Sprawdzano, czy osoby prowadzące sprzedaż stosują się do
regulaminu.
11 II 2014 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych. Uwagi o usterkach przekazano odpowiednim
służbom.
12 II 2014 r.
Interweniowano w sprawie zwisającej nad ul. Akacjową linii
telekomunikacyjnej. Kabel był tak
nisko, że mogły o niego zahaczyć
przejeżdżające samochody. Fakt
ten zgłoszono firmie obsługującej
sieć telefoniczną.
12 II 2014 r.
Mieszkańcy zgłosili, że w rejonie
skrzyżowania ul. Folwarcznej i J.
Sztwiertni chwieje się pokrywa
studzienki telekomunikacyjnej.

Strażnicy zabezpieczyli miejsce
i wezwali odpowiednie służby.
12 II 2014 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
kierowcę, który zaparkował samochód przed Uzdrowiskowym
Zakładem Przyrodoleczniczym
na ul. Sanatoryjnej. Obowiązuje
tam zakaz zatrzymywania się, a na
parkingu obok są wolne miejsca.
13 II 2014 r.
Nie wolno też parkować na ul.
Szpitalnej w rejonie Śląskiego
Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego, przed którym
również jest dostępny parking.
Mandatem w wys. 100 zł strażnicy
ukarali kierowcę, który złamał
zakaz zatrzymywania się.
13 II 2014 r.
Mieszkańcy zgłosili że unosi się
dym nad dawnym tartakiem. Po
przybyciu na miejsce strażnicy
stwierdzili, że palą się deski, więc
natychmiast wezwali Jednostkę
Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Polanie.
Strażacy ugasili ogień.
15 i 16 II 2014 r.
Patrole wokół wyciągów narciarskich. Było spokojnie.
(mn)

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Cicha
la 88
ul. Jelenica
Józef Lazar		
lat 78
ul. Sanatoryjna
Bogusław Holeksa
lat 53
ul. Działkowa

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia
dla Marioli Dyki i Jej Najbliższych
z powodu śmierci ukochanej Mamy,

śp. Wandy Wałach
od koleżanek i kolegów
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Ustroniu

Serdeczne podziękowania za wsparcie,
wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty
oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Stanisława Niemczyka
rodzinie, pracownikom Urzędu Miejskiego,
pracownikom ZUS, Studium Nauczycielskiego,
Towarzystwu Miłośników Ustronia,
Zespołowi Kameralnemu „Ustroń”,
Księdzu Proboszczowi Antoniemu Sapocie,
Rodzince, sąsiadom,
przyjaciołom i znajomym z Polski i z zagranicy
składają

żona i córki.
20 lutego 2014 r.			

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

Serdeczne podziękowania
za okazane wyrazy współczucia,
złożone wieńce, kwiaty
oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Zuzanny Łuki
składają
synowie i córki z rodzinami

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Arkadiusza Krzempka
bliższej i dalszej rodzinie, kolegom i koleżankom,
przyjaciołom i sąsiadom
składa

żona z córką, rodzice oraz brat z rodziną.
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Nie zostawiamy Ustronia

(cd. ze str. 1)
Zwróciliśmy się do czytelników o zgłaKolejnym krokiem w celu poprawy odbioru
szanie problemów z odbiorem telewizji.
MUX3 w Ustroniu będzie modernizacja
Dziękujemy, że Państwo przyszliście lub
ww. obiektu polegająca m.in. na wymianie
zadzwoniliście, bo zebrane informacje
systemu antenowego.
pozwoliły udowodnić, iż problem tkwi
Zeszłoroczne działania nie przyniosły
w nadawaniu, a nie odbieraniu. Zakłócespodziewanych efektów.
nia występowały niemal na całym terenie
13 lutego inspektorzy z siemianowickiej
Ustronia, czy to było centrum, czy Zawodelegatury Urzędu Komunikacji Cyfrowej
dzie. Nie miało znaczenia, czy ktoś kupił
przeprowadzili kolejne badania i spotkali
nową antenę, czy wykorzystywał starą. Czy
się z burmistrzem Ireneuszem Szarcem,
ustawiał ją sam, czy pomagał fachowiec.
którego wypowiedź na ten temat, zamieszCzy dysponował osobnym dekoderem, czy
czamy na str. 5 w cotygodniowej rubryce
wbudowanym w telewizor. Czy był to sprzęt
„Zdaniem burmistrza”.
nowy, czy starszego typu. Nasi rozmówcy
Od inspektor Anny Delowskiej dowienigdy nie byli pewni, czy danego dnia
dzieliśmy się:
obejrzą ulubiony program, serial, transmisję
– Nie zostawiamy Ustronia, dążymy do
meczu. Raz lepiej odbierali TVN i Polsat,
tego, żeby mieszkańcy mogli swobodnie
innym razem „Jedynkę” lub „Dwójkę”.
korzystać z telewizji. Dzisiaj wykonyMieli popołudnia bez telewizji i poranki,
waliśmy badania, a przed nami ich analidni powszednie, soboty, niedziele...
za, wnioski i opinia, którą przedstawimy
W końcu Artur Koziołek, rzecznik prasow centrali. Te działania potrwają co najwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
mniej tydzień. Chcę jednak zaznaczyć, że
potwierdził w mailu do nas, że: pomiary
dotyczy to tylko i wyłącznie multipleksu
natężenia sygnału DVB-T (w szczególności
trzeciego, czyli tego, który obejmuje kanały
sygnału MUX3) wykonane kilkakrotnie
telewizji publicznej, a nadawany jest z góry
w różnych miejscach przez Delegaturę
Czantoria. Zaradzić możemy zakłóceniom
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siespowodowanym pracą w jednej częstotlimianowicach Śląskich potwierdzają wywości trzech nadajników – w Katowicach,
stępowanie problemu z odbiorem naziemna Skrzycznem i na Czantorii, bo odbiornej telewizji cyfrowej przez mieszkańców
niki telewizyjne i tunery nie radzą sobie
Ustronia. Po czym dodawał: Specyficzne
z odbiorem sygnału w jednej częstotliwości
ukształtowanie terenu powoduje, że na
z trzech miejsc. Dysponujemy zwykłą anteniektórych obszarach miasta występuje
ną abonencką, taką, jaką posiada każdy inny
stosunkowo silny sygnał MUX3 odbity
odbiorca, do tego anteną pomiarową, na
z 2 stacji głównych, tj. Katowice/Kosztowy
której robimy dość skomplikowane operaoraz Wisła/Skrzyczne, jak również słaby
cje. Dzięki temu możemy dokładnie sprawsygnał ze stacji doświetlającej Ustroń/
dzić jakość sygnału, np. jego natężenie oraz
góra Czantoria. UKE, w związku z licznymi
wszystko, co w kanale występuję, co do
zgłoszeniami mieszkańców, wielokrotnie
odbiorników dociera, choć nie powinno. Ta
kontaktował się w tej sprawie ze służbazwykła antena podłączona jest do normalmi technicznymi spółki Emitel sp. z o.o.
nego telewizora, na którym sprawdzamy
Dokonywane były m.in. zmiany wartości
jakość obrazu i dźwięku. Działania wciąż
opóźnień sygnału nadawanego ze stacji
są podejmowane i jesteśmy dobrej myśli.
zlokalizowanej na górze Czantorii, ale nie
Urząd Komunikacji Cyfrowej nie bęprzyniosły one spodziewanych rezultatów.
dzie zajmował się kwestią poprawienia

jakości odbioru multipleksu pierwszego
i drugiego, czyli stacji komercyjnych. Te
musiałyby same zaangażować się w badania
i sfinansowanie modernizacji czy wymiany
urządzeń. Trudno jednak, żeby im zależało,
skoro mogą sprzedawać usługi własnych
platform cyfrowych.
Nie brzmi to optymistycznie dla ustroniaków, którzy liczyli, że będą mogli korzystać
z telewizji bez konieczności płacenia za nią.
Jednak z wypowiedzi pracowników UKE
wynika, że na bezproblemowy odbiór programów z wszystkich trzech multipleksów
nie ma co liczyć.
Zapytaliśmy Andrzeja Ciemniaka, właściciela firmy CB Elektronik Serwis, czy
jest jakaś alternatywa wobec naziemnej
telewizji cyfrowej. Najpierw usłyszeliśmy,
że z powodu problemów z odbiorem, autoryzowany sprzedawca Cyfrowego Polsatu
miał sporo problemów, bo ludzie obwiniali
go, że specjalnie psuje sygnał, żeby sprzedać więcej anten satelitarnych. Na szczęście
to już przeszłość. Teraz mieszkańcy częściej przychodzą po radę, a A. Ciemniak
wyjaśnia:
– W ramach nowej promocji Cyfrowego
Polsatu użytkownicy dowolnych odbiorników DVB-T, którzy zdecydują się na
oddanie sprzętu do najbliższego Autoryzowanego Punktu Sprzedaży operatora,
otrzymają w zamian dekoder HD do odbioru telewizji satelitarnej za 1 zł na własność
oraz promocyjną ofertę telewizji – 46
kanałów kodowanych przez 6 miesięcy bez
opłat. Później opłata za pakiet Mini HD
wynosi 14,90 zł. przez cały okres umowy.
Po okresie umowy klient może zdecydować
się na darmowy pakiet, w skład którego
wchodzą wszystkie podstawowe kanały
w liczbie większej niż z telewizji naziemnej. Klient otrzymuje gwarancję na dekoder
na zasadzie wymiany bez oczekiwania na
naprawę. Oferta jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż kanały naziemne, gdyż
oferuje lepszą jakość oraz większą liczbę
kanałów HD oraz kanały zagraniczne.
Druga platforma cyfrowa: nc+ oferuje
tzw. telewizję na kartę, w ramach której najtańszy pakiet kosztuje 19,90 zł miesięcznie.
Obejmuje wszystkie programy dostępne
dzięki bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej i wiele innych. Trzeba jednak kupić
dekoder na własność za 149 zł i zapłacić
19,90 za przesyłkę. Po tym zakupie przez
dwa miesiące oglądamy 43 kanały gratis,
a po upływie promocji wybieramy jeden
z pakietów od 19,90 zł.

*

14 lutego w Prażakówce przy pełnej sali wystąpił Zbigniew Wodecki.

4 Gazet

Fot. W. Suchta

*
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Multipleks to pakiet kanałów telewizyjnych (również radiowych oraz dodatkowych usług) jednocześnie transmitowanych
cyfrowo do odbiorcy w jednym kanale
częstotliwości.
Multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej
w Polsce:
MUX 1 – TVP1, TVP2, Eska TV, TTV,
Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam,
TVP ABC.
MUX 2 – Polsat, TVN, TV4, TV Puls,
TVN 7, Puls 2, TV6, Polsat Sport News.
MUX 3 – TVP1 HD, TVP2 HD, TVP
Regionalna, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka,
TVP Info.
Monika Niemiec
20 lutego 2014 r.

Zdaniem
schronisko
Na sprzedaż Burmistrza

Schronisko młodzieżowe „Wiecha”
w Jaszowcu przeznaczone jest na sprzedaż. Obecnie prowadzi je Fundacja „Poznaj Swoją Ojczyznę”. Jak mówi społeczny przewodniczący zarządu Marek
Szpecht, fundacja działająca na zasadach
non profit nie jest w stanie dalej prowadzić obiektu znajdującego się w sieci
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
Przypomnijmy, że na początku lat 90.
ubiegłego wieku, gdy burmistrzem Ustronia był Andrzej Georg, pojawiła się możliwość komunalizacji domu wczasowego
„Wiecha”. Dotychczasowy właściciel
uznał, iż prowadzenie domu wczasowego się nie kalkuluje. A. Georg długo się
nie zastanawiał i wystąpił do wojewody
o przekazanie „Wiechy” miastu Ustroń.
W tamtych czasach w budynku obecnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej i naszej
redakcji działało szkolne schronisko młodzieżowe podległe Kuratorium Oświaty
w Bielsku-Białej. Burmistrz A. Georg
wystąpił z propozycją zamiany obiektów.
PTSM stawał się w ten sposób właścicielem „Wiechy” miasto budynku przy rynku
z zamiarem przeniesienia tam filii LO
im. Kopernika, wówczas korzystającego
z klas w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, czyli dawnej Szkoły Podstawowej nr 2.
Po spisaniu porozumienia miasto przekazało „Wiechę” w wieczyste użytkowanie z zastrzeżeniem, że będzie tam
prowadzone schronisko dla młodzieży,
a do budynku przy rynku przeniosła się filia
LO im. Kopernika. Wcześniej oczywiście
miasto budynek wyremontowało i przystosowało do warunków jakie musi spełniać szkoła. Po przywróceniu powiatów,
a pierwszym starostą został A. Georg,
organem prowadzącym szkoły średnie
zostało Starostwo Powiatowe przejmując
tym samym budynek filii LO przy rynku.
Można wręcz stwierdzić, że budynek
przywiązał się do A. Georga. Po deka-
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dzie okazało się, że prowadzenie filii jest
nieopłacalne i powiat wystąpił z propozycją sprzedaży budynku miastu Ustroń.
Spowodowało to oburzenie radnych
i mieszkańców, wszak to miasto Ustroń
budynek odzyskało i wyremontowało.
Dziś A. Georg twierdzi, że gdyby wtedy
jeszcze był starostą, na pewno budynek
przekazałby miastu za darmo. Po wielu
dyskusjach, naciskach na radnych powiatowych, w końcu wynegocjowano cenę
i miasto kupiło budynek. Po kolejnym
remoncie sfinansowanym przez miasto
zlokalizowano tam bibliotekę, redakcję
naszej gazety, Stowarzyszenie „Można
Inaczej”. Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
Przez cały ten czas „Wiecha” prowadzona była jako schronisko młodzieżowe
PTSM, przy czym wieczyste użytkowanie posiada Fundacja „Poznaj Swoją
Ojczyznę”. M. Szpecht wyjaśnia, że
prowadzenie schroniska było możliwe
dzięki uzyskiwaniu zadań i projektów
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki. To pozwalało utrzymywać niskie ceny noclegów
z czego chętnie korzystali młodzi ludzie
i wycieczki szkolne.
– Cały czas udawało się dzięki temu wiązać koniec z końcem – mówi M. Szpecht
i dodaje, że obecnie tej formy wspierania
schroniska przez MEN i MSiT już nie ma,
a Fundacja nie jest w stanie go utrzymywać. Nie można sprostać wymaganiom
kontroli BHP, straży pożarnej itp., gdyż
nie ma pieniędzy na niezbędne remonty.
Postanowiono więc wystawić „Wiechę”
na sprzedaż, przy czym przy wieczystym
użytkowaniu nadal obowiązuje zapis
porozumienia z miastem o prowadzeniu
tam schroniska dla młodzieży. Sprzedażą zajmuje się agencja nieruchomości
z zastrzeżeniem, że „Wiecha” musi prowadzić dalej tą samą działalność. Marek
Szpecht ma nadzieję, że taki nabywca się
znajdzie.
Wojsław Suchta

O naziemnej telewizji cyfrowej mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

W planach przechodzenia z telewizyjnego sygnału analogowego na cyfrowy
wyłączono z tej procedury przekaźnik na
Czantorii. Pierwotne założenia przyjmowały, że przekaźniki w Katowicach i na
Szkrzycznem, całkowicie obsłużą nasz
teren. Po długiej batalii, wielu naszych wystąpieniach, interwencjach posłów, udało
się spowodować doposażenie przekaźnika
na Czantorii w odpowiednie urządzenia
pozwalające przekazywać sygnał cyfrowy.
Tym samym zapewniono odbiór telewizji
na obszarach, które z uwagi na położenie
nie mogły korzystać z sygnału cyfrowego
ze Skrzycznego czy Katowic. Mam tu na
myśli wschodnią część naszego miasta,
głównie pod Lipowskim Groniem, Równicą, w dolinach Jaszowca i Dobki.
Na przekaźniku na Czantorii został zainstalowany sprzęt umożliwiający emisję
sygnału na cały obszar naszego miasta.
Mimo to okazało się, że nadal w niektórych miejscach sygnał jest odbierany
z zakłóceniami. Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z otrzymywaniem
dużej liczby zgłoszeń, postanowił dokonać
odpowiednich pomiarów. Takie działania
odbyły się w ubiegłym tygodniu a ich
celem jest próba poprawy tej sytuacji.
Pracownicy UKE przekazali nam, że
kłopoty wynikają z tego, że na jednym
kanale mamy sygnały z trzech różnych
przekaźników na Czantorii, Skrzycznem
i w Katowicach. Paradoks tej sytuacji
polega na tym, że to, co miało poprawić
odbiór doprowadza do jego zakłóceń poprzez nakładanie się sygnałów.
Następnym elementem związanym
z telewizją cyfrową są platformy cyfrowe
MUKS-1, MUKS-2 i MUKS-3 obsługiwane przez różne stacje telewizyjne. Możemy
wywierać presję na telewizję publiczną,
otrzymującą abonament, a nie działającą
wyłącznie na zasadach komercyjnych.
MUKS-3 czyli publiczne kanały zostały
umiejscowione na Czantorii, funkcjonują, natomiast funkcjonowanie platform
MUKS-1 i MUKS-2 uzależnione jest decyzji telewizji komercyjnych. Odbywa się to
na zasadach czystej kalkulacji, czy opłaca
się lokalizowanie dodatkowych przekaźników w takich miejscach jak np. Czantoria.
Staramy się te stacje zachęcać do tego, by
korzystały z możliwości przekazu z Czantorii, niemniej jest to wyłącznie w decyzji
telewizji komercyjnych.
Mam nadzieję, że pomiary sygnału
przez UKE doprowadzą do znaczącej
poprawy odbioru telewizji cyfrowej na
terenie Ustronia z platformy MUKS-3,
a z drugiej strony telewizje komercyjne zdecydują się na zainstalowanie na Czantorii
przekaźników retransmitujących programy
z pozostałych platform cyfrowej telewizji
naziemnej.
Notował: (ws)
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W zebraniu uczestniczyli licznie członkowie MDP.

Fot. W. Suchta

Za wysługę lat

8 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu Lipowcu. Prezes OSP
Lipowiec Tadeusz Krysta witał zebranych,
a wśród nich gości: radną z Lipowca Olgę
Kisiałę, przewodniczącego Rady Miasta
Stanisława Malinę, burmistrza, a zarazem
przewodniczącego Zarządu Miejskiego
OSP Ireneusza Szarca, komendanta miejskiego OSP Damiana Legierskiego. Szczególnie serdecznie witano naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Alicję Żyłę, jak informował
prezes, nowego członka OSP Lipowiec.
W zebraniu uczestniczyło 55 członków,
czyli 82% uprawnionych.
Minutą ciszy uczczono zmarłego druha
Stefana Auguścika.
Zebrani powierzyli prowadzenie obrad
druhowi Karolowi Małyszowi.
Sprawozdanie z działania zarządu jednostki w 2013 r. przedstawił prezes T. Krysta. Jednostka liczy 45 członków, działają
dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
- dziewcząt i chłopców. W OSP Lipowiec
przeprowadzono konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Pięciu członków MDP
uczestniczyło w obozie nad morzem. W tym

Odznaka dla L. Siemienika.
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roku na obóz wyjedzie czterech członków
MDP. W strażnicy powiększono garaże co
umożliwiło wprowadzenie samochodu ford
w miejsce żuka. Jesienią strażacy roznosili
w Lipowcu kalendarze z czego uzyskano
9.485 zł darowizn. Prezes dziękował druhom strażakom za przeprowadzone naprawy i konserwację sprzętu i samochodów,
utrzymywanie należytej sprawności i udział
w akcjach ratowniczych. Szczególne podziękowania skierował do rodzin strażaków za wyrozumiałość, gdyż służba
w OSP często odbywa się kosztem życia
rodzinnego.
W swym sprawozdaniu naczelnik Grzegorz Górniok poinformował, że druhowie
z Lipowca uczestniczyli w 13 wyjazdach
alarmowych, w tym trzy razy do pożarów,
a dziesięć do miejscowych zagrożeń. Zabezpieczano 10 imprez w Ustroniu. Zorganizowano dwukrotnie ćwiczenia pokazowe
- na festynie szkolnym i dla harcerzy na
obozie w Lipowcu. Uczestniczono też dwa
razy w ćwiczeniach Państwowej Straży
Pożarnej. W kwietniu przeprowadzono
kontrolę hydrantów w Lipowcu i Nierodzimiu, a uchybienia zgłoszono do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. W zawodach

Fot. W. Suchta

pożarniczych jednostka wystawiła 4 drużyny - młodzieżowe dziewcząt i chłopców
i dwie sekcje OSP. Chłopcy zajęli pierwsze miejsce, dziewczęta drugie, a dorośli druhowie pierwsze i drugie spośród
wszystkich jednostek Brennej i Ustronia. W minionym roku zakupiono sprzęt
i umundurowanie.
Sprawozdanie finansowe przedstawił
skarbnik Andrzej Polok. Dochody w 2013
r. wyniosły 22.092 zł, wydatki 19.204 zł.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Leszek
Glajc wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi, co zebrani uczynili jednogłośnie.
Plan finansowy to dochody w wysokości
17.450 zł i podobne wydatki.
Podczas zebrania wręczono odznaki „Za
Wysługę La”t: Leszkowi Siemienikowi
za 25 lat w OSP, Brunonowi Chrapkowi,
Kamilowi Mariankowi i Szymonowi Tomiczkowi za 15 lat w OSP oraz Danielowi
Siemienikowi, Dariuszowi Płonce, Sylwestrowi Glajcowi i Marcinowi Nowakowi
za 5 lat w OSP.
Wręczono również odznaki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: złotą: Dariuszowi Płonce, Marcinowi Nowakowi,
Sylwestrowi Glajcowi, Filipowi Tomiczkowi, Mateuszowi Łabudkowi, Janowi
Glajcowi, Danielowi Siemienikowi, srebrne: Danielowi Lipowczanowi, Patrykowi
Karchowi, Dawidowi Maryanowi, brązowe: Tomaszowi Golikowi, Patrykowi
Greniowi, Janowi Barysowi, Witoldowi
Chwastkowi, Łukaszowi Jureckiemu,
Dominice Szlęk, Sarze Chrapek, Martynie
Chrapek, Joannie Kozok, Angelice Greń,
Aleksandrze Legierskiej, Agnieszce Frączek, Agnieszce Płonce, Paulinie Górniok,
Weronice Jarco.
Burmistrz I. Szarzec podkreślał, że
widać pracę z młodzieżą po wynikach
konkursów i zawodów pożarniczych. To
dzięki zaangażowaniu tych, którzy biorą
udział w przygotowaniach. Później to
procentuje podczas akcji ratowniczych. Po
wysłuchaniu sprawozdań można stwierdzić, że jednostka jest wzorowa.
W imieniu ustrońskiego samorządu za
współpracę dziękował przewodniczący
RM S. Malina.
– Miałem okazję obserwować zawody
pożarnicze na stadionie Kuźni Ustroń
i chciałbym pogratulować wyników drużyn młodzieżowych i dorosłych - mówił S.
Malina. - Widać, że bez problemów następują zmiany pokoleniowe w jednostce, co
jest bardzo budujące.
Zgłaszano też wolne wnioski. Prezes
T. Krysta zaproponował zmianę w statucie,
tak by do MDP można było przyjmować
uczniów dziesięcioletnich, bo obecnie
granica to 12 lat. A jest sporo młodszych
chętnych.
Rafał Duda wnioskował o oznakowanie
wyjazdu ze strażnicy, tak jak w innych
jednostkach.
Na zakończenie Sebastian Płonka przedstawił uchwały dotyczące planu działania,
zmian w statucie, oznakowania wyjazdu
z remizy, rocznej składki członkowskiej
w wysokości 10 zł i zarządu pracującego
bez wynagrodzenia. Zebrani jednogłośnie
podjęli uchwały.
Wojsław Suchta
20 lutego 2014 r.

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

Oddaj krew,
uratuj życie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach i Urząd Miasta Ustroń zaprasza do wzięcia udziału
w akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się 24 lutego
(poniedziałek) w godz. 9.00-16.00 (rejestracja do godz. 15.00) na
ustrońskim rynku. Trzeba mieć od 18 do 65 lat, dowód osobisty
przy sobie i dobry stan zdrowia. Przed oddaniem krwi należy
zjeść lekki posiłek. Mimo iż oddawanie krwi jest honorowe,
zyskujemy wiele – lekarz zbada nam ciśnienie, a nasza krew
będzie od razu sprawdzona pod kątem zawartości hemoglobiny,
czyli dowiemy się, czy nie grozi nam anemia. Późniejsze, bardzo dokładne badania wykluczą poważne choroby. Otrzymamy
ekwiwalent kaloryczny i zyskamy dzień wolny od zajęć lub pracy.
I najważniejsze – możemy uratować komuś życie.

Tango

Tango po raz pierwszy trafił do nas po wypadku, z Cieszyna. Niestety
został dosyć mocno uderzony przez samochód, miał złamaną miednicę. Po kilku dniach odnalazł się właściciel, i kotek wrócił do domu.
Dom jednak okazał się nieodpowiedzialny, ani razu nie zabrał go na
kontrolę do weterynarza, nadal wypuszczano go na ruchliwą ulicę,
i gdy ponownie znaleźliśmy Tango, miał otwartą ranę na biodrze,
i zanik mięśni w tylnej łapie. Zabraliśmy go do weterynarza, a później
do domu tymczasowego, nie wróci już do poprzednich właścicieli. Kotek
korzysta z kuwety, jest oswojony, nie boi się ludzi, uwielbia pieszczoty.
Ma około 2 lata, jest wykastrowany. Szuka odpowiedzialnego domu!
Dobrze sobie radzi z chodzeniem, nie kuleje, a łapa z czasem powinna
się zagoić. W sprawie adopcji można kontaktować się pod numerem
telefonu 782 71 77 71.

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do
dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych lub
zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych,
jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykaz
z dnia 07.02.2014 r.

Zebranie Towarzystwa Miłośników Ustronia – 2 grudnia 1988
rok. Od lewej: Henryk Słaby, Zdzisław Pokorny, Karol Wądolny,
Alojzy Waszek, Bogusław Binek, Karol Gruszczyk, Józef Pilch,
Stanisław Niemczyk.
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W publikacji znalazły się biografie ustroniaków.

Fot. M. Niemiec

ale nigdy nie zerwał kontaktów z rodzinną
ziemią, wręcz przeciwnie, jest ojcem wielu inicjatyw wydawniczych, kulturalnych,
turystycznych w naszym regionie. Bardzo
mocno zaangażował się w popularyzację
unikatowej koronki cisownickiej. Społecznie tworzył projekty, a zaprzyjaźnione
koronczarki, urzeczywistniały jego wizje. Powstało wiele ażurowych obrazów
okolicznościowych, exlibrisów, herbów.
Również herby wszystkich gmin powiatu
cieszyńskiego. Miały one ozdobić ściany
budynku starostwa, ale dwukrotnie władze
wycofywały się z tego pomysłu.
Z wypowiedzi J. Golca wynikało, że koronka koniakowska uznana została przez
decydentów za jedynie słuszną i nie udają
się próby przebicie się z niezwykle oryginalną twórczością cisownickich hafciarek.
Ze smutkiem słuchały tego panie, które
z Cisownicy przyjechały, m. In. działaczka
kulturalna, laureatka Srebrnej Cieszynianki, Teresa Waszut i Henryka Szarzec, prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.
Monika Niemiec

Suplement słownika
(cd. ze str. 1)
15 lutego w Muzeum Ustrońskim odbyło się spotkanie z Józefem Golcem
z Sopotu, pedagogiem, artystą, animatorem kultury rodem z Cieszyna, miłośnikiem małych ojczyzn. Gość znad morza
promował suplement „Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej”.
Pierwsze dwa tomy tego wydawnictwa
mają na Śląsku Cieszyńskim status białych
kruków. Są nie do kupienia, nie do zdobycia. Nakład był ograniczony, bo tomy
wydane zostały za pieniądze autorów,
którymi są wspomniany już Józef Golec
oraz jego siostra – Stefania Bojda.
Pani Stefanii nie było tym razem
w muzeum, ale już wielokrotnie wystawiała przy Hutniczej swoje magiczne
portrety ludzi i roślin, więc ustroniakom

jest doskonale znana. Również jej brat
bywał u nas nieraz. Mimo to dyrektor
Muzeum Ustrońskiego Lidia Szkaradnik
przypomniała biografię i zasługi J. Golca
oraz opowiedziała o poprzednich tomach
Słownika.
Józef Golec (urodzony 30 marca 1935
r. w Cieszynie syn Józefa i Zofii z domu
Wanat), obecnie mieszkaniec Sopotu,
pedagog, działacz społeczny, esperantysta
i popularyzator esperanta, organizator
turystyki, nauczyciel plastyki, organizator
wielu konkursów plastycznych młodzieży
szkolnej, twórca ekslibrisów głównie dla
esperantystów o tematyce esperanckiej
oraz judaiców jest popularyzatorem rodzinnego Śląska Cieszyńskiego. Wprawdzie osiadł w Sopocie już w roku 1957,

Dorobek J. Golca prezentowała L. Szkaradnik.
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KOMERCYJNE WALENTYNKI
Walentynki to święto zakochanych, które obchodzimy 14
lutego. Tego dnia ludzie najczęściej wysyłają do ukochanych
„walentynkę”- czyli wiersz, kartkę albo wyznanie miłosne.
Niekiedy obdarzają się upominkami lub spędzają ze sobą romantyczny wieczór. Walentynki to święto wszystkich zakochanych. Zarówno tych, którzy znaleźli już swoją drugą połówkę
jak i tych którzy są zbyt nieśmiali aby wyznać swoje uczucie.
Walentynki to wyjątkowy dzień, szczególnie dla młodych osób,
które dopiero uczą się kochać, jak i dla tych którzy mają już pewne
doświadczenie. W zeszłym tygodniu większość z nas obchodziła
święto zakochanych. Lecz czy wszyscy znamy choć w małym
stopniu jego historię? Warto się dowiedzieć o korzeniach tego
przepełnionego miłością święta. Mimo że Święto Zakochanych
ma katolickiego patrona, rodowód tego święta wywodzi się
z tradycji pogańskiej Cesarstwa Rzymskiego. W Starożytnym
Rzymie właśnie w lutym świętowano z okazji Dnia Płodności, inaczej nazywanego Lupercalia. 15 lutego kapłani Boga
Płodności składali mu w ofierze kozę, która miała zapewnić
płodność i urodzaj. W tradycji chrześcijańskiej istnieje kilku świętych o imieniu Walenty. Kim był jednak ten jeden
jedyny, który stał się patronem Dnia Zakochanych. Walenty
został przyłapany i za swoje przewinienie stracony dokładnie dnia
14 lutego (270 roku). Papież Gelasius docenił jego waleczność
i w 496 roku ustanowił go patronem zakochanych. Na srebrnym
relikwiarzu, w którym znajdują się jego szczątki umieszczono
napis: „Święty Walenty, patron miłości”. Początków Święta Zakochanych można poszukiwać w średniowieczu. Pielgrzymki do
miejsca spoczynku św. Walentego cieszyły się dużą popularnością.
Najwięcej zwolenników Świętego znalazło się w Anglii i Francji.
W XVI wieku pojawiła się tradycja darowywania kwiatów
swoim kobietom i wybrankom serca. Ta walentynkowa tradycja
dość szybko dotarła do Ameryki. W XIX wieku Esther Howland
wymyślił gotowe kartki walentynkowe. W 1965 roku Francja
oficjalnie ogłosiła dzień 14 lutego Dniem Zakochanych. Dziś na
całym świecie wysyła się około miliarda kart walentynkowych. To
czas wyznania zarówno miłości, jak i przyjaźni. To czas wielkich
oraz hucznie obchodzonych imprez. Mimo wspaniałej tradycji
i hucznego obchodzenia tego święta, wiele ludzi patrzy na nie
krytycznym okiem. Z jakiego powodu? Odpowiedź na to
pytanie jest bliska i wielu nam znana. Komercja. Na wystawach sklepów, w gazetach czy reklamach telewizyjnych dostrzegamy kolor czerwony, serduszka i zakochanych. Już na miesiąc przed świętem zakochanych firmy
prześcigają się w zaproponowaniu nam jak najlepszych produktów dla naszych ukochanych osób. Chętnie korzystają z nich
uczniowie szkół oraz studenci. Niektórzy by udowodnić swoją
miłość, inni by ją wyznać. W wielu szkołach w tym dniu działa
tzw. Anonimowa Poczta Walentynkowa. Każdy z uczniów może
wrzucić do skrzynki kopertę z nazwiskiem i klasą, i ma pewność,
że dostanie ona dostarczona. Tak było również w Gimnazjum nr
2 w Ustroniu. Choć skrzynkę wystawiono dość późno cieszyła
się niemałą popularnością. Wielu uczniów skorzystało z tej
sposobności by w łatwy sposób wywołać uśmiech na twarzy
drugiej osoby jak i ciekawość - od kogo to? Na korytarzu dostrzec można było też chłopaków wręczających różę nie tylko
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swoim wybrankom serca, lecz również koleżankom z klasy.
Jednak dla wielu, szczególnie osób starszych jest to zbyt męczące i na Walentynki patrzą krytycznym okiem. Warto się
zastanowić czy obchodzone 14 lutego święto i związana z nią
komercja nie zmienia nas. Przecież obdarzamy miłością drugą
osobę przez cały rok, a do wyznania miłości nie potrzebujemy
„specjalnego’’ dnia w roku.
Martyna Szafranek

Dzień słodkiej rozpusty

Wielkimi krokami zbliża się 27 luty, a co za tym idzie święto łasuchów, czyli Tłusty Czwartek. W ten ostatni czwartek
przed wielkim postem, pieczemy pączki, faworki (chrusty)
i popuszczamy pasa. Nawet poeci piszą o tym dniu wiersze, a oto dla przykładu wiersz Władysława Broniewskiego
pt.: „Tłusty Czwartek”
Tłusty czwartek
Góra pączków, za tą górą
tłuste placki z konfiturą,
za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty.
Przez dzień cały się zajada,
a wieczorem maskarada:
Janek włożył ojca spodnie,
choć mu bardzo niewygodnie,
Zosia – suknię babci Marty
I kapelusz jej podarty,
Franek sadzy wziął z komina,
Bo udawać chce Murzyna.
W tłusty czwartek się swawoli,
później czasem brzuszek boli.
(cd. na str. 10)
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aluminiową i włożyć na godzinę do lodówki. Ciasto cienko
rozwałkować i radełkiem wykrawać paski szerokości około
3 cm. Każdy naciąć pośrodku i przełożyć jeden koniec paska
przez nacięcie. Faworki układać na blasze i piec 5-7 minut
w piekarniku nagrzanym do 150-160oC. Jeszcze gorące posypać
cukrem pudrem.
A teraz troszkę statystyk. Średnio pączek ma 300 kalorii. Zakładając, że podczas 5-kilometrowego spaceru spalamy około 312
kalorii, to osoba mieszkająca 2,5 kilometra od cukierni, mogłaby
pójść kupić pączka, zjeść go, następnie pójść po kolejnego i
cieszyć się brakiem nadmiernych kalorii.
Każdego roku w ten dzień zjada się około 90 milionów pączków! Oznacza to, że Polacy przyjmują 27 miliardów kalorii!
Z tej okazji cukiernicy mają pełne ręce roboty, większość z nich
piecze łakocie w nocy z środy na czwartek. Ten trud jednak się
opłaca ponieważ jest to dzień, w którym cukiernie są najbardziej
oblegane. Statystycznie cukiernie zarabiają wtedy 103 miliony
złotych.
Istnieje również przesąd, że kto nie zje pączka w tłusty czwartek, temu nie będzie się w przyszłości powodzić. Jakub Macura

POLACY NIE GĘSI

modnego słowa, rezygnuje z całego wachlarza konstrukcji wariantywnych.” mówi prof. Jan Miodek. Zatem, zastępując określenie ekstra pokuśmy się o użycie innych przymiotników o tym
samym znaczeniu. Nazwijmy coś nadzwyczajnym, wspaniałym,
świetnym, kapitalnym, rewelacyjnym… etc.
Wypadające 21 lutego święto każdego roku odbywa się pod
innym hasłem. Jego najważniejszym zadaniem jest zwrócenie
uwagi obywateli na zagrożenia języka, które nieustannie na
niego czyhają. Zainaugurowana w zeszłym roku kampania dowodzi, iż „język polski jest ą-ę”, jednakże coraz częstsze pomijanie znaków diakrytycznych może doprowadzić do zubożenia,
a nawet do zaniknięcia wyróżnialności naszego języka, a ich brak
przyczyni się do wielu problemów w komunikacji. W jaki sposób
będziemy wówczas odróżniać „łosia” od „losu”, a „pączki” od
„paczek”? Nie zapominajmy zatem o używaniu polskich znaków,
zwłaszcza w codziennej korespondencji - podczas wysyłania
esemesów czy maili!
Należy pamiętać, iż język ojczysty jest jedną z najważniejszych dla obywatela wartości. To symbol odrębności narodowej
i historycznej, upamiętnienie doświadczeń, a także poświęceń
w imieniu narodu. Język stanowi nieodzowną część każdego z nas,
to dzięki niemu zyskujemy wzajemne zrozumienie i odczuwamy
przynależność do pewnej grupy. Czujmy się zatem zobowiązani
do ochrony języka przed wszelkimi zagrożeniami, a także odpoPaulina Czyż
wiedzialni za poprawne jego kształtowanie.

(cd. ze str. 9)
Każdy z nas piecze według własnego sprawdzonego przepisu,
ale jednak dla tych którzy chcą wypróbować swoich sił w cukiernictwie mamy kilka przepisów:
Pączki:
1 kostka margaryny, 1 kg ziemniaków ½ margaryny, 15 dag
drożdży 1 kg mąki pszennej, 3/4 szkl cukru 4 jajka
Ziemniaki ugotować i przecisnąć przez praskę. Następnie
wymieszać z margaryną. Kiedy lekko przestygną wkruszyć drożdże, dodać mąkę, cukier i jajka. Wszystko wyrobić. Gdy ciasto
podrośnie formować pączki. Nadziewać dowolnym dżemem lub
marmoladą i smażyć. Oprószyć cukrem pudrem.
Chrusty:
25 g margaryny, 170 g mąki, 3 żółtka 3 łyżki kwaśnej gęstej
śmietany, 1 łyżka spirytusu, cukier puder do posypania
Z podanych składników szybko wyrobić ciasto, przepuścić
przez maszynkę do mięsa, uformować w kulę, zawinąć w folię

Pomijanie znaków diakrytycznych może doprowadzić do
zubożenia, a nawet do zaniku cech charakterystycznych
naszego języka, a ich brak przyczyni się do wielu problemów
w komunikacji. W jaki sposób będziemy wówczas odróżniać
„łosia” od „losu”, a „pączki” od „paczek”?
Język polski należy do jednych z najczęściej używanych języków na świecie. Trudno w to uwierzyć, ale posługuje się nim
ponad 40 milionów ludzi mieszkających zarówno w Polsce, jak
i poza jej granicami. Jednakże poprzez ciągły napływ mody
i kultury, zwłaszcza zachodniej, język ojczysty narażany jest na
coraz to nowe niebezpieczeństwa, z których najpoważniejszym
może okazać się jego całkowite wyginięcie.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO dla upamiętnienia wydarzenia z 1952 r.
mającego miejsce w Bangladeszu, gdzie podczas demonstracji
zginęło pięciu studentów domagających się ustanowienia języka
bengalskiego jako urzędowego. Od 1999 roku w celu kształtowania świadomości językowej Polaków, zwrócenia uwagi na
poprawność polszczyzny oraz podkreślenia wagi i roli odrębności, którą zapewnia nam posługiwanie się językiem polskim
jako ojczystym, każdego roku przybywa organizacji i akcji propagujących, zwłaszcza wśród młodych ludzi, Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego. Już od kilku lat w przeddzień święta,
czyli 20 lutego, przeprowadzona jest kampania „Ojczysty –
dodaj do ulubionych”. Jak sama nazwa wskazuje skierowana
jest ona zwłaszcza do młodzieży. Jej zadanie to uświadomienie młodemu człowiekowi, że język polski to wspólne dobro
wszystkich obywateli, o które należy dbać. Zwraca uwagę, iż za
kształtowanie i poprawny rozwój języka każdy powinien czuć
się odpowiedzialny. Kampania w nietuzinkowy sposób przypomina, że język polski stanowi nie tylko kolejny obowiązujący
w szkole przedmiot, ale to nieodłączna część każdego z nas.
Po polsku wypowiedzieliśmy swoje pierwsze słowa, po polsku myślimy, zdobywamy doświadczenie czy rozmawiamy z
najbliższymi.
Warto też pamiętać, że w zachowaniu języka ojczystego nieodzowny udział biorą także media. Nie ulega wątpliwości, iż są
one bardziej podatne na czynniki zewnętrzne, które przyczyniają
się do zbyt pospiesznego ewaluowania języka. Zabieg ten oprócz
pozytywnych może mieć także negatywne skutki dla języka
polskiego. Coraz częściej słowa zapożyczone zastępują nam te
typowe wyłącznie dla języka ojczystego. Co prawda „Nie ma
słów niepotrzebnych językowi. W tym sensie jestem i za wow,
i za super, i za ekstra czy za odjazdem, odlotem, cool i jazzy. Całe
zło zaczyna się w momencie, gdy ktoś, uczepiwszy się takiego
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WCHODZIMY NA RYNKI

To nie tylko sukces firmy QBL, ale i Polski. Tak branżowe portale przedstawiały zdobycie przez firmę z Ustronia nagrody ISPO AWARD za regał Snb
Rental-Universal przeznaczony do przechowywania sprzętu zimowego. Stało
się to końcem stycznia na targach ISPO w Monachium. Są to jedne z najbardziej
prestiżowych targów na świecie, jeśli chodzi o branżę sportową, a w Europie są
zdecydowanie największe. Można na nich znaleźć wszystko, co potrzebne jest
do uprawiania sportów zimowych, wspinaczki górskiej, turystyki, od odzieży po
specjalistyczny sprzęt.

Zatrudniająca kilkanaście osób firma,
której właścicielem jest Wojciech Śliwka
prezentowała swoje produkty na stoisku 65
m2, podczas gdy całkowita powierzchnia
wystawiennicza obejmowała 180 tys. m2.
Na targach ISPO 2014 obecnych było ponad 2.400 wystawców z 50 krajów. Jednak
to regał ustrońskich konstruktorów zdobył
uznanie sędziów. Co to za konstrukcja? –
pytam Hieronima Pala.
– To regał Snb Rental-Universal przeznaczony do przechowywania sprzętu zimowego, który może być wykorzystywany
w wypożyczalniach i innych obiektach
turystycznych – odpowiada menadżer QBL.
– Konstrukcja wykonana jest w większości
ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo
oraz elementów aluminiowych i plastikowych. Projekt zakładał osiągnięcie efektu
prostoty, minimalizmu, a przez to zwrócenie uwagę na funkcjonalność i trwałość.
Czym ten projekt się wyróżnia?
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– Zdaję sobie sprawę, że trudno zrobić
wrażenie na czytelniku niezwiązanym
z branżą, w której funkcjonujemy, opowieścią o rozwiązaniach zastosowanych w naszym regale, zresztą nie są one rewolucyjne,
choć na tyle innowacyjne, że zasłużyliśmy
na nagrodę – tłumaczy H. Pala. – Regał
jest wyjątkowo uniwersalny oraz funkcjonalny dzięki pomysłowej konstrukcji.
Umożliwia ona rozmieszczenie głównych
elementów regału w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb użytkownika. Można więc dostosować regał do
przechowywania osobno lub jednocześnie
nart, snowboardów, wiązań oraz kijów
narciarskich. Wysoką pojemność produktu
w odniesieniu do poszczególnych grup
sprzętu zapewniają sprawdzone sposoby
trzymania nart, czy kijów oraz nowatorski
pomysł przechowywania snowboardów
w pozycji wertykalnej przy pomocy specjalnych plastikowych grzebieni.

Twórcy regału zdobywali doświadczenie
prowadząc własne wypożyczalnie sprzętu
w Ustroniu i Wiśle. Znakomicie rozumieją
więc potrzeby osób prowadzących tego
typu działalność. Doskonale też zdają
sobie sprawę z zależności powodzenia od
pogody. Ten rok wszystkim pracującym
w branży narciarskiej dał się mocno we
znaki.
– Tak nietypowa zima odbije się na sytuacji
finansowej właścicieli wyciągów, wypożyczalni, hoteli, lokali gastronomicznych
w całej Polsce. Jeśli chodzi o naszą sytuację, to nie odczuwamy w tej chwili
pogorszenia koniunktury, ponieważ zamówienia na bieżący sezon zimowy już
zrealizowaliśmy. Drastyczne obniżenie
dochodów naszych klientów odczujemy bezpośrednio za pół roku. Większość
podmiotów należących do grupy naszych
odbiorców z pewnością nie będzie miała
środków, żeby inwestować w nowe urządzenia i modernizować swoje obiekty
– mówi H. Pala. – Na szczęście od kilku
lat z powodzeniem wchodzimy na rynki
zagraniczne, w tym „alpejskie”, gdzie
z każdym rokiem ugruntowujemy naszą
pozycję, a więc działalność, a raczej rynki
zbytu udało nam się zdywersyfikować
W Monachium właśnie nawiązaliśmy
konkretne relacje z mocnymi podmiotami
francuskim, gruzińskim i chorwackim, co
mamy nadzieję, zaowocuje pierwszymi
projektami QBL w tamtych krajach, stanowiąc kolejny bufor wobec przewidywanego
ograniczenia inwestycji na rynku polskim.
Liczymy także na pierwsze inicjatywy
w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed
zakończeniemtargów w Monachium za
ocean wybrał się Wojciech Śliwka, aby
wziąć udział w największych amerykańskich targach zimowych SIA Snow Show
2014. Przez 3 dni Colorado Convention
Center w Denver gościło najbardziej znanych na świecie wystawców sektora zimowego, członków organizacji Snow Industry
America – a wśród nich po raz pierwszy
ustroński QBL Storage Systems.
– Działamy w sektorze niszowym, bardzo
specjalistycznym, o istnieniu którego nie
wie większość narciarzy czy snowboardzistów, a co dopiero rzesza ludzi nieuprawiająca sportów zimowych. Jednak
narciarstwo przyciąga co raz więcej osób,
wypożyczanie sprzętu staje się co raz popularniejsze, rosną też wymagania klientów
co do jakości usług z tym związanych.
Z punktu widzenia klienta wypożyczalnie,
czy przechowalnie narciarskie muszą więc
odpowiednio wyglądać i funkcjonować,
muszą być odpowiednio zaopatrzone.
Z punktu widzenia właściciela natomiast
jego punkt usługowy musi być świetnie
zorganizowany, procesy wypożyczania
muszą być skrócone do minimum, aby
wypożyczyć jak najwięcej sprzętu przy
maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa i jakości. Nasze produkty pomagają
osiągnąć te cele – podsumowuje H. Pala.
Od 25 do 27 lutego utytułowany regał
firmy QBL prezentowany będzie jeszcze na
targach ÖSFA Winter w Salzburgu. Mają
one specjalistyczny charakter i skupiają
się na produktach wyposażenia ośrodków
narciarskich.
Monika Niemiec
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FERIE
W JEDYNCE

BAL KARNAWAŁOWY

13 lutego odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 doroczny, karnawałowy
bal przebierańców. Już o godz. 9 na sali
gimnastycznej pojawili się przebierańcy
w przeróżnych, kolorowych, wesołych
i strasznych strojach. Były tam królewny,
nimfy wodne, rock’n’rollowe dziewczyny, byli żołnierze, piraci, kilku Zorrów
i Robin Hoodów i mnóstwo innych fantastycznych postaci. Uczniów przywitała
dyrektor Iwona Kulis i życzyła udanej zabawy. Potem każda klasa prezentowała się
przed pozostałymi uczniami. Dalej była
już tylko świetna zabawa i fantastyczne konkursy. Każdy uczeń, który wziął
udział w konkursie otrzymywał słodką
nagrodę. Bawiliśmy się do rytmów Lam-

bady, Macareny, a także takich piosenek
jak: Konik na biegunach czy Hej, sokoły.
W trakcie poczęstunku niektórzy uczniowie znaleźli w swoich pączkach migdał. Marta z klasy 2b i Kacper z klasy
1 b zostali królową i królem balu, bo
oni znaleźli po połówce migdała. Zabawa skończyła się po godzinie 11.00,
ale widać było wyraźnie, że wcale nie
chcieliśmy jej kończyć. Dziękujemy
rodzicom za przygotowanie strojów dla
dzieci, nauczycielom za organizację,
a przede wszystkim naszemu fantastycznemu DJ-owi, którym była siostra Karolina. Mamy nadzieję, że wszystkie następne bale będą tak udane!		
Izabela Morys

mistrzowie powiatu

14 lutego w hali sportowej w Górkach
Wielkich odbyły się zawody finałowe
o mistrzostwo Powiatu Cieszyńskiego
w piłce ręcznej chłopców. W zawodach
uczestniczyły drużyny z Gimnazjum
w Górkach Wielkich (gospodarz), Gimnazjum z Kaczyc i Gimnazjum nr 1 z Ustronia.
Drużyna Gimnazjum nr 1 grała pierwszy mecz
z gospodarzami – drużyną Gimnazjum
z Górek. Nasi zawodnicy mieli zdecydowaną przewagę i końcowy wynik łatwy
był do przewidzenia. Ustroniacy pokonali gospodarzy 35 do 15. Drugi mecz
grali gospodarze z drużyną Kaczyc. Po
zaciętej walce chłopcy z Górek pokonali swoich kolegów z Kaczyc 23 do 17.
W ostatnim meczu nasza drużyna zmierzyła się
z reprezentantami Gimnazjum z Kaczyc
i zdecydowanie wygrała w stosunku 35 do
7. Po zakończeniu zawodów nasi uczniowie odebrali okazały Puchar za zdobycie
Mistrzostwa Powiatu. Należy nadmienić,
że drużyna ta zdobyła już dwukrotnie tytuł
mistrza powiatu. Po raz pierwszy, w roku
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2011 dla Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz
w roku 2013 dla Gimnazjum nr 1. Tegoroczny tytuł jest dla członków drużyny już
trzecim mistrzostwem.
Graliśmy w składzie: Kamil Kopieczek,
Damian Kurowski (bramkarze) – Michał

Chociaż ferie już za nami warto wspomnieć chociaż na chwilkę, jak je spędzaliśmy w naszej Jedynce, bo oferta zajęć była
bogata i nikt tutaj się nie nudził.
W hali odbywały się zajęcia sportowe, prowadzone przez naszych nauczycieli wf, Piotra Bejnara i Mateusza Żebrowskiego. Chętnie uczestniczyli w nich
uczniowie różnych klas – dziewczyny
i chłopcy. Inne dni to oferta nauki języka
angielskiego z Moniką Grzywną.
English Time, Angielski na wesoło oraz
Angielski kreatywnie. Uczestnicy mogli
spędzić ciekawie czas, rozwiązując angielskie krzyżówki, rebusy i zagadki, układając
piosenki i rywalizując drużynowo w kalamburach oraz innych konkurencjach opartych
na angielskim słownictwie. Angielski to nie
tylko nauka, ale również świetna zabawa.
Inna oferta to zajęcia „My aktywni kreatywni”, podczas których chętni uczniowie
wykonywali prace na konkurs plastyczny ogłoszony przez Dream Park Ochaby. Uczniowie naszej szkoły biorą udział
w tym konkursie już po raz trzeci i w nagrodę otrzymują zniżki na wstęp do obiektu,
który słynie z wielu atrakcji (najciekawsze
z nich to park miniatur, dinozaurów, park
linowy, oceanarium prehistoryczne i wiele
innych). W tym roku hasło przewodnie
konkursu to „Mój dom stoi do góry nogami”. Na początku zajęć uczniowie obejrzeli prezentację zdjęć najdziwniejszych
budowli na świecie, a następnie dzieci
z klas 1-3 wykonały prace plastyczne,
a starsze pisały list o przygodach, które miały miejsce w takim domu. Trzymamy kciuki
za wygraną, konkurs zostanie rozstrzygnięty
w marcu. Opiekunem konkursu jest Urszula
Tomczyk.
Izabela Morys
Jopek, Krzysztof Bielesz, Adrian Miśkiewicz, Arkadiusz Czapek, Dawid Jenkner,
Kacper Matlak, Szymon Gogółka, Krzysztof
Kotela i Konrad Zając. W składzie nie było
Marka Cholewy, który w meczu ligowym
z Zagłębiem Sosnowiec doznał kontuzji
nogi. Trenerem drużyny jest pan Piotr
Bejnar.		
Leszek Szczypka
Dyrektor Gimnazjum nr 1
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Trasa homologowana, więc narciarzy nie brakuje.

Fot. W. Suchta

Kolej w liczbach

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta radnym przedstawiono informację
z działalności Kolei Linowej „Czantoria” sp. z o.o. w Ustroniu. Poniżej obszerne
fragmenty tej informacji.

Kolej Linowa Czantoria została oddana
do użytku 17 października 1967 roku jako
kolej dwuosobowa i była kilkakrotnie
modernizowana, a w 2006 roku została
zastąpiona przez nową 4-osobową kanapę firmy Doppelmayr. Natomiast jako
firma od 1967 roku do 1991 należała pod
struktury Centralnego Ośrodka Sportu. Od
1991 do 2001 roku była Gospodarstwem
Pomocniczym - Ośrodek Rekreacyjny
„Kolej Linowa na Czantorię”.
27 kwietnia 2001 roku na bazie Gospodarstwa Pomocniczego powstała spółka
Kolej Linowa „Czantoria”.
Obecny skład Zarządu: prezes Czesław
Matuszyński (od 11.2002 r.), Piotr Borkowski (od 06.2008 r.). Skład Rady Nadzorczej: przewodniczący Tadeusz Duda,
Aleksandra Łuckoś, Maria Tomiczek.
Głównym wskaźnikiem charakteryzującym Kolej jest liczba przewiezionych
osób:
2007 - 348 843
2008 - 313 390
2009 - 529 845
2010 - 630 660
2011 - 458 967
2012 - 495 609
2013 - 611 125
Rok 2013 był drugim rokiem w historii
pod względem liczby przewiezionych
osób, ale pierwszym pod względem przychodów. Przychody Kolei Linowej po raz
pierwszy przekroczyły 8 mln zł.
Cz. Matuszyński relacjonował:
– Od 2002 roku nigdy nie zanotowaliśmy
straty. Zatrudnienie przez cały rok jest na
poziomie 45 osób, dodatkowo w sezonie
zatrudniamy do 15 osób do obsługi gastronomii, parkingów i stawu kajakowego.
Działania w kierunku szkół ustrońskich: cena biletu dla wycieczek szkol20 lutego 2014 r.			

nych z terenu Ustronia jest niższa o 30 %,
corocznie organizujemy darmowe korzystanie z wyciągu Solisko w marcu.
Imprezy stałe organizowane w sezonie
letnim: Dzień Fana, Węgierskie Gotowanie, Święto Piwa, Święto Śpiących
Rycerzy, Dni regionalne z Konkursem
Kapel Góralskich, Święto Sportu. Średnia
frekwencja w soboty i niedziele w sezonie
bez imprezy wynosi 1528, a w dniach
imprezy 2583.
Zawody narciarskie: Zawody o Maskotkę Ustronia, Romantyczny Zjazd Parami, Puchar Czantorii, Marcowe Zawody
Śpiących Rycerzy, Puchar Milki, Puchar
Jerzego, Puchar Beskidzkich Groni.
W sezonie zimowym zorganizowaliśmy 13 zawodów sportowych, w których
uczestniczyło 1086 zawodników.
Corocznie staramy się o wydanie jak
najwyższej kwoty na poprawę jakości
proponowanych usług. W ostatnich dwóch
latach zostały przeprowadzone niwelacje

obydwu tras. Nasze starania w poprawę
tras zjazdowych zostały docenione przez
Międzynarodową Federację Narciarską
(FIS) i dostaliśmy nowe homologacje.
Trasa czerwona homologowana została
na następujące dyscypliny: supergigant
M+L, gigant slalom M+L slalom M+L
Trasa niebieska: slalom M+L
Ważność homologacji 1.11.2023 r
W ramach samodzielnej promocji:
– zamontowano dodatkową tablicę reklamową przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej
i 3 Maja
– nawiązano współpracę w zakresie przekazu obrazu z kamery patrzącej na polanę
Stokłosica do telewizji kablowej na terenie
Śląska oraz portalu internetowego onet.
pl (testowana jest również w TV Polsat,
Polsat INFO)
– reklama w kalendarzu Silesia 2014 kolportowanym w ośrodkach użyteczności
publicznej na terenie Śląska
– reklama w „Narciarskim Weekendzie”
emitowanym w TVP3 Katowice
– reklama w katalogu „Na narty 2014”
kolportowanym m.in. w sieci sklepów
sportowych „Inter Sport”
– w ramach promocji Wiślańskiego Skipassu: przeredagowane zostaną strony
Wiślańskiego Skipassu oraz Free Ski ze
szczególnym naciskiem na to, że jest to
Skipass Ustronia i Wisły
– strona internetowa będzie przystosowana do wyświetlania na telefonach oraz
tabletach
– podtrzymana zostanie współpraca
z radiami 90, Jura oraz Katowice
– współpraca z GEMINI, TYSKIM, MILKĄ, TYMBARKIEM, K2, MASPEX-em,
LUBELLĄ, PRYMATEM i organizowanie
z nimi wspólnych kampanii reklamowych,
– drukowanie ulotek reklamowych, rollupów, banerów, potykaczy i plakatów
w przypadku organizowanych imprez,
– współpraca z telewizją Katowice, Polsat
i TVN 24,
– współpraca z Kolejami Śląskimi.
Jesteśmy w trakcie starania się o dotację
unijną na ogólnie dostępny tor slalomu
z pomiarem czasu i prędkości.
Dzięki dynamicznie prowadzonej polityce finansowo-gospodarczej i reklamowo
-promocyjnej, mimo coraz większej konkurencji Kolej Linowa „Czantoria” dalej
jest wiodącym ośrodkiem w Beskidach.
Nowa kolej przewiozła już 3 388 439 osób.
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Sprawozdanie przedstawił L. Szczypka.

Fot. W. Suchta

Uzupełniono zarząd
10 lutego w Gimnazjum nr 1 odbyło
się walne zebranie sprawozdawcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Prezes
MKS witał wiceprzewodniczącą Rady
Miasta Marzenę Szczotkę, radną Bogusławę Rożnowicz, dyrektorkę Gimnazjum
nr 2 Iwonę Werpachowską, rodziców, zawodników, członków i sympatyków klubu.
Za szczególne zasługi dla klubu wyróżniono: Marzenę Szczotkę, Zbigniewa
Szczotkę, Jana Cieślara, Annę i Wojciecha
Chamotów, Michała Habdasa, Władysława
Łukosza.
Obrady prowadził Artur Kluz.
Sprawozdanie Zarządu przedstawił
L. Szczypka. Zarząd pracował w składzie: prezes Zarządu - Leszek Szczypka,
wiceprezes ds. organizacyjnych – Alina
Kędzierska, wiceprezes ds. sportowych –
Piotr Bejnar, skarbnik – Rajmund Raszyk,
sekretarz – Patrycja Moskała, członek
Zarządu – Michał Kłoda, członek Zarządu
– Magdalena Molek.
31 grudnia 2013 roku w MKS Ustroń
zrzeszonych było (uwzględniono osoby,
które zapłaciły składki członkowskie): 67
osób, w tym 8 nauczycieli, 22 w sekcji
lekkiej atletyki, 37 w sekcji piłki ręcznej.
W roku 2013 Klub realizował następujące zadania publiczne:
1. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach szkolnych programów
profilaktycznych.
Łącznie w czasie realizacji zadania
wykonano 903 godziny zajęć z dziećmi
i młodzieżą. Zajęcia prowadzone były
w grupach po kilkanaście osób, od klasy
pierwszej szkoły podstawowej do klas
gimnazjalnych. Organizowano wycieczki
górskie, wyjazdy na basen, zajęcia gier
zespołowych, tenisa stołowego.
Zajęcia prowadzone były przez 34 nauczycieli, a uczestniczyło w nich 577
uczestników.
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2. Organizacja dojazdów dzieci i młodzieży na zawody szkolne.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji
lekkiej atletyki. Skupiała ok. 40 osób,
w tym: trenerzy - Magdalena Kubala
i pracujący społecznie Marek Konowoł,
działacze, rodzice - 8 osób, zawodnicy
posiadający licencje i osoby trenujące –
30 osób.
Tyczkarze startowali łącznie w 16 imprezach, w tym :
Halowe Mistrzostwa Polski w Spale,
gdzie Magdalena Molek zajęła IV miejsce.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Bydgoszczy, gdzie Michał Kłoda zajął
VI miejsce.
Mistrzostwach Polski juniorów w Krakowie, gdzie: Michał Górniok zajął VI
miejsce, a Monika Cyganek VIII miejsce.
Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów, gdzie zwyciężyły: w kategorii juniorek Monika Cyganek, a w kategorii
juniorek młodszych Paulina Lederer.
Mistrzostwa Śląska Młodzików i Dzieci,
gdzie Sylwia Kędzierska zajęła IV miejsce
a Oliwia Kędzierska – V miejsce.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Opolu, gdzie Paulina Lederer
zajęła I miejsce, Sylwia Kędzierska V m,
a Oliwia Kędzierska VI miejsce.
Do kadry narodowej B juniorów należeli: Monika Cyganek, Paulina Lederer
i Michał Górniok.
1 maja odbyły się w Ustroniu Lipowcu
XXVII Mistrzostwa Ustronia w Skoku
o Tyczce, a starowało 32 zawodników.
Sekcja piłki ręcznej skupiała 41 osób,
w tym: trenerzy - Piotr Bejnar, Rajmund
Raszyk, Lesław Kaczmarek prowadzący
statystyki i pomagający w wyjazdach i
treningach, drużyna juniorów – 15 zawodników.
Drużyna chłopców – 18 zawodników,
działacze, rodzice – 5 osób.

Drużyna młodzików zdobyła Mistrzostwo Województwa Śląskiego. Jako reprezentant województwa wzięła udział
w Półfinale Pucharu Polski Młodników
ZPRP. W zawodach brały udział: Gwardia Opole, WKS Śląsk Wrocław i CHKS
Łódź. MKS zajął III miejsce.
Sześciu zawodników klubu zostało powołanych do kadry województwa młodzików, a trener klubowy MKS, Piotr
Bejnar jest pierwszym trenerem kadry
województwa rocznika 1998. Dwóch
zawodników jest członkami kadry wojewódzkiej rocznika 1999.
Członkowie kadr województwa: Marek
Cholewa, Michał Jopek, Dawid Jenkner,
Krzysztof Bielesz, Adrian Miśkiewicz,
Kamil Kopieczek, Marcin Oświecimski,
Szymon Gogółka. W rozgrywkach ligowych na szczeblu wojewódzkim uczestniczyła także drużyna dzieci młodszych
z roczników 2001-2002 i zajęła VII miejsce.
Od września 2013 r. drużyna starszych
chłopców gra w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych, i zajmuje 1 miejsce.
W dotychczasowych 13 rozegranych meczach odniosła 12 zwycięstw.
Młodsi chłopcy startują w wojewódzkiej
lidze w kategorii „chłopców” i aktualnie
zajmują 5 miejsce.
Działalność organizacyjna i sportowa
Klubu rozwijała się dzięki pomocy sponsorów oraz rodzicom zawodników. Największym „sponsorem” jest Miasto Ustroń. Dotacje przekazywane przez miasto są podstawą działania. Pomagają nam również
różne firmy oraz osoby prywatne, które
albo przekazują nam pomoc rzeczową, wykonują różne usługi lub okazjonalnie przekazują pomoc finansową. Rodzice, którzy
najbardziej angażowali się w pomoc, to:
Michał Habdas, Władysław Łukosz, Anna
i Wojciech Chamotowie, Anna Cholewa
i Jan Cieślar.
Klub otrzymuje też wsparcie od innych
osób prywatnych i przedsiębiorców prowadzące różne firmy.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawił Marek Konowoł zwracając
uwagę na konieczność kolegialnego wypracowywania decyzji. Wnioskował też
o udzielenie zarządowi absolutorium co
zebrani uczynili jednogłośnie.
Podczas zebrania dokonano zmian
w statucie MKS, m.in. wykreślono zapis
o możliwości zasiadania w zarządzie
maksymalnie przez dwie kadencje. Uzasadnienie jest bardzo proste – coraz mniej
chętnych do pracy społecznej.
L. Szczypka przedstawił plan działania
MKS-u. Nadal będą w klubie działać
sekcje lekkiej atletyki i piłki ręcznej.
Klub zamierza swą działalnością objąć
jak najwięcej dzieci i młodzieży nie zapominając o sporcie kwalifikowanym
i wprowadzaniu zawodników do kadry
kraju i województwa.
Z pracy w zarządzie zrezygnowała Patrycja Moskała i w jej miejsce wybrano
Monikę Cyganek. Budżet na 2014 rok
wynosi 120.679 zł.
W pierwszym półroczu w dużych szkołach zajęcia rekreacyjno sportowe prowadzone będą w wymiarze 77 godzin, w
małych 66 godzin.
Wojsław Suchta
20 lutego 2014 r.

luki w wydawnictwie

W związku z zaistniałą sytuacją, iż w suplemencie do „Słownika
Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej” nie ukazały się wszystkie
przesłane przez Muzeum Ustrońskie biogramy i zdjęcia, co być
może spowodowało niezadowolenie ze strony osób spokrewnionych z bohaterami biogramów uprzejmie wyjaśniam, że materiały
do Słownika zostały rzetelnie przekazane autorowi - P. Józefowi
Golcowi drogą elektroniczną. Niestety nie miałam żadnego
wpływu na luki powstałe w wydawnictwie, za co wszystkich
zainteresowanych bardzo przepraszam,
Lidia Szkaradnik.

Biblioteka

Halowe medale

14 stycznia odbyły się Halowe Mistrzostwa Śląska w skoku
o tyczce w Mazańcowicach. Rywalizowało 30 zawodników
w pięciu kategoriach wiekowych. Ustroń reprezentowali zawodnicy MKS Ustroń, którzy przywieźli 5 medali. Pierwsze miejsce
zdobyli: Monika Cyganek (senior), Julia Musiał (dzieci starsze) i
Bartosz Zynek (dzieci starsze). Srebrny medal wywalczyła: Paulina
Lederer (junior młodszy), a brązowy Agnieszka Płonka (młodziczki). Oliwia Kędzierska była czwarta, Sylwia Kędzierska siódma,
a Dominika Szlęk dziesiąta (wszystkie w kategorii młodziczek).
W skoku wzwyż Justyna Kłoda zdobyła srebrny medal na
Halowych Mistrzostwach Śląska w Brzeszczach 18 stycznia.
Pokonała wysokość 160 cm.
Podsumowaniem sezonu halowego był udział dwóch naszych
zawodniczek w Halowych Mistrzostwach Polski w Spale 25-26
stycznia. Paulina Lederer wyrównała swój rekord życiowy 310
cm co dało jej 7 lokatę na 15 startujących. Niestety Justyna Kłoda
nie zaliczyła żadnej wysokości, ale startowała po przebytej kontuzji stawu skokowego. Trenerem jest Magdalena Kubala, która
o startach podopiecznych mówi:
– Wyniki, jak na ten okres przygotowawczy, są zadowalające i
jest to dobry prognostyk na sezon letni, który dla sekcji lekkiej
atletyki jest najważniejszy . Jeśli zawodnicy przetrenują ciężko
i solidnie najbliższy okres, będzie szansa na uzyskanie wyników
bliskich I klasy sportowej. Letnie mistrzostwa Polski zostaną poprzedzone obozem w Spale i wieloma startami, także corocznymi,
już 28. Międzynarodowymi Mistrzostwami w skoku o tyczce
O Puchar Burmistrza Miasta Ustroń.
POZIOMO: 1) biała lub palna, 4) żrąca ciecz, 6) rodzaj,
odmiana, 8) nadrzewny grzyb, 9) odgłos z chlewika,
10) nieproszony gość, 11) trwa tydzień lub siedem dni,
12) wojskowy meldunek, 13) filmowy tasiemiec, 14) męski
w bok, 15) kusiciel z piekła, 16) taniec towarzyski, 17) na
kopercie, 18) herbatka Wyspiarza, 19) popularna kawa
zbożowa, 20) część tenisowego seta.
PIONOWO: 1) rumuńska metropolia, 2) trwa w Soczi,
3) złota moneta, 4) grupa jeźdźców, 5) element wagi,
6) place odpraw granicznych, 7) tył głowy, 11) zarośla,
13) placówka handlowa, 17) Armia Krajowa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 28 lutego.

poleca:

Alexi Zentner – „Dotyk”
Debiutancka powieść kanadyjskiego autora. Akcja książki
rozgrywa się w czasach gorączki złota w osadzie Sawgamet
położonej w głębi kanadyjskiej puszczy. Głównym bohaterem
jest Stephan, który powraca do swojego rodzinnego miasteczka,
by zająć się umierającą matką. Powraca w strony, w których spędził dzieciństwo i zabiera nas w podróż do swoich wspomnień,
w których jedną z najważniejszych postaci jest jego dziadek Jeannot – założyciel osady. Opowieść o śmierci, przemijaniu, walce
o przetrwanie , ale też o miłości i rodzinie. I o tajemnicy ukrytej
gdzieś w głębokich, zaśnieżonych lasach.
Michael S. Neiberg – „Taniec furii”
Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków.
Neiberg gromadzi listy, dzienniki i pamiętniki zwykłych obywateli
państw europejskich, aby wykazać, że wybuch wojny był dla nich
wydarzeniem nagłym i niespodziewanym. Za pomocą książki
autor wzbogaca nasze rozumienie nastawienia opinii publicznej
i klimatu politycznego tamtego pamiętnego roku, w którym tak
naprawdę rozpoczęło się dwudzieste stulecie.

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!

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 6

Milka na czantorii
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną przez
ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje Maria
Łukosz z Ustronia, ul. Olchowa. Zapraszamy do redakcji.
Z książki „Przez szacunek do duchowego autorytetu” Henryka Wieji dowiemy się, że Bóg pragnie uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu. Autorytet rodzi się
zawsze w relacji wzajemnego zaufania, poprzez okazywanie sobie szacunku. Autor pokazuje, jak znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania życiowych problemów. Już po
kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.
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Twierdzenie, że jakieś zwierzę jest uczciwe i dobre lub złe, pająkom doskonały wzrok. Oczy jednej pary leżą po bokach „rebo nieuczciwe, cwane, przebiegłe lub zachowuje się niczym do- flektorów”, a pozostałych dwóch – z tyłu i na bokach głowotułoświadczony i cyniczny oszust, jest sporym nadużyciem. Wręcz wia. Doskonały wzrok jest skakunom niezbędny podczas łowów,
powiedziałbym, że jest absolutnie nieuprawnione, gdyż pod tymi prowadzonych na podobieństwo wielkich kotów. Podobnie jak na
wszystkimi słowami kryje się moralna ocena postępowania jakie- przykład lwy i tygrysy, skakuny arlekinowe skradają się ostrożnie
goś zwierzęcia. Zachowanie zwierząt wynika natomiast wyłącznie do upatrzonej ofiary, która może być nawet dwukrotnie większa od
z ich woli przeżycia, instynktu przetrwania i jest kształtowane myśliwego. Z odległości około jednego centymetra pająk wykoprzez… zachowanie się innych zwierząt. Nie odkryjemy żadnej nuje zazwyczaj skuteczny skok i wbija w ofiarę kły jadowe. Silny
Ameryki stwierdzając, że każde żywe stworzenie chce żyć i aby jad zabija ćmy, chrząszcze, koniki polne i różne błonkówki, które
osiągnąć ten cel, wykorzystuje wszelkie dostępne okazje oraz moż- są podstawowym pożywieniem skakunów. Pająki tego gatunku
liwości i „środki”, w jakie wyposażyła je natura. I chociaż widok oczywiście przędą nici, ale te służą im na przykład jako liny asekuracyjne – przytwierdzone
ledwo co narodzonej sarendo podłoża, chronią małych
ki, stawiającej swe pierwsze
myśliwych przed upadkiem
kroki jest uroczy i rozczuz pionowych powierzchni.
lający, i z pewnością wszySkakuny arlekinowe spotyscy będziemy wstrząśnięci
kamy na kontynentach euroi oburzeni na wilka, który
azjatyckim i północnoameakurat w tym momencie dorykańskim (za wyjątkiem
pada i pożera nieszczęsnePajączkowo
(4)
ich najbardziej północnych
go sarniego oseska, to mói chłodnych rubieży) oraz
wienie o niewinnej sarence
w północnej Afryce. Lubią
i złym wilku jest zupełnie
miejsca dobrze nasłonecznieuzasadnione. Zachowanione, różne skałki, murki,
nie wilka jest przecież efekwiększe kamienie, ale także
tem wyłącznie instynktu,
ściany naszych budynków
który nakazuje temu złemu
i parapety. W minionym roku
zwierzęciu zabić i zjeść bezpewien skakun arlekinowy
bronne sarniątko na oczach
przez całe lato pomieszkiwał
jego matki, a nie li tylko
w mojej… skrzynce na listy.
żądzą krwi i mordu. Taka
O ile skakuny to „porządpo prostu jest przyroda,
ni” i „uczciwi” drapieżnicy,
a nawet rzec by można – trapodkradający się do swych
westując znaną i klasyczną
ofiar, które jednak dzięki
już dziś wypowiedź pani
swej czujności mogą zawsze
wicepremier – „Sorry, taką
uniknąć niebezpieczeństwa,
mamy naturę”. Nie należy
to kolejny gatunek pająków
więc stosować do tych najuż rzeczywiście można zaturalnych i instynktownych
liczyć do zwierząt „perfidzwierzęcych zachowań nanych”. Kwietniki – bowiem
szej miary ocen, opartej na
to o nich mowa – podobnie
moralności, etyce, miłości
jak skakuny nie przędą sieci
bliźniego i tak dalej.
łownych i na swe ofiary skaDo powyższych rozważań
czą, wykorzystując moment
skłoniła mnie pewna rozmoich nieuwagi. Ale nie podkrawa, jakiej byłem uczestnidają się do nich, lecz stosują
kiem. Rzecz dotyczyła pająków i stosowanych przez nie metod zdobywania pożywienia. Pająk bardziej wyrafinowaną metodę łowów, dzięki której ofiary niejako
niejako z urzędu jest ucieleśnieniem zwierzęcia przebiegłego, pod- same pchają się pod pajęczy „nos”, dosłownie lądując im na tastępnego i złośliwego, a wszystko dlatego, że na swe ofiary zastawia lerzu. Kwietniki występują praktycznie na całej półkuli północnej
pajęczynowe pułapki. Ale znana jest również spora grupa pająków, (w naszym kraju są gatunkiem dość pospolitym) i zgodnie ze swą
która łowi bez pomocy przędzy i sieci. Te pająki polują na zdobycz nazwą czatują na zdobycz na kwiatach. Tak, dosłownie na kwiapodkradając się do niej, bądź z zasadzki, świetnie się przy tym ka- tach, ukryte pośród kwiatowych płatków, pod kwiatem lub pod
muflując i wykorzystując „naiwność” swych ofiar. I właśnie w toku liściem i spokojnie czekają, aż jakiś motyl bądź pszczoła skuszą
tej dysputy padły zaskakujące dla mnie słowa o pająkach uczciwych i się na odrobinę nektaru lub pyłku. I ledwo zajmą się konsumpcją
dobrych, gdyż zdobywających pokarm za pomocą sieci łownych, oraz kwiatowych pyszności, już same stają potrawą konsumowaną
o pająkach nieuczciwych i złych, atakujących ofiary niespodzianie, przez sprytne i szybko atakujące kwietniki. W świecie pająków
z ukrycie. Cóż, wydaje mi się, że doszliśmy w ten sposób do granic samice kwietników są odpowiednikami kameleonów, gdyż tak jak
absurdu w próbach dopasowania dzikiej przyrody do naszych moral- te gady mogą do pewnego stopnia zmieniać barwę swego ciała,
nych ocen i wyborów. Już chociażby tylko z tego powodu warto nieco dostosowując się niejako do barwy kwiatu, który jest ich czatownią.
bliżej poznać przynajmniej dwóch przedstawicieli złych i podstępnych Podstawowym kolorem samicy jest biały, ale w ciągu kilku dni
pająków, które wbrew swemu pająkowemu dziedzictwu nie przędą mogą zmienić barwę swego ciała, przyjmując całą skalę barw – od
kremowego, poprzez odcienie zielonkawe, aż po jaskrawą żółć.
pajęczyn, ale zdobywają pokarm w odmienny sposób.
Pierwszym będzie skakun arlekinowy, czasem zwany pląsem Odwłoki samic zdobią dodatkowo karminowoczerwone smugi,
zebrą, a obie nazwy dobrze oddają zarówno wygląd, jak i sposób a samce zawsze mają ciemnobrązowy głowotułów i żółty odwłok
polowania tego gatunku. Charakterystyczne dla skakuna jest z ciemnym wzorem. Charakterystyczne dla kwietników są dwie
ubarwienie ciała, z poprzecznymi czarnymi i białymi pręgami na pierwsze pary silnych, długich i rozstawionych na boki nóg, które
odwłoku i głowotułowiu, co jak widać po drugich członach nazw służą do łowów. Kwietniki sprawnie poruszają się głównie na
przypominać ma zebrę lub – nie do końca wiedzieć dlaczego – ar- dwóch pozostałych parach nóg, nie tylko do przodu i do tyłu, ale
lekina, chociaż ten przedstawiany bywa zwykle w strojach z kolo- niczym kraby także na boki. Pająki te osiągają od 5 mm (samce)
rowymi rombami lub trójkątami. Jednak najbardziej rzucającą się w do nawet 12 mm (samice) długości ciała.
Kwietniki to sprytni myśliwi, „oszukujący” barwą ciała i wyoczy cechą krępego i krótkiego ciała skakunów (dorastających do
ok. 7-8 mm długości ciała, oczywiście samce są mniejsze od samic) korzystujący efekt zaskoczenia swych ofiar, co pozwala im na
jest szeroka, jakby ścięta i płaska z przodu głowa z parą dużych upolowanie owadów nawet 3-4 razy większych od siebie, co dobrze
i skierowanych na wprost oczu. Wyglądają niczym samochodowe ilustruje zamieszczona obok fotografia.
			
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
reflektory i wraz z trzema parami mniejszych oczu zapewniają
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Awans do dalszych rozgrywek
6 i 7 lutego w Pogwizdowie odbyły
się mistrzostwa powiatu w mini piłce
koszykowej dziewcząt i chłopców. Do

Siła w ataku.

finałowej trójki awansowali uczniowie
szkół z Górek Wielkich, Pogwizdowa
oraz Ustronia wśród dziewcząt oraz Cie-

Fot. W. Suchta

SIATKÓWKA na luzie

Radość ze zwycięstwa.
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Fot. W. Suchta

szyna, Górek Wielkich i Ustronia wśród
chłopców.
Grano systemem każdy z każdym.
W pierwszym dniu rywalizacji najlepsze
okazały się uczennice z ustrońskiej Jedynki! W pierwszym spotkaniu wygrały
43:21 ze szkołą z Górek Wielkich, następnie w meczu decydującym o pierwszym miejscu, pewnie pokonały drużynę
gospodarzy 48:18 i zostały mistrzem
powiatu cieszyńskiego!!!
Skład drużyny dziewcząt: Weronika
Bujok, Greta Busz, Marta Gogółka, Martyna Gruszka, Agata Karolonek, Julia
Kohut, Zofia Korcz, Katarzyna Potaszyńska, Wiktoria Rzepa, Patrycja Rzyman,
Paulina Siekierka, Natalia Tomiczek,
Rozalia Warzecha.
Dzięki wygranej nasze dziewczęta
awansowały do kolejnej fazy rozgrywek,
w której zmierzą się z mistrzem powiatu
pszczyńskiego w zawodach rejonowych.
IM, MŻ
W sobotę 15 lutego w sali Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrano kolejny turniej
w siatkówce młodziczek w rozgrywkach
o mistrzostwo województwa śląskiego. To
już czwarty, ostatni etap tych rozgrywek.
Siatkarki TRS „Siła” Ustroń rywalizują
w grupie z drużynami STS Victoria Lubliniec i UKS Suszec. Rozgrywki młodziczek
odbywają się turniejami. Mecze do dwóch
wygranych setów. Niestety w pierwszym
etapie Siła nie zdołała się zakwalifikować
do górnej połówki rozgrywek, więc walczy
o dalsze miejsca. A że walczy, świadczą
o tym wyniki. Pierwszy turniej rozegrano
w Lublińcu i tam Siła oddała tylko jednego
seta gospodyniom. W turnieju w Ustroniu
w pierwszym meczu dosłownie rozniosła
Victorię 2:0 (13, 14). W drugim spotkaniu
z UKS również wyraźnie wygrała 2:0 (19,
17), choć nie zabrakło przestojów. W pierwszym secie tego spotkania gra na początku
dość wyrównana, ale tylko do połowy seta.
Drugi set rozpoczyna się naszym prowadzeniem 10:1, gdy to rywalki nie mogą sobie
poradzić z zagrywką siatkarek Siły. Potem
mamy prowadzenie 20:12 i nasz zespół
zaczął grać na zbyt dużym luzie, doszło
nawet do tego, że trener Zbigniew Gruszczyk w pewnym momencie wziął czas. Parę
spokojnych słów i Siła pewnie wygrywa.
Po turnieju trener Zbigniew Gruszczyk
powiedział: – Pierwszy mecz wygraliśmy
zdecydowanie, drugi też bez problemów.
W zasadzie cały czas panowaliśmy nad
grą, choć oczywiście zdarzały się przestoje.
To jest wkalkulowane w grę. W czwartym
etapie mamy wygrane na razie wszystkie
mecze i mam nadzieję, że z ostatniego
turnieju również przywieziemy podwójne
zwycięstwo. To kolejny etap, w którym nie
przegrywamy meczów. Kończą się rozgrywki, a gra zaczęła się nam układać, stąd
duże nadzieje na przyszły sezon rozgrywek
rozpoczynających się we wrześniu. Myślę,
że wszystko będzie jeszcze lepiej wyglądać
niż w tej chwili. Z takimi nadziejami kończymy ten sezon, a ostatni turniej czeka nas
za tydzień na wyjeździe.
Ostatni turniej w sobotę 22 lutego
w Suszcu.
Wosław Suchta
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XI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
i Solistów, MDK „Prażakówka”
Prelekcja Zbigniewa Pawlika o Krymie, Muzeum
„Zbiory Marii Skalickiej”
Klub Zdrowia - Szkoła Zdrowego Gotowania, SP-1
Mecz piłki ręcznej MKS Ustroń - MOSiR II Mysłowice, sala SP-1
Spotkanie z Andrzejem Znamirowskim, twórcą
Galerii Ekslibrisu w Krakowie, Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej”
Koncert Nauczycieli Ogniska Muzycznego TKA,
MDK „Prażakówka”
Walne zebranie Towarzystwa Wędkarskiego
„Ustroń”, siedziba TWU, ul. Sportowa

dziesięć lat temu
Sorry, taki mamy klimat.

Fot. W. Suchta
Pokój do wynajęcia z łazienką.
503-814-876.

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

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

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

Rozliczamy PIT-y. 507-385-375.

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

Sprzedam domek całoroczny woda, gaz, siła - Ustroń Jelenica.
602-211-970.

Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
UWAGA! Profesjonalne pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
"Wszystko dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546-764.

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

Pokój do wynajęcia. (33) 854-5197, 603-524-170.
Sprzedam albę komunijną. 501122-115.
Kupię zbiornik hydroforowy ok.
400 litrów, stan dobry. 505-168-217.
Do wynajęcia lokal 40m2+ taras,
obok Szpitala Reumatologicznego. 505-168-217.
Pokój do wynajęcia. 665-8756-78.

20-22.2		Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
23-24.2		Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
25-26.2		Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
27-28.2		W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 		 tel. 858-60-76

DREWNO KOMINKOWE
PR0MOCJA - tel 604270324
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3 lutego w Cafe Europa z mieszkańcami Ustronia spotkał się
prezes Unii Polityki Realnej Stanisław Wojtera. Towarzyszyli mu
prezes UPR w Bielsku-Białej Jan Więzik i członek UPR z Ustronia Aleksander Chromik. (...) Po spotkaniu poprosiłem prezesa
UPR, S. Wojterę o krótką rozmowę: Dziesięć lat temu w Ustroniu
był Janusz Korwin-Mikke. Spotkanie odbywało się w Szpitalu
Reumatologicznym na Zawodziu. Kiedy z nim rozmawiałem
powiedział: „Panie, jak tego nie sprywatyzują, to za dziesięć lat
wiatr tu będzie hulał.” Polityków i partie oceniamy także po tym,
jak są w stanie przewidywać przyszłość. Tymczasem szpital stoi,
a nawet są w nim pacjenci i o ile wiem, nie jest prywatny. Ale
też chyba się zgodzimy, że służba zdrowia jest w coraz gorszym
stanie i tu na pewno miał rację. Może pomylił się w latach, ale
wszystko zmierza w tym kierunku

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Od 1 lipca 2003 roku stanowisko naczelnika Urzędu Pocztowego Ustroń 1 piastuje Krzysztof Paw.(...) K. Paw zdaje sobie sprawę, że najpilniejsza sprawa dla klientów ustrońskiej poczty jest jej
remont i dostosowanie estetyki i funkcjonalności do standardów
europejskich. – Ten remont będzie miał miejsce. Nie ma innej
możliwości, zwłaszcza że pracujemy w mieście uzdrowiskowym,
odwiedzają nas turyści z całego kraju i z zagranicy – stwierdza
nowy naczelnik. – Termin nie jest jeszcze znany.
Od listopada w KS Kuźnia Inżbud działa sekcja narciarstwa
i sportów zimowych. Znaleźli się w niej także snowboardziści,
w tym objęci szkoleniem centralnym Katarzyna Wiejacha i Marcin
Szeja z Ustronia oraz Piotr Pinkas z Wisły. – Nasi snowboardziści
startują tylko w slalomach. Jest to grupa alpejska i nie bierzemy
udziału w konkurencjach free stylowych czyli w half pipe i big
air – mówi kierownik sekcji Andrzej Szeja.
W Wiśle i Ustroniu rozegrano VI Ogólnopolskie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych w Narciarstwie Biegowym i Zjazdowym.
Konkurencje klasyczne rozgrywano na Kubalonce, alpejskie na
Czantorii. (...) W centrum Ustronia też przebywali woluntariusze
i zawodnicy, a to z okazji „Biegu z Pochodnią”. (...) Kilkunastu
policjantów i policjantek przebiegło przez Ustroń, zatrzymując
się pod Pomnikiem Pamięci.
Kino „Zdrój”, ul. Sanatoryjna 7 (...) „Gdzie jest Nemo” –
bajka anim.(b.o.) USA, „To właśnie miłość” – kom. rom. (15
1.) USA, „Pan i władca na krańcu świata – przvg. (15 1.) USA,
„Pornografia” – psych.-obyczaj. (15 1.) Polska, „Niebezpieczny
umysł” – obyczaj.-sens. (15 l.) USA.
Wybrała: (mn)
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Tak sobie myślę

Wybrać się do kina
Wśród reklam, których wiele w programach telewizyjnych, są też reklamy
zachęcające do pójścia do kina, na nowy,
ciekawy film. Myślę wtedy o wybraniu
się do kina. Szczególnie wtedy, gdy film
otrzymał doskonałe recenzje i porusza
interesujące mnie tematy. Przypominam
sobie czasy kiedy wręcz wypadało być na
bieżąco z repertuarem kin. Na popularne
filmy chodzili niemal wszyscy. Przed kasami kin stały długie kolejki. Brakowało
biletów. A przed kinem można było je
kupić u tak zwanych koników, płacąc za to
kilkakrotnie drożej niż w kasie biletowej.
Od dawno nie ma już koników, nie ma
tłoku w kinach i długich kolejek przed
kasami. Gorzej, bo coraz więcej jest miejscowości, w których nie ma kina.
Do nich należy też Ustroń. Po to, aby
obejrzeć w kinie najnowszy film trzeba

felieton
Złoto

Złoty Kamil, Złota Justyna, Złoty Zbigniew i znowu Złoty Kamil. Złota sobota
– złota olimpiada. Jak zdobywa się złoto? Soczi: polscy sportowcy zdobyli już
4 najcenniejsze medale. To tylko niektóre
z tytułów codziennych gazet i wydań informacyjnych programów telewizji.
No, właśnie jak zdobywa się złoto?
Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.
W przypadku Kamila Stocha, był wzór
do naśladowania. 17 marca 1996 roku,
zupełnie niespodziewanie, pod koniec
sezonu, Adam Małysz, znany już na międzynarodowej arenie skoczek z Wisły,
wygrał zawody Pucharu Świata w skokach
narciarskich na słynnej skoczni w Holmenkollen w Oslo. W tym samym czasie
w podhalańskiej wiosce Ząb nauczycielka
w-f-u w tamtejszej szkole podstawowej
namówiła małego Kamila do poważnego skakania w miejscowym klubie LKS
Ząb. Dalsza kariera Mistrza Kamila jest
nam wszystkim znana. W cieniu Mistrza
Adama rósł nam jego następca. Pamiętamy pierwsze zwycięstwo nad Adamem,
odejście Adama i ukłon Kamila w stronę
odchodzącego Mistrza. Był wzór, była motywacja, jest wielka popularność skoków
narciarskich w Polsce i Europie.
W przypadku Justyny było inaczej,
wzorca w Polsce nie było. Właśnie odmówiono startu w Igrzyskach Olimpijskim w Salt City w 2002 roku aktualnym
mistrzyniom Polski w biegach narciarskich, pochodzącej z Istebnej Bernadecie
Bocek-Piotrowskiej i bielszczance Dorocie Kwaśnej-Lejawa, dla których miały
to być już czwarte igrzyska olimpijskie.
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się wybrać do Bielska. Właściwie to niedaleko. Tylko niewiele jest autobusów do
Bielska. Nie każdy też ma samochód. Nie
ma możliwości pójścia do kina. Trzeba do
niego pojechać. A jest to znaczne utrudnienie. I ono też bywa często powodem
rezygnacji z wybrania się do kina, na
reklamowany, najnowszy film.
I to się często powtarza. Brak kina
w pobliżu , w naszym Mieście sprawia, że
odzwyczajamy się od chodzenia do kina
i oglądania filmów na wielkim ekranie.
Wystarcza nam oglądanie filmów na małym telewizyjnym ekranie. I jest to zazwyczaj oglądanie starych filmów. Te obecnie
nowe, znajdą się zapewnie w programie
telewizyjnym za kilka lat.
I tak odzwyczajamy się od chodzenia
do kina. A pewnie należałoby napisać, że
odzwyczailiśmy się od chodzenia do kina.
Pewnie, gdybyśmy urządzili sondę na ten
temat wśród mieszkańców naszego Miasta,
okazałoby się, że wielu z nich, a może nawet większość, nie była już w kinie przez
wiele miesięcy, a może nawet lat. Wśród
powodów takiego stanu rzeczy, na pewno
jednym z najważniejszych jest brak kina
na miejscu.

Mijają kolejne lata i do takiego stanu rzeczy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nie
ma już, jak to dawniej bywało, wyjść grup
dzieci czy młodzieży na ciekawy film na
przykład będący ekranizacją szkolnej lektury. Coraz mniej osób starszych wybiera
się do kina. I to staje się zwyczajem, rodzi
przyzwyczajenie. Nie ma kina i w coraz
mniejszym stopniu odczuwa się jego brak.
Powstaje jednak pytanie. Czy tak być
powinno? Czy w takiej miejscowości jak
nasza, brak kina jest czymś właściwym
i uzasadnionym. I to zarówno ze względu
na stałych mieszkańców, jak i wczasowiczów, kuracjuszy. Na pewno brak kina jest
pomniejszeniem oferty kulturalnej naszego
miasta. Pewnie szczególnie jest to odczuwalne w czasach niepogody, przypadającej
na ferie szkolne.
Może dałoby się temu jakoś zaradzić,
a choćby tylko spróbować sprawdzić, czy
rzeczywiście kino w naszym Mieście jest
potrzebne. Może tytułem próby udałoby
się zorganizować seanse filmowe na Prażakówce w dniach kiedy nie organizuje się
tam innych imprez. Tak jak organizuje się
co roku dni teatralne, może udałoby się zorganizować także dni filmowe. Jerzy Bór

Decyzję swoją Polski Komitet Olimpijski
uzasadniał dotychczasowymi słabymi wynikami, pomimo tego, że w poprzednich
ZIO i w MŚ zajmowały miejsca w drugiej
dziesiątce. Atmosfera wśród polskich narciarskich biegaczek była przygnębiająca.
Gdzieś tam po cichu, biegom narciarskim poświęciła się samotna zawodniczka
z Kasiny Wielkiej. Do momentu rozpoczęcia systematycznych treningów kontakt z
nartami miała sporadyczny. Na nartach
zjazdowych w ogóle nie próbowała swych
sił. Mimo to żmudne treningi dały pierwsze efekty. Justyna stawała się coraz to
mocniejsza. Pamiętam mój start w masowym I Biegu Papieskim w Nowym Targu,
w 2004 roku, na starcie w Gliczarowie
Górnym wśród kilkuset zawodników i zawodniczek była ona - Justyna Kowalczyk,
mało komu znana biegaczka. Pobiegła na
dystansie 40 km, ja biegłem wówczas na
25 km. Na kilka kilometrów przed metą
wyprzedziła mnie jako pierwsza kobieta
i druga w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet ukończyła ten bieg. Wtedy,
to miałem okazję dłużej porozmawiać
z niezwykle uprzejmą Justyną i zrobić sobie
z nią pamiątkowe zdjęcie. Od tego spotkania
z wielką uwagą śledziłem dalszą jej karierę. Wszystko zawdzięcza wspaniałej,
trwającej już ponad 15 lat, współpracy
ze swoim trenerem Aleksandrem Wierietelnym.
W przypadku Zbigniewa Bródki, to
właściwie wiem tyle, co z mediów. Skąd
się wziął pomysł młodego człowieka,
strażaka z centralnej Polski, aby poświęcić się łyżwiarstwu szybkiemu. Przecież
łyżwiarstwo szybkie, właściwie, to nie
jest popularne w Polsce. Kłopoty z uprawianiem tej dyscypliny sportu, z powodu
braku krytego toru, znane były od dawna.
A jednak, co jakiś czas, objawiał się dobry
panczenista, równie dobrze było, a może
nawet lepiej wśród pań, ale nigdy nie do-

szliśmy do wyniku Elwiry Seroczyńskiej,
czy Heleny Pilejczykowej z ubiegłego
wieku. Poprzednie igrzyska w Vancouver
pokazały, że już coś dobrego się dzieje
w polskim łyżwiarstwie szybkim. I masz,
w Soczi medal i to od razu złoty, złoty medal Zbigniewa Bródki na dystansie 1.500
m. Wielka niespodzianka!
Na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi,
jak na Rosjan przystało, medale u nich
„bolszoje”, średnica 10 cm, grubość 1 cm,
waga od koloru krążka zależy i wynosi
od 460 do 531 gramów (półkilogramowy
medal, to już coś!), tylko złota jakby
poskąpili, jak na właścicieli tylu bogactw
naturalnych, tylko 3 kilogramy złota zużyli
na wszystkie medale, czyli ok. 1,5 grama
na medal. Wykorzystali nawet to, że niedawno spadł na ich terytorium w okolicy
Czelabińska duży meteoryt, którego maleńkie fragmenty umieścili w medalach
olimpijskich. Organizatorzy ZIO w Soczi
postawili wysoko poprzeczkę w wielu
dziedzinach, sam koszt przygotowania 235
nowych obiektów sportowych, 4 uzdrowisk ze 150 kilometrami tras zjazdowych
i biegowych oraz całej infrastruktury, to
niebotyczny wydatek. I tu uwaga, dla naszych władz starających się o przyznanie
królewskiemu miastu Kraków organizacji
ZIO w 2022 roku. Nie naśladujcie Rosjan,
raczej bierzcie przykład z Norwegów,
w pozyskiwaniu i wydawaniu pieniędzy
na organizację olimpiady.
Ale, o tym, napiszę już po zakończeniu
ZIO w Soczi. Moim zdaniem trzeba będzie
wykorzystać złotą olimpiadę w Soczi, dla
popierania starań przyznania zimowej
olimpiady miastu Kraków.
A w popieraniu starań o przyznanie
ZIO mam już wieloletnie doświadczenie
z końca ubiegłego wieku. Pamiętacie P.T.
Czytelnicy działania Towarzystwa na
Rzecz Wspierania Starań Organizacji ZIO
w 2006 roku w Polsce. Andrzej Georg
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Walka na kole Zagłębia.

Fot. W. Suchta

Prowadzenie usypia
SPR Zagłębie Sosnowiec - MKS Ustroń 36:23 (22:10)
12 lutego w sali SP-1 odbył się mecz
śląskiej ligi juniorów młodszych, w którym
MKS Ustroń podejmował Zagłębie Sosnowiec. Od pierwszych minut spotkania
wyraźna przewaga naszej drużyny. Po
kwadransie prowadzimy już 8:1. Po kilku
minutach jest już dziesięciobramkowa
przewaga i kończą się emocje. Ta dziesięciobramkowa przewaga utrzymuje się
praktycznie przez całe spotkanie. Okresami
w szeregi MKS wkrada się chaos, czasami
za szybko chcą strzelić. Przeciwnik na
wiele pozwalał. Jednak MKS stracił 23
bramki, a to przy takiej różnicy umiejętności drużyn nie powinno się zdarzyć.
Dla widzów mecz bez historii. Drużyna
z Sosnowca tylko krótkimi okresami była
równorzędnym rywalem.
MKS Ustroń zagrał w składzie (w nawiasach strzelone bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kurowski, Witold Chwastek
– Michał Jopek (11), Krzysztof Bielesz (6),
Marek Cholewa (1), Dawid Jenkner (5),
Mateusz Turoń (7), Adrian Miśkiewicz (1),
Arkadiusz Czapek (1), Szymon Gogółka,
Krzysztof Kotela, Marcin Oświecimski
(1), Kacper Matlak, Damian Bujok (3).
Kapitan Zagłębia Maciej Krzepkowski:
- Nie możemy narzekać, bo mamy taki
skład, jaki mamy. Trochę się w drużynie
posypało. Mecz raczej wyrównany, chłopaki dali z siebie wszystko, więc myślę,
że możemy być zadowoleni. Wiadomo, że
nie wyglądało to perfekcyjnie. Oczywiście

z przegranej wyciągniemy wnioski na treningach, bo zawsze może być lepiej. Niestety mnie kryto indywidualnie, ale zmieniły się przepisy i tego nie obejdziemy.
Raczej drużynie pomagam, bo nie jestem
z nimi stale. Gram żeby się odstresować.
Czasem tak się gra. Są tacy co cwaniakują,
ale raz dwa, chłopak trochę poleży i to się
kończy. Ustroń prezentuje fajny poziom,
są mocni, dużo fajnych zagrywek, zrobili
dobre wrażenie.

Strzał z biodra.

Trener MKS Piotr Bejnar: – Pierwszą
połowę zagraliśmy dobrze, w ogóle to jedna z lepszych naszych pierwszych połów.
Wyszliśmy mocno skoncentrowani i od
początku gra wyglądała dobrze z przodu
i z tyłu. Wynik wysoki do przerwy, a trzeba
było jeszcze zagrać drugą połowę. Była
szansa, żeby wszyscy pograli, bo wynik
został ustalony w pierwszych trzydziestu
minutach. Kolejne zwycięstwo, z którego
się cieszymy, kolejne dwa punkty. Gdy się
wysoko prowadzi trudno przez cały czas
utrzymać koncentrację. Powstaje problem
mobilizacji, żeby nie zejść poniżej pewnego poziomu. Zdarzyły się momenty przestoju, trochę bałaganu, ale prowadzenie
usypia. Generalnie mecz udany.
Najbliższe spotkanie MKS rozegra
w sobotę 22 lutego w Bytomiu, następnie
w środę 26 lutego podejmować będzie
drugą drużynę Mysłowic. Z Bytomiem
pojedynki są zawsze zacięte, szczególnie
te na ich terenie. Jednak w tej formie nasza
drużyna powinna wygrać, co znacznie
przybliży ją do awansu do ćwierćfinałów
mistrzostw Polski. A 12 marca w Ustroniu rozegrany zostanie mecz na szczycie
z GKS Olimpią I Piekary Śląskie o tytuł
mistrza województwa śląskiego.
Wojsław Suchta
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