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W ostatni weekend rywalizowano o Puchar Czantorii.

WYŻSZOŚĆ TENISA
Rozmowa z Tomaszem Stockingerem

Jakie są pana związki z Ustroniem?
Sięgają piętnastu lat za sprawą Andrzeja Bielendy. Poznaliśmy się
na korcie tenisowym i jest to przyjaźń sprawdzona. W związku
z tym w miarę często przyjeżdżam do Ustronia, byłem już parędziesiąt razy, najczęściej w okolicach świąt, ale także latem.
Zresztą szykujemy na urodziny Andrzeja rozgrywki tenisowe
na tutejszych kortach. Właściwie to Ustroń jest takim miejscem,
gdzie czuję się jak w domu. Na moich oczach wiele się w tym
mieście zmieniło na plus, jednak zawsze Ustroń był miejscem
sympatycznym. Nieduży, nie ma wielkomiejskich pretensji, więc
mam miłe wspomnienia. Jak przyjeżdżam, w duszy się wszystko
raduje. Zmierzam tu na skrzydłach, a odjeżdżam z żalem.
Uprawia pan sporty zimowe?
Tu się nauczyłem, przełamałem, bo wcześniej panicznie bałem
się nart. Lubię sport i rekreację, ale przez wiele lat myślałem,
że narty są dla mnie za trudne i nie dam rady. Dziesięć lat temu
postawiłem pierwsze kroki na stoku Andrzeja Bielendy. To była
(cd. na str. 2)
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PIOTR NALEPA
I BREAKOUT DLA DZIECI

Koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” zagra Piotr Nalepa Breakout
Tour. Będzie on poświęcony pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza
Nalepy, z którymi utożsamiane są najlepsze lata polskiego rocka
i bluesa. Mimo że oboje już nie żyją, na scenie są obecni za
sprawą projektu pod nazwą „Piotr Nalepa Breakout Tour”. Piotr
Nalepa, syn Tadeusza i Miry, wraz z Robertem Luberą, twórcą
i liderem krakowskiej grupy Nie-bo, z sukcesem odtwarzają to,
co było najlepsze w repertuarze zespołu Breakout i Tadeusza
Nalepy. To wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich, ponieważ
od lat Mira i Tadeusz występowali osobno (wyjątek stanowiły
koncerty okolicznościowe). 5 marca w MDK „Prażakówka” od
godz. 17 usłyszymy między innymi: „Modlitwy”, „Kiedy byłem
małym chłopcem”, „Na drugim brzegu tęczy”, „Gdybyś kochał
hej”, „Poszłabym za tobą”, a także nowe wersje „Do kogo idziesz”
i „Chciałabym być słońcem”. Biletami wstępu są cegiełki o wartości 25 zł. Dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie
kolonii letnich dla podopiecznych Stowarzyszenia.
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(cd. ze str. 1)
trudna lekcja, ale tu się urodziłem jako narciarz i pokonałem
swoją słabość.
Gdy słyszy pan Ustroń, to z czym się panu kojarzy?
W pierwszym momencie trzeba się dowiedzieć, o który Ustroń
chodzi. Mylą się Krynice i mylą się Ustronie. Ustronia Morskiego
nie znam, choć pewnie też jest piękny. A ten kojarzy mi się ze
zdrowiem, śniegiem, pięknym latem i wspaniałym powietrzem,
a mimo że jest daleko od Warszawy, to łatwo dojechać. W ogóle
cały region Beskidów jest wesoły, zdrowy i energetyczny.
Obecnie jest pan kojarzony z serialem „Klan”. Wcześniej
był pan znany, miał poważne role w swym dorobku, to chyba
jednak nieporównywalne.
Mam wrażanie, że ci z pierwszej linii kina artystycznego, wielkoekranowego, cieszą się słusznie artystyczną estymą, ale spoglądają na takich weteranów seriali jak ja z pewną zazdrością.
Z kolei i my spoglądamy z pewną zazdrością na ich dokonania.
To trochę inne światy. Oni mają więcej pieniędzy na drugi, trzeci
plan, wszystko jest bardziej efektowne, nam z kolei trudno spełniać ambicje artystyczne, stąd chyba moja tęsknota za dużym
ekranem, chociaż tu i tu gra aktor i daje z siebie wszystko.
Siła rażenia serialu jest wiele większa.
Tak, gdyż nasz każdy odcinek ogląda 3 miliony widzów, choć 15
lat temu mieliśmy oglądalność równą ze skokami narciarskimi
Adama Małysza, czyli około 8 milionów widzów. Na obecne
czasy 3 miliony to bardzo dobrze, bo w ogóle spada oglądalność
telewizji. To fakt i trudno z tym dyskutować. Twórcy każdego
polskiego filmu kinowego chcieliby mieć 3 miliony widzów.
Oczywiście są takie filmy i bardzo dobrze.
Przez 18 lat ludzie się zmieniają, a jak zmieniła się kreowana
przez pana postać?
Tak jak ja. Nie potrzebuję charakteryzacji i staram się godnie
starzeć. To siła takiego serialu, że zaciera granicę między fikcją,

T. Stockinger.
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turystyczne „Zaolzianka”
w Istebnej. Prywatny nabywca
zapłacił 1.055.000 zł (pierwszy
przetarg opiewał na 2,1 mln zł).
Budynek zostanie wyremontowany, ale co w nim będzie,
tego jeszcze nie wiadomo.
Od marca w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy Chybie pojawią się pojemniki z solanką z Zabłocia. Ten
prosty zabieg poprawi jakość
powietrza, którym oddychają
dzieci.
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Za ósmym razem Starostwo Powiatowe w Cieszynie
sprzedało dawne schronisko

2 Gazeta Ustrońska

*

*

*

Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra działające
przy parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie zostało
zarejestrowane jesienią 1993
roku. Zaczęto wydawać własne pismo, które ukazuje się
nadal.
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*

*

Blisko 39,5 mln zł mają
wynieść tegoroczne wydatki

a codziennym realem. Często dziennikarze pytają, ile jest w mojej roli Stockingera, a ile Lubicza. Czy to ciągle jeszcze jest gra
aktorska? Na takie pytanie odpowiadam: „Lubicza jest we mnie
50% plus VAT”. Jestem aktorem, gram rolę, pracuję, ale po 18
latach ta granica jest bardzo cieniutka.
A nie bywa to nużące?
Nie. Bardzo dobrze się czuję z ekipą A i ekipą B, jesteśmy zżyci,
zaprzyjaźnieni, a rożnie bywało, czasem awantura, innym razem
bankiet, jak spadała oglądalność, to martwiliśmy się, potem jednak widownia rosła. W sensie zawodowym i ludzkim to ogromny
sukces, że tworzymy monolit, zespół rozumiejący się bez słów.
W młodości grał pan w koszykówkę w Polonii. Czy dziś sentyment do sportu pozostał?
Od 17 lat gram w tenisa i widzę w nim coraz więcej zalet.
Jest pan także kibicem?
Oglądam mecze, gdy grają godni siebie przeciwnicy, szczególnie,
że mamy wspaniałe transmisje, coraz lepszą pracę operatorów,
na wyciągnięcie ręki dostępny wyczyn w znakomitej jakości
w Melbourne czy podczas US Open. Oglądam także jako aktor,
bo mam do czynienia z genialnym spektaklem. Dwóch aktorów
w rolach głównych, scenariusz nieznany, a reżyserem niewidzialna ręka. Granie na scenę w takim napięciu, nie znając scenariusza,
zakończenia, oglądany przez tysiące na stadionie i setki milionów
świecie, to sytuacja, której w swoim zawodzie nie osiągnę.
Inne konkurencje sportowe też pana zajmują?
Wszystkie, może mniej lubię piłkę nożną i boks, choć też podglądam. Wyznaję wyższość tenisa, gry bezkontaktowej, z podtekstem
psychologicznym i perfekcyjną harmonią wszystkich elementów.
Do tego wytrzymałość, kondycja psychiczna. A my to wszystko
widzimy dzięki zbliżeniom, najazdom na twarz. Tenisiści nie
mówią ani jednego słowa. Oglądamy przez dwie godziny dwóch
aktorów nie wypowiadających żadnego słowa.
Czy człowiek jest w stanie wyłączyć się z tego, że są kamery,
publiczność, że ogląda go cały świat?
Proszę zobaczyć co się dzieje z zawodnikami dopiero zaczynającymi. Kiedy dostają się na wielki stadion i grają o wielką stawkę,
to zazwyczaj się gubią. Nie wiedzą jakiej potrzebują koncentracji,
jak wykorzystać energię siedzących wokół kilkunastu tysięcy
ludzi i przekuć ją na swój sukces. Tymczasem nogi z waty i tzw.
hebel. Ręka sztywnieje i nie można zagrać tak jak się potrafi.
Tego trzeba się nauczyć, a frycowe trzeba zaliczyć.
Młodzi aktorzy, kształceni w tym zawodzie, też płacą frycowe?
Na początku mojej kariery trema mnie paraliżowała, miałem
mega poziom adrenaliny, a następnego dnia niewiele pamiętałem
ze spektaklu. Trema powoduje, że człowiek niepotrzebnie włącza
takie zapasy adrenaliny, jakby walczył o życie. Z czasem uczymy
się, że jest trema, ale ta mobilizująca. Aktor jak sportowiec musi
być w formie. Jedziemy na wakacje ładować akumulatory, wyłączamy się, zaszywamy gdzieś, potem znajdując się ponownie w
teatrze, studiu, jest ten moment, gdy myślimy: „Czy ja jeszcze to
potrafię?”. I potrzebuję tygodnia, by nabrać formy. Niezależnie od
wielkości widowni, za każdym razem jest to mobilizacja i chcę
wypaść jak najlepiej, na tyle, na ile mnie stać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
budżetowe w gminie Strumień.
Na inwestycje przeznaczono
5 mln 319 tys. zł. Kontynuowana będzie rozbudowa i budowa kanalizacji w Strumieniu
i Zbytkowie (koszt to 2 mln
225 tys. zł). Na remonty dróg
wydanych zostanie 860 tys. zł.
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Dwie stacje monitorujące
poziom wody i wielkość opadów zamontowano na Bobrówce w Cieszynie. Automatyczny odczyt pomoże służbom kryzysowym w szybkim
powiadomieniu mieszkańców
o niebezpieczeństwie powodziowym oraz w sprawnym
podjęciu działań ratowniczych.

			
Pierwszą spółdzielnią produkcyjną była w powiecie cieszyńskim RSP w Dębowcu.
Założono ją w 1951 roku.
W połowie lat 50 istniało na
naszym terenie 18 spółdzielni.
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*
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152.427.963 zł chce wydać
Starostwo Powiatowe w 2015
roku. Blisko 19 mln zł pójdzie
na inwestycje, z czego 11,8 mln
zł na zadania drogowe. W planie przebudowa ul. Bielskiej
w Górkach Wielkich, modernizacja drogi powiatowej 1450 S
Kamesznica-Koniaków, mostu
na Wiśle w Strumieniu oraz
modernizacja mostu na Wiśle
w Skoczowie.
(nik)
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DLACZEGO WARTO JECHAĆ
NA BORNEO I SRI LANKĘ
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Dorotą i Michałem
Kohutami na temat „Z wyspy na wyspę, czyli dlaczego warto
było jechać na Borneo i Sri Lankę”, które odbędzie się w sobotę
28 lutego o godz. 16.00.

*

*

W weekendy nie brakuje narciarzy.

*

*

*

*

Fot. W. Suchta

ALBANIA - PIĘKNA, NIEZNAJOMA KRAINA
Tradycyjnie już początkiem marca na kolejną wyprawę zapraszają
Barbara i Benedykt Siekierkowie. To miłe, wiosenne spotkanie,
ilustrowane licznymi zdjęciami z podróży dedykujemy Paniom
i wszystkim innym. Do zobaczenia 7 marca - sobota, godz. 15.00
w Muzeum Marii Skalickiej - Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.
Irena Maliborska

*

*

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krystyna Skałka
lat 84
ul. Myśliwska
Jan Kawulok
lat 72
ul. Sztwiertni
Ewa Cieślar
lat 82
ul. Orłowa
Tadeusz Kożdoń
lat 80
ul. Szpitalna

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie
pozostaje w sercach na zawsze.
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 lutego 2015 r.
długoletniego emerytowanego nauczyciela i dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu

mgr Antoniego Sosińskiego
którego pożegnaliśmy 23 lutego 2015 r.
w Wiśle na cmentarzu „Na Groniczku”.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Dyrektor, współpracownicy, absolwenci
i wychowankowie ZSP w Ustroniu
REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
16 I 2015 r.
Po raz kolejny interweniowano
w Orange w sprawie przewróconej skrzynki telekomunikacyjnej,
stojącej na skrzyżowaniu ul. Grażyńskiego i Nadrzecznej. Do tej
pory firma telekomunikacyjna naprawiała i zabezpieczała skrzynkę
tylko prowizorycznie i problemy
się powtarzają.
16 I 2015 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
martwej sarny na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej i Myśliwskiej. Zwierzę zostało zabrane do utylizacji.
17 I 2015 r.
Kontrola sanitarno-porządkowa na posesjach przy ul. Brody
i Widokowej.
17 II 2015 r.
W czasie patrolu na ul. Skalica
strażnicy zauważyli drzewo, które
mogło się przewrócić na drogę.
Wezwali straż pożarną i do jej
przyjazdu zabezpieczali niebezpieczne miejsce. Kierowali też
ruchem w czasie wycinki, bo trzeba było częściowo zamknąć ulicę.
18 II 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne
na posesjach przy ul. Katowickiej.
Jednego właściciela nieruchomości ukarano mandatem w wys. 100
zł za wylewanie ścieków na pola.
19 II 2015 r.
Strażnicy zgłosili pracownikom
firmy Orange, że na studzience telekomunikacyjnej przy ul. Pięknej
jest pęknięta pokrywa.
20 II 2015 r.
Kontrola stanu technicznego zna-

ków drogowych i oświetlenia na
terenie całego miasta. O uszkodzeniach strażnicy poinformowali
pracowników urzędu miasta.
20 II 2015 r.
Na ul. Szpitalnej została znaleziona padnięta sarna, zwierzę zostało
zabrane do utylizacji.
20 II 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
kierowcę z Częstochowy, który
nieprawidłowo zaparkował samochód i bardzo utrudniał ruch na ul.
Sportowej.
21 II 2015 r.
Przy dolnej stacji wyciągu na
Czantorię zauważone zostały dwa
wolno biegające psy. Wezwano
strażników miejskich, a ci pracowników schroniska dla zwierząt w
Cieszynie, dokąd zabrany został
wilczur i kundel o czarnej sierści
z białymi łatami na łapach.
21 II 2015 r.
Podczas patrolu zauważono duży
wyciek wody przy ul. Lipowskiej.
Sprawę zgłoszono Wodociągom
Ziemi Cieszyńskiej.
(mn)
REKLAMA

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
Nabożeństwo Ekumeniczne pod hasłem „Czy wiecie co wam
uczyniłem” wg liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Bahama odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augburskiej w Ustroniu
6 marca o godz. 17.00.
REKLAMA

Czy zdarzyło Ci się kiedyś uczyć języka angielskiego
dobrze się przy tym bawiąc?
TERAZ JEST OKAZJA!
Zapraszamy na spotkanie językowe z grą TOWN. Po raz
pierwszy w naszym mieście! W przyjaznej atmosferze gry
poznaj najważniejsze zwroty, słowa i zasady języka angielskiego. U nas nie ma przegranych, uczymy się i bawimy bez
rywalizacji.
Ruszamy już w marcu! Zajęcia w formie gry odbywać się
będą w poniedziałki o godz. 18.00 na ul. 9 Listopada 3 (100m
od Ratusza i Rynku). Zapisy pod nr tel. 691 667 729. Zapraszamy chętnych od 9 do 99 roku życia. Pierwsze spotkanie
w najbliższy poniedziałek 2 marca o 18.00!
REKLAMA

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
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SZKOLNA
SPARTAKIADA
ZIMOWA
TRÓJKI

19 lutego odbyła się Szkolna Spartakiada Zimowa 2015 Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
Polanie. Zawody rozegrano na Kolei Linowej Czantoria przy pięknej, słonecznej
pogodzie. Do współzawodnictwa w slalomie gigancie zgłosiło się 24 uczniów.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i medale.

TRZY AUTA W PIĘĆ LAT
20 lutego na ustrońskim rynku dokonano
przekazania ustrońskiej policji nowego
radiowozu marki KIA. Burmistrz Ireneusz
Szarzec wręczył kluczyki komendantowi
Komisariatu Policji w Ustroniu Januszowi
Baszczyńskiemu, a uczestniczył w tym
zastępca komendanta powiatowego policji
Jacek Bąk.
- Samochód został sfinansowany po połowie ze środków budżetu państwa i samorządu - poinformował J. Bąk. - Według
zaleceń Unii Europejskiej samochód ma
szary kolor z elementami odblaskowymi.
Na terenie całego powiatu w ubiegłym
roku przy współudziale samorządu zakupiono siedem pojazdów w rozliczeniu po
połowie.
- Taki nowy radiowóz ma służyć przede
wszystkim szeroko rozumianej prewencji,
ale też poprawie bezpieczeństwa - mówił
burmistrz I. Szarzec. - Poza tym samochód
dobrze się prezentuje wizualnie, a że są już
w naszym komisariacie dwa takie same,

to powodują, że są częściej widziane i poprzez to postrzeganie działań policji przez
społeczność lokalną jest dużo lepsze. Są to
już sprawdzone samochody.
Nie jest to pierwszy samochód w ten
sposób zakupiony stróżom prawa. Na
przestrzeni ostatnich pięciu lat kupiono
tak trzy samochody dla ustrońskiej policji.
- Nowy radiowóz to KIA cee’b combi
o wartości około 65.000 zł - mówi J.
Baszczyński. - Poprzez specjalne oznakowanie policja jest lepiej widoczna. Obecnie
Komisariat Policji w Ustroniu ma 6 samochodów. Trzeba pamiętać, że obsługujemy
również gminę Goleszów.
Samochody dla policji kupuje się w ten
sposób, że co roku jedna z komend wojewódzkich organizuje przetarg i wyłoniony
w nim oferent zaopatruje w radiowozy
policję w całym kraju. W ubiegłym roku
taki przetarg przeprowadziła Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie.
Tekst i zdjęcie: Wojsław Suchta

W niedzielę 22 lutego ok. godz. 13.40 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z Akacjową. Pierwszeństwa nie ustąpiła mieszkanka Jastrzębia Zdroju, kierująca mercedesem i zderzyła się z alfą romeo kierowaną przez mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Kierowcy
byli trzeźwi, winna została ukarana mandatem. Kierowcy zwracają uwagę, że w tym miejscu
często dochodzi do kolizji, a uwagę od sytuacji na drodze odwraca duża liczba reklam.
Niektóre mają elementy świetlne, mogące utrudniać widoczność. (mn)
Fot. W. Herda
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WYNIKI:
klasa 1-3 dziewczyny: 1. Anna Bolik,
2. Laura Poznańska, 3. Karolina Macura;
klasa 1-3 chłopcy: 1. Łukasz Korcz,
2. Krystian Kozok, 3. Maksymilian Zawiliński;
klasa 4-6 dziewczyny: 1 Edyta Gomola,
2. Kamila Pawelska, 3. Agnieszka Bolik;
klasa 4-6 chłopcy: 1. Grzegorz Hussar,
2. Jakub Gomola, 3. Daniel Kozok.
Pozostali uczniowie dzielnie kibicowali
zawodnikom, zjeżdżali na ślizgaczach
oraz brali udział w zabawach na śniegu.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
3 z Oddziałami Przedszkolnymi oraz
grono pedagogiczne serdecznie dziękują
prezesowi Kolei Linowej Czantoria za
możliwość zorganizowania zawodów oraz
wszystkim pracownikom za profesjonalne ustawienie trasy i sprawny przebieg
zawodów.
Do zobaczenia na stoku za rok!
Urszula Antończyk
26 lutego 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O weekendowych atrakcjach mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

GIMNAZJALIŚCI NA POLITECHNICE
3 grudnia 2014 roku grupa gimnazjalistów miała niepowtarzalną okazję wyjazdu
na Politechnikę Śląską w Gliwicach, by
zobaczyć elektryczny bolid - technologiczny symbol Śląska oraz posłuchać
o działaniach studentów tworzących grupę
Silesian Greenpower.
Jest to międzywydziałowy projekt uczelni, który popularyzuje studia o profilu
inżynierskim oraz zajmuje się tworzeniem
elektrycznych samochodów startujących
w corocznych wyścigach Greenpower
Corporate Challenge w Wielkiej Brytanii.
Odbywają się one od 2008 roku. W 2014
roku na torze Goodwood śląskie samochody elektryczne zdobyły 2., 3. oraz 5.
miejsce. Ważną nagrodą od firmy Siemens
był tytuł „Best Engineered Car 2014”.
Dzięki doktorantom – mgr. inż. Michałowi Sobkowi oraz mgr. inż. Łukaszowi Grabowskiemu dowiedzieliśmy się
w formie popularnonaukowej, jak przebiega projektowanie karoserii samochodu,
czemu służą badania aerodynamiczne,
w jaki sposób projektuje się i bada wytrzymałość ramy elektrycznego bolidu, jaki

wpływ wywierają tego rodzaju pojazdy
na rozwój ekologii.
Podczas budowy pojazdu na coroczne wyścigi konstruktorzy z Politechniki
Śląskiej poszerzają wiedzę z zakresu
mechaniki, elektroniki oraz aerodynamiki.
Regulamin wyścigów samochodowych
Greenpower Corporate Challenge się
zmienia, więc studenci muszą dopasować
się do niego i projektować szybsze, lżejsze oraz bardziej ekonomiczne pojazdy.
Mieliśmy okazję zwiedzić profesjonalne
hamownie, na których zademonstrowano
nam testy silników, badania w tunelu
aerodynamicznym oraz zobaczyliśmy
poszycie bolidów wykonane z bardzo
lekkich i wytrzymałych laminatów. Na
zakończenie gimnazjaliści obejrzeli interesującą prezentację dotyczącą historii
wyścigów Silesian Greenpower.
Koordynatorem projektu jest profesor
Andrzej Baier, któremu chcielibyśmy
podziękować za niezwykle pasjonującą,
niekończącą się dyskusję.
Małgorzata Raszka
oraz uczniowie Gimnazjum nr 2

19 lutego w Korbielowie odbyła się przedostatnia edycja zawodów Śląskiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim. Zawodnicy klubu SRS Czantoria dzielnie walczyli na trasie slalomu giganta.
Pomimo plusowej temperatury, trasa zawodów trzymała do ostatniego zawodnika. 3. miejsce
w kat. juniorek E zajęła Amelia Warzecha, 4. miejsce w kat. juniorek B zajęła Wiktoria Pokorny,
na 7. miejscu w kat. juniorek C ukończyła zawody Rozalia Warzecha oraz Mikołaj Ryncarz
w kat. junior B. Do czołowej 10 załapali się również Kacper Walczak w kat. junior C i Jakub
Baszczyński (na zdjęciu) w kat. junior B.
Bartłomiej Pilch, trener SRS Czantoria
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Za nami przedostatni weekend lutego,
skończyły się ferie zimowe w większości
województw, tym niemniej staramy się
przygotowywać propozycje, które przyciągną gości nie tylko w ferie, wakacje
i długie weekendy, ale również poza tymi
okresami. Oczywiście kluczową rolę odgrywa aura, na szczęście bardziej korzystna niż przed rokiem.
Ostatni weekend to ładna, choć wietrzna
pogoda. Przybyło sporo gości, narciarze
korzystali ze stoków. Staramy się jednak,
by oprócz naturalnych walorów, przedstawiać szerszą ofertę. Jest to też spowodowane faktem, że w zimie niestety przegrywamy z miejscowościami położonymi wyżej,
gdzie śnieg utrzymuje się dłużej. Dlatego
oferujemy różne propozycje ubogacające
pobyt w Ustroniu. Mają one zachęcić
do pozostania w Ustroniu, gdyż naszym
celem jest sprawienie, że turyści i goście
zostaną na dłużej, w większym stopniu
skorzystają z atrakcji Ustronia.
W minioną sobotę odbyła się nasza
sztandarowa impreza narciarska czyli Puchar Czantorii, od wielu lat przyciągający
do Ustronia nie tylko startujących, ale
także ich rodziny, by wspólnie pobawić
się na stoku. Pogoda dopisała i myślę,
że wszyscy byli zadowoleni. Mówiąc
o imprezach na stokach narciarskich trzeba
dodać, że wykorzystujemy naszą przewagę
nad innymi, a związane jest to z dogodnym
dojazdem zarówno samochodem, autokarem czy pociągiem, praktycznie pod
sam wyciąg, co jest istotne zwłaszcza dla
przyjeżdżających z Górnego Śląska.
W sobotę w MKD „Prażakówka” był
kiermasz wyrobów regionalnych posiadający swoich miłośników. Obywały się
też dwa halowe turnieje sportowe, jeden
przez dwa dni dla tenisistów stołowych,
drugi w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży.
Pozytywną cechą tych imprez jest to, że
uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy
Ustronia, a w przypadku tenisa stołowego,
był to turniej międzynarodowy. Chcielibyśmy, by stało się powszechnie znane
to, że w naszym mieście coś się dzieje
i warto tu przyjechać nie tylko dla pięknych
krajobrazów i naturalnych dobrodziejstw
uzdrowiska, ale można pobyt uatrakcyjnić
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju
akcjach, imprezach i wydarzeniach mających miejsce w Ustroniu.
Końcem lutego zaczynamy podsumowania zimy, kończą się ferie i związany
z nimi przyjazdy na aktywny wypoczynek.
Pojawiają się jednak inne propozycje, chociażby kulturalne, jak rozpoczynające się
niedługo Ustrońskie Spotkania Teatralne,
czy inne imprezy mające w tym mniej
korzystnym okresie zachęcić do przyjazdu
do Ustronia.
Notował: (ws)
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nej „Równica”, promowanie i upowszechnianie pieśni, tańców, muzyki śląskiej
oraz innych form działalności kulturalnej,
rozpowszechnianie twórczości polskich
artystów w kraju i zagranicą, stwarzanie
atmosfery zaufania i szacunku dla pracy społecznej, przyczynianie się do ich
utrwalania oraz wspieranie organizacyjne
i rzeczowe osób fizycznych i prawnych,
które podejmują działania na rzecz rozwoju kulturalnego.
Fundacja Dobrego Pasterza
Numer KRS: 0000047396
Celem fundacji jest niesienie pomocy
osobom w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością, uzależnieniami. Fundacja Dobrego
Pasterza pomaga bezdomnym przez organizowanie kursów zawodowych. Prócz
tego bezdomni mogą korzystać z porad psychologa i prawnika. Organizacja
pomaga również bezrobotnym poprzez
organizowanie kursów zawodowych, językowych i komputerowych.
Klub Sportowy „Nierodzim”
w Ustroniu
Numer KRS: 0000177110
Popularyzuje kulturę fizyczną i sport.
Prowadzi drużyny piłkarskie dzieci, młodzieży i dorosłych.
Towarzystwo
Kształcenia Artystycznego
Numer KRS: 0000096883
Celem Towarzystwa jest budzenie i rozwijanie wśród zrzeszonych mieszkańców,
jak i osób indywidualnych, wrażliwości
estetycznej w zakresie: muzyki, plastyki, tańca, fotografiki artystycznej i inne.
TKA prowadzi Ognisko Muzyczne, do

którego uczęszczają dzieci i młodzież
z Ustronia i mogą uczyć się śpiewu oraz
gry na różnych instrumentach pod okiem
profesjonalnych nauczycieli.
Towarzystwo Opieki
nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu
Numer KRS: 0000099847
TONN prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla
Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu. Pozyskuje środki finansowe na utrzymanie Ośrodka poprzez organizowanie
festynu Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, aukcji obrazów twórców ustrońskich
i obrazków dzieci z Ośrodka, występów
zespołów dziecięcych. Prowadzi również
poradnię wczesnego wykrywania wad
rozwoju oraz świetlicę dla dorosłych osób
niepełnosprawnych.
Fundacja Św. Antoniego
Numer KRS: 0000100192
Fundacja prowadzi kuchnię dla ubogich,
z której korzysta codziennie około 100
osób. Służy potrzebującym pomocą na
bieżąco – interwencje, zapomogi, punkt
wydawania odzieży, paczki żywnościowe
na święta (dla 100 osób), pomoc psychologiczna, duchowa. Corocznie organizuje
kolonie dla dzieci, na które wyjeżdża
około 40 podopiecznych rocznie, realizuje
programy profilaktyczne, przeciwalkoholowe oraz przeciwnarkotykowe.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Rodzin „Ponad Granicami”
Numer KRS: 0000330742
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę
w Hermanicach, zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, pomoc dydaktyczną,
organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania i uzdolnienia, kształtuje prawidłowe
postawy interpersonalne i społeczne, organizuje półkolonie i ferie, wspiera rodziny
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
o niskim statusie materialnym, współpracuje z rodzicami i instytucjami społecznymi, organizuje szkolenia (w szczególności
„Szkoły dla Rodziców), organizuje imprezy o charakterze profilaktyczno-sportowym, prospołecznym i rekreacyjnym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej”
Numer KRS: 0000110528
To jedyna placówka w powiecie pro-

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczając się z fiskusem za rok 2014 kolejny raz możemy przekazać 1 procent
swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nasze ciężko zarobione
pieniądze przekażemy państwu np. na armię, oświatę, sport, ale też na zagraniczne wyjazdy posłów i odprawy dla urzędników, albo przekażemy je osobom, które
działają społecznie na rzecz potrzebujących i dla rozwoju obywateli.
Możemy ten 1 procent przekazać wielkim ogólnopolskim fundacjom, które reklamują się szeroko w mediach, albo ustrońskim stowarzyszeniom, które pracują
na naszym podwórku, sprawiając, że żyje nam się lepiej, pełniej.

DLA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy
mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego („Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego OPP”) wpisujemy
numer KRS, czyli numer pod jakim organizacja widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Numer znajduje się na liście
publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
Pieniądze wybranej organizacji urząd
skarbowy przekaże do końca lipca 2015 r.
Poniżej lista organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w Ustroniu
(dane według bazy.ngo.pl).
Stowarzyszenie Kulturalne
„Równica” w Ustroniu
Numer KRS: 0000032061
Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie
działalności Dziecięcej Estrady Regional-

Bywa, że turyści przyjeżdżają w góry z psami
i wyjeżdżają bez nich. W niedzielę strażnicy
zauważyli dużego wilczura, który błąkał się
bez właściciela na ul. Daszyńskiego. Psy nie
mogą biegać bez opieki, a ten na dodatek
mógł stwarzać zagrożenie dla przechodniów.
Jeden ze strażników próbował podejść do
psa, jednak nie było to łatwe, bo szczerzył
kły i warczał. Nasze służby nie mają odpowiedniego wyposażenia do zajmowania się
zwierzętami, jednak za drugim podejściem
udało się założyć specjalną obręcz na szyję
wilczura i przywiązać go. Nie zagrażał już
ludziom, ale bardzo żywo reagował na przechodzące psy, szczekając i wyrywając się.
Pracownicy schroniska dla zwierząt mogli
przyjechać na miejsce dopiero po półtorej
godzinie. Pies został zabrany do Cieszyna.
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wadząca tak szerokie działania na rzecz
dzieci i rodzin za sprawą specjalistycznej
placówki wsparcia dziennego Ośrodek
Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można
Inaczej” oraz oddziałów w ustrońskich
szkołach. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
organizuje imprezy masowe, okolicznościowe, wspiera ideę wolontariatu.
Uczniowski Klub Sportowy
„Beskidy”
Numer KRS: 0000445929
Celem działalności klubu jest propagowanie i nauka gry w tenisa ziemnego na terenie miasta Ustroń i miast sąsiadujących.
Obecnie w Klubie jest zadeklarowanych
90 członków (dzieci i młodzież), w tym
dziesięcioro to zawodnicy startujący w turniejach pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego. Na bazie szkółki niektórzy
przechodzą do grupy wyczynowej, gdzie
praktycznie trenuje się codziennie. Siedzibą Klubu jest Hala Tenisowa przy ul.
Sportowej.
Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
Numer KRS: 0000116212
Można też przekazać 1% swojego podatku ochotniczym strażom pożarnym.
Jako główną organizację podajemy wtedy
Związek OSP RP, a w rubryce Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy
1%: swoją jednostkę OSP i jej dokładny adres razem z kodem pocztowym.
W Ustroniu jednostki OSP działają
w Centrum, Polanie, Nierodzimiu i Lipowcu.
Opracowała: (mn)

GOŚCINNIE OBÓJ
I NIE TYLKO
Odbywający się od kilku lat w II połowie lutego Koncert Pedagogów Ogniska
Muzycznego, w tym roku przypada nie
w czasie karnawału, który okazał się wyjątkowo krótki. Towarzystwo Kształcenia
Artystycznego, działające od ponad dwudziestu lat w Ustroniu, zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie kulturalne 27 lutego o
godz. 17 do sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka”. Tradycyjny już koncert zapowiada się bardzo
atrakcyjnie, bowiem pedagodzy wystąpią
tym razem w ciekawych duetach, triach,
kwartetach, a nawet kwintetach. Repertuar,
który zaprezentują będzie różnorodny, zawierający trochę klasyki, trochę rozrywki,
trochę z pogranicza tych dwóch stylistyk.
Jako ciekawostkę zapowiedziano utwór na
jeden fortepian i osiem rąk. Ogólnie mówiąc – dużo zabawy z elementami zadumy.
A wszystko dziać się będzie za sprawą nauczycieli Ogniska Muzycznego:
Urszuli Chwastek (skrzypce), Joanny
Ludwik (skrzypce), Krzysztofa Durlowa (skrzypce), Renaty Badury-Sikory
(fortepian), Urszuli Białek (fortepian),
Joanny Lipowczan-Stawarz (fortepian),
Aleksandry Pruszydło (fortepian), Małgorzaty Groborz (gitara), Piotra Sztwiertni
(akordeon), Bronisława Grenia (klarnet)

i Marka Walicy (flet) oraz zaproszonych
gości: Marka Ludwika – nauczyciela
PSM w Cieszynie (obój), Jerzego Pustelnika – znanego cieszyńskiego fotografika,
obecnie mieszkańca Ustronia łączącego
zainteresowania fotograficzne z jazzem
(perkusja) oraz Przemysława Wrzecionki – absolwenta Ogniska (akordeon).
Koncert poprowadzi kilku pedagogów
wcielających się w trakcie programu
w rolę konferansjerów, spośród których
najważniejszą rolę odegra, zastępująca
kierowniczkę Ogniska – Agnieszkę Durlow na czas jej nieobecności, Aleksandra
Pruszydło, mająca doskonały kontakt
z publicznością.
Coroczne koncerty nauczycieli TKA
mają swój poziom styl, charakter i z roku
na rok przyciągają coraz więcej mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy.
Warty podkreślenia jest fakt, iż na trwałe
zapisały się w kalendarzu najważniejszych
imprez miejskich. Zatem najserdeczniej
Państwa zapraszam do udziału w tym
niecodziennym wydarzeniu i mam nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją
obecnością, a wśród Was przedstawiciele
władz samorządowych, a przede wszystkim nowi radni – członkowie resortowych
komisji Rady Miasta. Elżbieta Sikora

Lodowisko w Hermanicach, ok. roku 1964. Od lewej: Jerzy
Plinta, Czesław Niemiec, Władysław Liboska, Edward Dryjak,
Stanisław Podżorski, Roman Plinta, z przodu Jan Kluz - bramkarz.
Kibice: Ela Śliż i Halina Cholewa.
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NIE MA ŚREDNIAKÓW

W ostatni weekend 21 i 22 lutego rozegrano XXI Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Miasta Ustronia. W sobotę,
pierwszego dnia, rywalizowały dzieci
młodzież. Niestety frekwencja jedna
z niższych w ostatnich latach, więc organizatorzy mieli nieco kwaśne miny. Jednak
do rywalizacji stanęło 31 zawodniczek
i zawodników, w tym 17 z Ustronia. Słabszą frekwencję tłumaczy sędzia główny
zawodów Jerzy Hojnacki:
- W tym roku trochę mniej młodzieży, bo
ze względu na remont sali musieliśmy
przełożyć termin turnieju o tydzień. Zawsze był w ostatni weekend ferii, w tym
roku później, a na to nałożyły się inne
zajęcia dzieci i młodzieży. W tym samym
dniu był wojewódzki turniej kwalifikacyjny młodych zawodników, więc większość
po punkty właśnie tam pojechała. Oprócz
tego w Ustroniu był turniej piłki nożnej,
narciarski Puchar Czantorii, a niestety te
dwie dyscypliny biją popularnością tenis
stołowy. Ale i tak rywalizowało ponad
trzydzieści osób.
Wyniki pierwszego dnia:
dziewczynki niezrzeszone - 12 zawodniczek: 1. Anna Stoły - G-1 Ustroń,
2. Natalia Sobczyk - SP-3 Ustroń, 3. Żaneta Świeży - G-1 Ustroń, 4. Aleksandra
Sobczyk - G-1 Wisła, 5. Celina Rucka
- SP-6 Cieszyn, 6. Zuzanna Kukla - SP-3
Ustroń, juniorzy zrzeszeni - 3 zawodników: 1. Dawid Dziembała - Leszna Górna,
2. Piotr Ostachowski - SP Dzięgielów,
3. Patryk Burawa - G-1 Ustroń, chłopcy
niezrzeszeni – 16 zawodników: 1. Krzysztof Bułka - SP-6 Ustroń, 2. Kacper Nowak
- SP-6 Ustroń, 3. Jacek Krzempek - SP
Zebrzydowice, 4. Michał Wadowski SP-3 Ustroń, 5. Jakub Gil - SP-4 Kiczyce,
6. Gracjan Liwarowski - SP-7 Cieszyn.
W niedzielę 22 lutego do rywalizacji
stanęli seniorzy i jedna seniorka. I znowu
organizatorzy mili kłopot, bo z kolei zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, do
tego klasowych. Przyjechali zawodnicy
z Czech oraz z Hajdunanas na Węgrzech,
partnerskiego miasta Ustronia. Dodać
należy, że w Hajdunans jest klub tenisa
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stołowego uczestniczący w ligowych
rozgrywkach.
- Jesteśmy trzeci raz w Ustroniu, ale na
tym turnieju po raz pierwszy - mówi
Zoltan Warga z Hajdunanas. - Wcześniej
byliśmy tu na tzw. wymianie wypoczynkowej, raz w zimie i raz latem, każdy pobyt
inny, ale każdy ciekawy. Nie dość, że
w Ustroniu jest ładnie, to jeszcze wspaniała atmosfera i jesteśmy bardzo miło
goszczeni. Na turnieju dużo uczestników,
zacięta walka i w ogóle ciekawie. Chcielibyśmy się spotkać z kimś z Polski u nas
w maju, bo podobne zawody w ping-pongu są wtedy w Hajdunanas.
Wśród seniorów najlepszym okazał
się Janusz Ihas, znany m.in. z występów
przed kilkoma laty w drużynie piłkarskiej
z Nierodzimia. Jak twierdzi na futbol nie
ma już czasu, bo i na tenisa stołowego
żona nie chce go puszczać.
- A trzeba trenować, przynajmniej dwa
razy w tygodniu, bo inaczej, jak to się
mówi, nie ma czucia. Kto gra, wie o co
chodzi - mówi J. Ihas. - W pierwszej fazie przegrałem mecz i dalej przeszedłem
bocznymi drzwiami, bo gra się do dwóch
przegranych. W finałowej trójce graliśmy
każdy z każdym i udało się wygrać. Dziś
jest już tak, że z każdym można wygrać
i z każdym przegrać. Nie ma średniaków.
W tegorocznym turnieju bardzo dużo
uczestników, a poza tym atmosfera, zresztą w Ustroniu jest zawsze bardzo fajnie.
Wyniki drugiego dnia:
seniorki – 1 zawodniczka: Monika Cieślar - Wisła,
seniorzy 17-49 lat – 29 zawodników:
1. Janusz Ichas - Pruchna, 2. Jerzy Ihas
- Ochaby, 3. Adam Roszkowski - Kozy,
4. Sylwester Rucki - TRS „Siła” Ustroń,
5. Jan Kantor - Łomna (Czechy), 6. Dariusz Walarus - Leszna Górna, seniorzy od 49 do 59 lat - 16 zawodników:
1. Marek Cieślar - Bielsko-Biała,
2. Andrzej Buchta - TRS „Siła” Ustroń,
3. Zoltán Pataki - Hajdunanas (Węgry),
4. Tibor Cserép - Hajdunanas (Węgry),
5. Artur Jahn - Leszna, 6. Jarosław Pajączkowski - Cieszyn, weterani od 60 lat

wzwyż - 22 zawodników: 1. Zdzisław
Dziendziel - Bielsko-Biała, 2. Henryk Pietrzak - Skoczów, 3. Jozef Kovařik - Ropice
- (Czechy), 4. Władysław Paszek - TRS
„Siła” Ustroń, 5. Jerzy Tokarski - Bielsko-Biała, 6. Jerzy Hojnacki - Bielsko-Biała.
Najlepszych nagrodzono statuetkami,
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Wszystkim startującym zapewniono posiłek i kołaczyk. Turniej sponsorowali:
Andrzej Siedlaczek – szkolenia i nadzór
BHP i p-poż, firma „Heban” s.c. Podżorski
z Wisły, Galeria na Gojach – A. K. Heczko,
„AVICOLD” Chłodnictwo, Klimatyzacja
– Cieszyn, Cukiernia „Wiślanka” Wisła.
W drugim dniu Turnieju wzięło udział
68 zawodników z tego 28 z Ustronia.
W sumie w Turnieju uczestniczyło 99
zawodniczek i zawodników, w tym 45
z Ustronia. Sędziowali: J. Hojnacki, Andrzej Buchta i Sylwester Rucki
- Cały turniej tradycyjnie w dobrej atmosferze, nikogo nie trzeba było napominać,
wszystko utrzymane w sportowej rywalizacji - mówi sędzia J. Hojnacki. - Turniej dla seniorów w wyjątkowo mocnej
obsadzie, jeszcze takiej tu nie mieliśmy.
Byli Węgrzy w bardzo silnym składzie,
byli mocni Czesi, grający z nami w lidze
dziadków, koledzy z Dolnej Łomnej, Ropic. Wszyscy podkreślali wyjątkowo silna
obsadę. Cieszę się, że turniej się rozwija,
że mamy kontakty z zawodnikami zza
granicy, ta współpraca się rozwija.
Turniej zorganizowało Towarzystwo
Rekreacyjno-Sportowe „Siła” Ustroń Sekcja Tenisa Stołowego przy współudziale Urzędu Miasta w Ustroniu i Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ustroniu.
- Chciałbym podkreślić, że każdy z dwudziestu jeden turniejów był inny - mówi
organizator Kazimierz Heczko. - Tegoroczny charakteryzował się tym, że po raz
pierwszy mieliśmy obsadę międzynarodową, a w drugim dniu wielu zawodników
profesjonalnych. Poziom zadziwił wielu
kibiców. Warto trenować, przychodzić na
nasze zajęcia w Gimnazjum nr 1, by później rywalizować w tak fajnym turnieju.
Nie do końca jest to prawda, bowiem
turnieje mają też wiele wspólnych elementów. Wszystkie organizuje K. Heczko
z przyjaciółmi z sekcji tenisa stołowego
TRS „Siła”. Niezmienne jest też to, że ten
dość duży turniej organizuje kilka osób.
Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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W. Pokorny.

(59,17), chłopcy: 1. Andrzej Michalski
– Wisła (35,19), 2. Grzegorz Husar –
Ustroń (36,08), 3. Aleksander Wojciech
- SRS (36,22), 4. Michał Lipka – Cieszyn
(36,92), 5. Dawid Hubczyk - SRS (40,24),
6. Daniel Kozok – Wisła (46,07), 14-16
lat: dziewczęta: 1. Wiktoria Pokorny SRS (32,91), 2. Natalia Heczko - SRS
(34,61), 3. Róża Warzecha - SRS (34,80),
4. Barbara Lipka – Cieszyn (35,88),
5. Julia Heczko - SRS (36,16), chłopcy:
1. Jakub Baszczyński - SRS (34,66),
2. Łukasz Sudoł - SRS (36,20), 3. Dawid
Husar – Ustroń (36,90), 4. Karol Zdziebczok – Sumina (38,25), 5. Kacper Walczak
- SRS (39,88), 6. Konrad Krzempek - SRS
(41,38), 17-25 lat: kobiety: 1. Edyta Kral
– Ustroń (36,04), 2. Anna Stępkowska Zimowy Raj Ustroń (40,46), mężczyźni:
1. Borys Madejczyk – Wisła (31,32),
2. Krzysztof Kania – Ustroń (31,40),
3. Konrad Kania – Ustroń (34,38), 4.
Sebastian Karkus – Miechów (40,36),
26-35 lat: kobiety: 1. Edyta Kłósko –
Ustroń (34,91), 2. Karolina Kostka - SRS
(36,90), 3. Agata Stec - SRS (37,33), 36-50
lat: kobiety: 1. Magdalena Fober - SRS
(40,25), 2. Joanna Olszak – Ustroń (42,34),
3. Ilona Guzdek – Zaborze (43,54),
4. Lilianna Pławiczka - SRS (43,81),
5. Wiesława Kępińska - SRS (43,97),
6. Lucyna Wojciech – Ustroń (50,17),
mężczyźni: 1. Michał Kurzeja –Cieszyn
(32,03), 2. Piotr Heczko - SRS (34,94),
3. Roman Lipka – Cieszyn (35,27),
4. Marek Kustra - Zimowy Raj Ustroń
(35,44), 5. Adam Deda - SRS (35,62),
6. Bogusław Topolski – Warszawa (37,32),
7. Marcin Wojciech – Ustroń (00:37,98),
8. Marek Zdziebczok – Sumina (00:39,21),
9. Sławomir Kohut – SRS (00:39,83),
10. Krzysztof Hubczyk – Ustroń (43,05),
11. Bogusław Husar – Ustroń (46,12),
12. Arkadiusz Sikora – Ustroń (53,01), 51
lat i więcej: kobiety: 1. Ewa Matuszyńska - SRS (41,16), 2. Zofia Molin - SRS
(44,03), 3. Krystyna Zwias - SRS (45,25),
mężczyźni: 1. Adam Cieślar – Cieszyn
(35,59), 2. Antoni Stec - SRS (37,84),
3. Andrzej Kral – Ustroń (38,80), 4. Alfred
Biel – Skoczów (39,45), 5. Mirosław
Kulis - SRS (42,81), 6. Ryszard Jaszak –
Katowice (44,57), 7. Adam Kędzior - SRS
(47,14), 8. Piotr Zwias - SRS (47,51),
9. Tadeusz Syldatk -Bielsko-Biała (52,43).
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

WIKTORIA NA CZANTORII

W sobotę 21 marca na polanie Solisko
przy dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria” rozegrano XI Puchar Czantorii
w slalomie gigancie. W poprzednim roku
ze względu na brak śniegu z tradycyjnych
zawodów narciarskich na Czantorii odbył
się tylko Ustroniaczek dla dzieci. W tym
roku odwołano na początku stycznia zawody skiturowców, potem jednak Ustroniaczek i Romantyczny Zjazd Parami odbyły
się w zaplanowanym terminie.
W tegorocznym Pucharze Czantorii
na starcie stanęło 78 zawodniczek i zawodników. Bramki ustawiali trenerzy
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego
„Czantoria”, a trasa giganta liczyła około
350 m długości. Rywalizowano w klasyfikacji generalnej i w grupach wiekowych.
- Jak ona wykręciła taki czas?! - usłyszałem komentarz pod tablicą wyników,
a chodziło o najlepszą wśród kobiet Wiktorię Pokorny. Faktycznie czas 32,91 sek.
dawał jej nie tylko zwycięstwo wśród
kobiet, ale też czwarte miejsce wśród mężczyzn. Druga była Natalia Heczko, trzecia
Róża Warzecha. W. Pokorny powtórzyła
tym samym zwycięstwo sprzed dwóch lat.
- W głębi serca liczyłam na to zwycięstwo
- mówi W. Pokorny. - Po raz pierwszy
w tych zawodach startowałam w III klasie
podstawówki i wtedy w swojej kategorii
zajmowałam drugie, trzecie, miejsce,
od szóstej klasy zaczęłam wygrywać
w grupie. Dziś wyszedł mi przejazd, bo
nie liczyłam na taki czas w porównaniu
z mężczyznami. Obecnie jeżdżę gigant
i slalom, ale lepiej mi idzie w gigancie,
slalomu zresztą już nie trenuję, bo nawet
w lidze śląskiej się ich nie rozgrywa.
Slalom jest jedynie na Pucharze Polski,
ale tam nie startuje, bo trenuję również
siatkówkę.
Ostatnio koleżanki z Gimnazjum nr 2
zdobyły mistrzostwo powiatu w siatkówce, ale Wiktoria była wtedy na zawodach
narciarskich. Nie żałuje, bo jak mówi,
koleżanka zastąpiła ją w drużynie.
- Mimo wszystko szkoda, bo chciałam
z dziewczynami uczestniczyć w zwycięstwie. Ale jest tak, że na nartach za
mnie nikt nie zjedzie, a dziewczyny sobie
poradziły - mówi W. Pokorny. - Udaje mi
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się łączyć te dwie dyscypliny, choć jest
ciężko. W weekendy narty, a w tygodniu
treningi na przemian siatkówka i narty. Do
tego angielski i nauka. A jak są wyjazdy, to
trzeba wszystko w szkole nadrobić. Raczej
nie mam czasu by wychodzić na pole.
Wśród mężczyzn wygrał Borys Madejczyk z Wisły wyprzedzając o 0,08 sekundy
Krzysztofa Kanię z Ustronia. Trzeci był
Michał Kurzeja z Cieszyna. Zawody zorganizowali: Urząd Miasta, SRS Czantoria
i Kolej Linowa „Czantoria”. Najlepszych
na podium dekorował prezes „Czantorii”
Zbigniew Kufrej.
Wyniki w grupach wiekowych: 7-10 lat:
dziewczęta: 1. Amelia Warzecha - SRS
Czantoria Ustroń (37,32), 2. Marta Kępińska - SRS (44,21), 3. Zuzanna Guzdek
- SRS (45,07), 4. Kamila Wojciech - SRS
(49,35), 5. Julia Kowalska - SRS (50,14),
6. Karolina Prudel – Rybnik (54,16),
7. Anna Guzdek - SRS (54,38), chłopcy:
1. Kacper Greene - SRS (47,65),
2. Piotr Kowalski - SRS (47,76), 3. Kamil
Baszczyński - SRS (47,92), 4. Radek
Kalkowski - SRS (50,62), 5. Aleksander
Deda – Ustroń (52,46), 6. Igor Olszak
– Ustroń (52,89), 7. Konrad Sikora –
Ustroń (1:04,60), 11-13 lat: dziewczęta:
1. Julia Greene - SRS (37,29), 2. Zuzanna
Kostka - SRS (39,64), 3. Natalia Kohut
- SRS (41,47), 4. Paulina Prudel – Rybnik (49,96), 5. Julia Chromik – Pogórze

B. Madejczyk.

.

Fot. W. Suchta
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Prezentacja pompy.

Fot. W. Suchta

NOWA POMPA W LIPOWCU

Zakończył się cykl walnych zebrań sprawozdawczych w ustrońskich jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnie odbyło się 21 lutego w remizie OSP w Lipowcu. Zebranie otworzył prezes OSP Lipowiec Tadeusz Krysta. Witał zaproszonych
gości, a wśród nich: przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu Olgę
Kisiałę, naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
UM Alicję Żyłę, Joannę Teterę z UM, przewodniczącego Rady Miasta Artura Kluza,
burmistrza Ireneusza Szarca, komendanta miejskiego OSP Damiana Legierskiego,
delegacje z innych jednostek OSP. Nieco dziwił brak na zebraniu radnych z Lipowca, bo zawsze w nich uczestniczyli. Zapytałem ich o przyczynę nieobecności i w
odpowiedzi usłyszałem, że ich po prostu nie zaproszono.

Obrady prowadził Karol Małysz. Prezes
T. Krysta przedstawił sprawozdanie zarządu za miniony rok. Jednostka liczy 46
członków, w tym jeden członek honorowy.
Działają drużyny młodzieżowe chłopców
i dziewcząt. Następnie funkcjonowanie jednostki prezes przedstawił chronologicznie.
Na początku roku zorganizowano zabawę
karnawałową. W marcu młodzież uczestniczyła w konkursie wiedzy pożarniczej.
W marcu cyklinowano i malowano parkiet,
po czym malowano salę i kuchnię, klatkę schodową, sanitariaty i szatnie. Prace
malarskie wykonali członkowie jednostki
w czynie społecznym, farby zakupiło miasto. W maju obchodzono Dzień Strażaka
w dniu św. Floriana, a podczas obchodów
wojewódzkich w Cieszynie po raz drugi
złotą odznakę „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymał Grzegorz Górniok. Dwóch członków drużyn młodzieżowych uczestniczyło
w lecie w obozie. W listopadzie wydrukowano kalendarze, po czym rozniesiono je
uzyskując 10.3481 zł darowizn. W lecie

rozpoczęto starania o zakup agregatu pompowego i złożono wniosek o dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego OSP.
W listopadzie finalizowano zakup. W ubiegłym roku przebudowano wjazd do garażu
pomocniczego. Uczestniczono ze sztandarem w obchodach świąt państwowych,
zabezpieczano imprezy. Prezes dziękował
druhom za zaangażowanie, dziękował
również komendantowi miejskiemu OSP
D. Legierskiemu za pomoc w pozyskaniu
agregatu pompowego. Prezes swe sprawozdanie zakończył słowami: „Wspólnie
tworzymy - wspólnie chronimy”.
Sprawozdanie przedstawili też naczelnik
i skarbnik. Naczelnik Grzegorz Górniok
informował, że strażacy z Lipowca odnotowali w 2014 r. 8 wyjazdów alarmowych
w tym 3 do pożarów i 5 do miejscowych zagrożeń. Zabezpieczano 11 imprez, uczestniczono w szkoleniach i ćwiczeniach.
W Hermanicach i Lipowcu przeprowadzono kontrolę hydrantów. Agregat pompowniczy kosztował 69.884 zł, z czego
REKLAMA

45.000 to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
zaś miasto dołożyło 24.484 zł.
Skarbnik Andrzej Polok informował,
że dochody w 2014 r. wyniosły 48.220 zł,
wydatki 45.089 zł.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Leszek
Glajc wnioskował o udzielenie zarządowi
absolutorium, co uczyniono jednogłośnie.
Plan pracy na obecny rok zaprezentował
T. Krysta. Planuje się powiększenie grona druhów czynnych o jednego członka,
wykonywane będą prace społeczne, m.in.
malowanie garażu, ocieplenie południowej
ściany strażnicy, wymiana drzwi do garażu. Czterech członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych pojedzie na obóz.
Składka wyniesie 10 zł rocznie.
A. Polok mówił, że planuje się dochody
17.460 zł i wydatki w tej samej wysokości.
Głos zabrali goście. Burmistrz, a zarazem
prezes Zarządu Miejskiego OSP, I. Szarzec
stwierdził, że na pewno ambitne plany na
przyszły rok zostaną w stu procentach
zrealizowane, a można być tego pewnym
patrząc na to, jak w jednostce pracowano
w ubiegłych latach. Widać zmiany, dbałość
o majątek, a zwłaszcza fantastyczne wyniki
szkolenia młodzieży. - Cieszymy się z zakupu pompy, a jest taka jedna w Ustroniu
i jedna z nielicznych w okolicy. Pozwoli
ona podnieść zdecydowanie bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń powodziowych.
Sprzętu nigdy za wiele, by minimalizować
straty - mówił I. Szarzec.
Przewodniczący RM A. Kluz stwierdził, że cieszy widok aż tak dużej liczby
młodych ludzi na sali. Podziękował też za
to, że dzięki strażakom nie wyschła trawa
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2.
W okresie suszy strażacy polewali boisko,
a przecież było to działanie, którego nie
musieli podejmować. A Kluz wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie się tak
dobrze układać.
Damian Legierski występował w podwójnej roli: komendanta miejskiego OSP
i dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Państwowej Straży Pożarnej
w Polanie. Mówił o działaniach strażaków
w mieście i powiecie.
W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
uchwały przedstawił Sebastian Płonka, po
czym przyjęto je jednogłośnie.
Z okazji 70 rocznicy urodzin gratulowano druhowi Edwardowi Kryście. I. Szarzec
i A. Żyła wręczyli jubilatowi figurę św.
Floriana.
Następnie wszyscy udali się do garażu,
gdzie zaprezentowana został nowa pompa.
Wojsław Suchta
REKLAMA

SALON FRYZJERSKI
i NOWO OTWARTY

GABINET KOSMETYCZNY

POLECAJĄ duży wybór usług oraz profesjonalne doradztwo.

tel. kosmetyczka 667-844-667
/możliwość dojazdu do klienta/

tel. fryzjer (33) 854-54-29
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47h
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Roztomili ludeczkowie!
Nó, już coraz bliżej mómy ku wiośnie. To je prowda, że już sie ji
nimogymy doczkać, ale na razie teraz, jak to piszym mómy połówke
lutego. Zima je tako rozmajito, roz padze śniyg, roz zaś taje. Mrozy
nóm tak doś nie dokuczyły, chocioż zima je doś fest. Ale przeca
w zimie mo być zima, a nie potym kiesi na wiosne. Najgorzij w zimie
je zwiyrzóntkóm, gor tym w lesie, tóż dobrze, jak tam kierysi kansi
siana dla sarynek czy zajónczków prziniesie, zrobi taki kormnik,
kaj zwiyrzynta se mogóm prziś pojeś. Dobrze też robić kormiki dla
ptoszków i posypować jim do nich jakigo łobilo, a dlo sikorek powiesić
kaj na gałynzi kónsek szpyrki, coby se mógły dziubać. Przeca dlo
zwiyrzóntek i ptoszków je strasznie ciynżko, coby zime przeżyć, tóż
trzeja sie o nich starać.
Łokropnie też majóm ciynżko przeżyć pieseczki abo kocury,
jak sie jich właściciele chcóm pozbyć z chałupy i wyciepujóm jich
precz. Nikiedy sie widzi, jak jedzie auto i naroz ludzie łotwiyrajóm
łokno w aucie i wyciepujóm zwiyrzoka, kierego po teraz mieli niby
straszecznie radzi. Nikiedy dziecka tak długo brnióm, że chcóm
mieć jakisikej zwiyrzóntko, tóż łojcowie dlo świyntego spokoju jim
dokludzóm pieska abo kocurka. Dziecka łobiecujóm, że sie bydóm
o zwiyrzoka starać, pieseczka wykludzać na szpacyr, kocurowi pucować kuwete - nó i z poczóntku to robiom. Ale po czasie dziecka
wolóm sie bawić, gónić z jinszymi dzieckami. Muszóm też sie łuczyć. A tatulek i mamulka też ni majom czasu, gor jak łobo robióm
i przidóm zmachani z roboty. Tóż po jakimsi czasie uznowajóm se,
że jim to zwiyrzóntko zawadzo. Pół biydy, jak wtynczas pochladajóm
jakich ludzi, co to zwiyrzóntko radzi weznóm do siebie. Gorzij jak go
wyciepióm z chałupy i nic jich nie łobchodzi, co sie ze zwiyrzynciym
stanie. Dyć to je grzych takóm krziwde robić stworzyniu, kiere nic nie
zawiniło. Ciekawe, czy też potym mówióm ksiyndzu przi spowiedzi,
że swojigo psa czy kocura wyciepali z chałupy i nie wiadómo, czy
zwiyrzóntko nie zginyło z głodu.
Jo musiałach dać mojigo kocura do kuzynki, bo żech poszła do
szpitola i ni mioł sie kiery o niego starać. Kuzynka miyszko na
dziedzinie, pod lasym, placu tam je doś i kocurek móg se tam być.
Ale dlo niego to miejsce było cudze, boł sie i jak kierysi wychodził
z chałupy i łodewrził dwiyrze do pola, kocurek łuciyk z chałupy
i wiyncyś sie nie naszeł chocioż go chladali. Nie wiadómo, co sie
z nim stało. To było już pore roków tymu, ale co se o tym spómniym,
to mi je kocura żol.
Dobrze, że je w Ustroniu taki stowarzyszyni, co sie staro o taki
zwiyrzóntka, co ni majóm swojigo kónta. Tam można taki zwiyrzóntka łoddać, a insi ludzie se go mogóm wziónś, jyny muszóm
podpisać, że sie bydóm o zwiyrzóntko starać, zóndóm z nim do weterynarza, kiery zrobi tak, coby zwiyrze ni mogło już mieć młodych.
POZIOMO: 1) skupia ratowników wodnych, 4) gruby kij 6) typ przylądka, 8) wódka z ryżu, 9) przywódca
duchowy, 10) kuzyn borowika, 11) drewniane deszczułki
na dachu, 12) nędzarz, 13) kierunek marszu, 14) porcja
do kotła, 15) nie wyżyna, 16) pustynia w Mongolii,
17) na mapie, 18) gatunek papugi, 19) narzuta na tapczan,
20) miara papieru.
PIONOWO: 1) obieżyświat, 2) kuzynka maliny,
3) kamizelka ratunkowa, 4) lekarka z wiertłem, 5) w złotówce, 6) wyrzutnie kul, 7) cierpi za grzechy, 11) naczynie
kuchenne, 13) imię żeńskie, 17) podstawówka w skrócie.

Bo lepij, coby sie nie rodziły na świat, niż jakby sie musiały potym
tropić i rozmajicie sie poniewiyrać.
Ci, co jeżdżóm autami, niech też dowajóm pozór, jak po ceście
jidzie jaki zwiyrzóntko, coby go nie przejechać, bo czy mo chałupe,
czy nimo, każdego je szkoda. Jak sie zrobi bardziyj ciepło na wiosne, to zacznóm wychodzić jyże i mogóm przechodzić przez ceste.
A przeca jyż to je pożyteczne i szykowne zwiyrzóntko, chocioż mo
na sobie taki dziuboki, że nie bardzo go jidzie pogłoskać. Tóż szkoda
byłoby, jakby taki jyż wpod pod auto. Nó, a tak wogóle to miyjmy
radzi wszycki zwiyrzoki, dyć ich Najwyższy stworzył ku naszej
łuciesze i pożytkowi.
Hanka
REKLAMA

LATO 2015 - PROMOCJE - GWARANCJE
REZERWUJ - NAJSZYBCIEJ! SKORZYSTASZ - NAJWIĘCEJ!
super ceny dla dzieci w wybranych hotelach

WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY - ATRAKCYJNE WYJAZDY I CENY!

ZAPLANUJ SOBIE WOLNE DNI!

BIBLIOTEKA

POLECA:

Szczepan Twardoch – „Drach”
Nowa powieść autora nagradzanej i chwalonej „Morfiny”. Opowieść o stu latach z życia jednej śląskiej rodziny. Tytułowy Drach
jest narratorem wiedzącym wszystko, znającym myśli i uczucia
bohaterów, nieograniczonym w czasie i przestrzeni.

Stanisław Sławomir Nicieja – „Kresowa
Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” t. I – V
Profesor Stanisław Nicieja to wieloletni rektor Uniwersytetu
Opolskiego, wielki znawca Kresów, autor kilkunastu publikacji
poświęconych tej tematyce. Cykl „Kresowa Atlantyda” obejmuje
na razie pięć pięknie wydanych i bogato ilustrowanych tomów.
Każdy z nich zawiera historie kilku kresowych miejscowości.
To opowieść o niezwykłym, fascynującym świecie , który już
nie istnieje. Napisana pięknym, literackim językiem historia jest
przetykana barwnymi anegdotami i miejscowymi legendami.

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 6 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 6
					

ZABAWA WALENTYNKOWA

Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Jan Pinkas z Goleszowa, ul. Godziszów. Zapraszamy do redakcji.
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Chociaż w powietrzu dosłownie czuć wiosnę i mam nadzieję, że
wkrótce pożegnamy zimę, to jeszcze przez chwilę chciałbym się
przy tej porze roku zatrzymać. Bowiem całkiem niedawno, kiedy
śniegu wokół było sporo, termometr za oknem pokazywał kilka
stopniu poniżej zera, a pługopiaskarki i gospodarze domów mieli
pełne pługi i łopaty roboty (czyli śniegu), wędrując po nieprzebytych otchłaniach Internetu natrafiłem na zaproszenie do wspólnej
wyprawy… na grzyby! I wcale to nie było jakiś kiepskawy dowcip, ani mocno spóźniony, jesienny anons o grzybobraniu, ale jak
najbardziej aktualne zaproszenie do wyruszenia poprzez śniegi
i zimowe pluchy do lasu, po prostu na grzyby! Brzmi trochę niedorzecznie? Owszem,
ale tylko wówczas,
kiedy grzyby kojarzą
nam się wyłącznie
jako coś, co ma nóżkę
i kapelusz, jest jadalne
Boczniak
i wyrasta wówczas,
gdy jest ciepło i wilgotno, a zwłaszcza jesienią. Jeśli jednak porzucimy stereotypowe
myślenie o grzybach
i zaczniemy rozglądać
się trochę uważniej
podczas zimowych
leśnych wędrówek, to
wnet okaże się, że i ta
pora roku ma całkiem
sporo grzybiarzom
i „zwykłym” grzybolubom do zaoferowania.
Oczywiście zima, to
zima (musi być zimno, żeby tylko przypomnieć klasykę polskiego filmu) i kiedy
chwyta mróz, to nie
ma siły – grzyby nie
rosną. Ale wystarczy
troszeczkę ciepełka,
chwila odwilży, a już
tu i ówdzie zaczynają
pojawiać się grzyby.
Większość – i to chyba zdecydowana – grzybów, które można
spotkać zimą, rośnie na martwym drewnie. Warto więc podczas
zimowej wyprawy na grzyby skupić się na uważnym oglądaniu
wszelkich obumarłych drzew oraz leżących i rozkładających się
kłód, konarów i gałęzi. To właśnie w takich miejscach spotkać
możemy grzybowe dziwolągi, z owocnikami nie tylko pozbawionymi kształtu klasycznego kapelusza, ale wyglądającymi jak
mniejsza lub większa gruda galarety. I to kolorowej na dodatek
– od czarnych i brązowych kisielnic, poprzez jasnoróżowe trzęsaki mózgowate, do intensywnie żółtych lub pomarańczowych
trzęsaków żółtopomarańczowych. Brązowawe galaretowato-chrząstkowe owocniki, o jakże charakterystycznym kształcie,
wytwarza uszak bzowy (czyli popularnie rzecz ujmując ucho
bzowe). Natomiast z grzybów, które swą budową bardziej typowe
grzyby przypominają, zimą – poza okresem silnych i długotrwałych mrozów – spotkać możemy jak najbardziej kapeluszowe
i noszące „zimowe” nazwy żagwie zimowe i trąbki zimowe (zwane
również otrębiastymi), a także płomienice aksamitnotrzonkowe,
często i bardziej adekwatnie zwane zimówkami aksamitnymi. Ten
ostatni gatunek jest grzybem jadalnym, wręcz smacznym czy to
w zupach, czy też jako marynowany. Dodam tylko, że specjalnie
hodowane płomienice są doskonale znane w kuchni azjatyckiej
jako grzyby enoki.
Jednak na mnie największe wrażenie podczas zimowych
wypraw na grzyby wywarł widok grupowo rosnącego boczniaka ostrygowatego, dawniej znanego również jako bedłka
ostrygowata, bocznotrzonowiec ostrygokształtny lub przyuszek
ostrygowaty. Wszystkie te nazwy w jakiś sposób nawiązują do
kształtu owocników. Ich w pełni rozwinięte kapelusze wyglądem
przypomina muszlę ostrygi, szeroką i zaokrągloną łopatę bądź
wachlarz i to całkiem sporych rozmiarów – przeciętnie ma od 5
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do 15 cm średnicy, ale największe mogą dorosnąć nawet do 30
cm! Od spodu kapelusz pokrywają gęsto białe blaszki, a gładki
i nagi wierzch kapelusza może mieć bardzo różny kolor – od
różnych odcieni popielu, szarości i brązu, przez stalowoniebieski i fioletowawy, aż po prawie czarny. Z reguły ciemniejsze są
kapelusze za młodu, podczas gdy te starsze jaśnieją i zazwyczaj
stają się szarobrązowe. Do podłoża kapelusz przyrośnięty jest
bokiem lub krótkim, bocznie bądź ekscentrycznie osadzonym
trzonem, który jest biały i gładki.
Boczniak ostrygowaty to zarówno saprofit, czyli grzyb rosnący na martwym drewnie, jak i pasożyt, który poraża żyjące, ale
w różny sposób osłabione drzewa liściaste, przede wszystkim
graby, buki, wierzby,
olchy, brzozy i topole.
Owocniki zaczynają
ostrygowaty
pojawiać się w październiku, a gdzieś
nawet wyszperałem
informację, że wręcz
dopiero po pierwszych
nocnych przymrozkach. Z nadejściem
solidniejszych mrozów kończą się szanse
na boczniakowe żniwa, ale łagodniejsze
i niezbyt mroźne zimy
zupełnie są boczniakom niestraszne pod
warunkiem, że mają
dość dużo światła słonecznego. Większego
wysypu boczniaków
można spodziewać
się także na przedwiośniu, a potem dla
owocników tego gatunku następuje kilka
miesięcy wiosenno-letniego odpoczynku. Słowo „wysyp”
jest jak najbardziej na
miejscu, bowiem boczniaki wyrastają zwykle jeśli nie masowo,
to w dużych grupach i skupiskach. W takich grzybowych kępach
kapelusze boczniaków układają się dachówkowato, co daje złudzenie, że chociaż do morza daleko, to oto mamy do czynienia
z kolonią ostryg.
Boczniaki ostrygowate rosną na wszystkich kontynentach (za
wyjątkiem oczywiście Antarktydy) i praktycznie wszędzie są
grzybami pospolitymi. I to w dodatku jadalnymi, o aromatycznym,
leśnym zapachu i przyjemnym, lekko kwaskowatym smaku. Chociaż znawcy i smakosze grzybów troszkę kręcą nosem na walory
smakowe boczniaka, to jest to grzyb chętnie zbierany, chociażby
z tego względu, że rośnie w okresie, kiedy trudno o inne grzyby
jadalne, a także dlatego, że niezbyt chętnie atakują go „robaki”,
a więc nie mamy zbytniej konkurencji do jego owocników. Najsmaczniejsze są młode boczniaki, starsze stają łykowate. Można
je spożywać w każdej postaci – jako świeże, suszone, gotowane,
marynowane, kiszone, smażone, duszone, dosłownie co dusza (a
po prawdzie żołądek) zapragnie. A kiedy dotarłem do przepisów
na schabowego i flaczki z boczniaków… Chyba dam się skusić
i wreszcie zacznę zbierać grzyby!
Co ciekawe, boczniak ostrygowaty świetnie nadaje się do
uprawy zarówno na masową, jak i domową skalę. Ale na tym
nie koniec. Gatunek ten ma również właściwości zdrowotne.
Tradycyjna medycyna chińska i japońska w boczniakach widzi
lek przedłużający życie, a naukowcy o bardziej konwencjonalnym
podejściu – środek skutecznie obniżający poziom cukru i cholesterolu we krwi, wzmacniający ściany naczyń krwionośnych,
a także mięśni, ścięgien i stawów; na dodatek prowadzi się badania
nad antynowotworowymi właściwościami boczniaków. Ciekawy
„zimowy” grzybek, nieprawdaż?
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Skuteczna obrona drużyny G-2.

Fot. W. Suchta

MISTRZYNIE POWIATU
W ubiegłym tygodniu w czwartek 19
lutego i w piątek 20 lutego w sali Szkoły Podstawowej nr 2 rozgrywano finały powiatowe gimnazjów w siatkówce.
Pierwszego dnia rywalizowały dziewczęta
z gimnazjów w Cieszynie, Skoczowie
i Ustroniu. W finale dziewcząt i chłopców
grała drużyna G-2 z Ustronia prowadzona
przez Artura Kluza.
Wcześniej odbyły się rozgrywki na
szczeblu miejskim wygrane przez dziewczęta Gimnazjum nr 2, później grupowe,
ale do rywalizacji stanęła tylko Istebna,
Wisła i Goleszów nie wystawiły drużyn.
W finale powiatowym nasze dziewczęta
grały z powodzeniem z gimnazjalistkami
z Cieszyna i Skoczowa. W pierwszym
meczu Skoczów wygrał 2:1 z Cieszynem, w drugim nasza drużyna pokonała
2:0 Cieszyn. O tytule mistrzyń powiatu decydował mecz Ustroń - Skoczów.
Pierwszego seta gładko wygrywają nasze
gimnazjalistki, drugiego z kolei równie
gładko przegrywają. Gdy w trzecim secie
prowadzą 11:8 wynik wydaje się przesądzony, jednak nerwy dają znać o sobie.
Skoczów doprowadza do remisu 11:11,
potem jest 14:14, gra na przewagi i wygrana G-2 18:16. Radość wygranych, łzy
przegranych.
Drużyna G-2 z Ustronia grała w składzie: J. Matuszek, A. Chrapek, K. Mizia, K. Kubala, N. Błaszczyk, K. Bałoń,
S. Lipowczan, J. Heczko, N. Heczko,
W. Kłósko, A. Adamczyk, W. Kadela.
- Teraz przed nami zawody rejonowe
i jeździmy na nie już od czterech lat zawsze wygrywając. Zwycięzca z naszego
powiatu od lat gra z Pszczyną i zazwyczaj
wygrywa. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy - mówi A. Kluz. - W tym roku może być
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trudniej, bo w Pszczynie gra druga liga,
zresztą z Cieszyna, więc więcej uwagi
przykłada się do pracy z młodzieżą. Od
podstawówki mają klasy sportowe. Gdyby
udało nam się wygrać rejon, jedziemy na
półfinały wojewódzkie. Nasza drużyna
opiera się na zawodniczkach TRS „Siła”
trenowanych przez Zbigniewa Gruszczyka
zarówno w kadetkach jak i młodziczkach,
a chodzących do gimnazjum. Spotykam
się z nimi w poniedziałki i trenują razem.
Poziom finału ze Skoczowem był najwyższy od kilku lat i to napawa optymizmem.
Również chłopcy z G-2 wygrali na
szczeblu miejskim, później grupowym,

Kolejne trofeum.

gdzie pokonali drużyny gimnazjów
z Wisły, Goleszowa i Istebnej. W finale
w pierwszym meczu wygrali z Dębowcem
2:1, natomiast przegrali 0:2 ze Skoczowem i zajęli w powiecie drugie miejsce,
niestety nie premiowane awansem. Drużyna G-2 z Ustronia grała w składzie:
M. Tarasz, M. Kolonko, T. Krzok,
K. Bałoń, M. Banasiak, M. Trombała,
K. Mostowik, J. Chmiel, Ł. Łojek.
Zespoły występujące w finale dekorowali A. Kluz i prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Tadeusz Glos.
O sporcie szkolnym T. Glos powiedział:
- W poszczególnych gminach ustala się,
w jakich dyscyplinach będą rywalizowali uczniowie szkół. To się oczywiście
zmienia. Głównym organizatorem jest
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
działający przy Starostwie Powiatowym.
Po danym roku szkolnym jesienią jest
podsumowanie rywalizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawsze wyróżnia się Brenna,
Skoczów, Ustroń, a ostatnio coraz lepiej
działają szkoły w Cieszynie. Wszystko
jednak zależy od nauczycieli w szkołach,
a dziś nie ma z góry opłacanych zajęć
SKS. Wszystko więc spoczywa na samorządzie. Niektóre gminy dają pieniądze
i mają dodatkowe zajęcia. Czasem jest to
porozumienie z klubem. Ostatnio w sporcie szkolnym zachodzą pozytywne zmiany, powstają uczniowskie kluby, pracuje
się po lekcjach i są wyniki. Wszystko zależy od tego, czy zależy gminie, dyrektorowi
szkoły i nauczycielowi. Dobrze to widać
też w Ustroniu na podstawie siatkówki
i ostatnio piłki ręcznej. Powiem, że jeżeli
nauczyciel, w cudzysłowie, nie jest wariat
na punkcie sportu, to nic się nie dzieje.
Trzeba chodzić na zajęcia po południu,
mieć zapał. Dawniej w szkole ekonomicznej prowadziliśmy klub Cieszynianka i dziewczyny grały w koszykówkę
w drugiej lidze. Nie ma nauczyciela, nie
ma klubu, bo to trzeba jeździć na zawody
w sobotę i niedzielę. Konieczni są zapaleńcy.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

27 II		 17.00 Koncert Nauczycieli Towarzystwa Kształcenia Arty								 stycznego, MDK „Prażakówka”
28 II 		 16.00 Spotkanie z Dorotą i Michałem Kohutami na temat
								 „Z wyspy na wyspę, czyli dlaczego warto było
								 jechać na Borneo i Sri Lankę”, Muzeum Ustrońskie
4 III		 12.00 X Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
								 Teatralnych, MDK „Prażakówka”
5 III		 17.00 Piotr Nalepa BREKOUT Tour – koncert charyta								 tywny Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzi								 nie „Można Inaczej” – Justyna Bielenia zaprasza.
								 Suport: zespół wok.-instr. „Purple Sky” oraz
								 gitarzysta Radek Stojda, MDK „Prażakówka”
7 III		 15.00		Albania - piękna, nieznajoma kraina - spotkanie
									z Barbarą i Benedyktem Siekierkami, Zbiory Marii
								 Skalickiej
A ci, panie prezesie...

Fot. W. Suchta
Drewno kominkowe.
(33) 854-47-10.

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

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

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

Mieszanie wynajmę lub sprzedam.
502-527-924.

Kulig. Ustroń Dobka. 503-523-656.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

Skup samochodów wszystkich
marek, całe lub uszkodzone.
515-409-571.
SUPER OKAZJA! Wyprzedaż
odzieży zimowej w cenach hurtowych. Usługi pralni chemicznej,
pranie dywanów. Sklep "Wszystko
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło
PKO). 660-546-764.

26-27.2		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
28.2-1.3		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
2-3.3					 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
4-5.3					 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
6-7.3					 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

... na piechotę!

14 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
13 lutego przebywała w Ustroniu delegacja rosyjskich dziennikarzy i przedsiębiorców zajmujących się turystyką. Ustrońskie
atrakcje prezentowała Rosjanom Grażyna Winiarska, która
o tej wizycie mówi: – Starałam się pokazać te miejsca w naszym
mieście, które mogą być atrakcyjne dla turystów z Rosji. (...)
Wieczorem pojechaliśmy na Równicę, gdzie zaplanowana była
kolacja w Zbójnickiej Chacie. Wcześniej jednak, Rosjanie zachwycali się widokiem z Równicy po zmroku. Tego dnia dopisała
widoczność, co nasi goście patrząc wkoło komentowali krótko:
„Mnogo swietieł”.

*

*

*

*

*

*

W nocy z 21 na 22 lutego ulicami Ustronia pędzili złodzieje,
a za nimi policjanci. Było to 29 minut po godz. 3. Całą akcję
zarejestrowała kamera monitorująca rejon ronda u zbiegu
ulic 3 Maja i Daszyńskiego. Pierwszy samochód – volkswagen
golf przestępcy ukradli w Żorach. Jak się później okaże szczególnie upodobali sobie tę markę i ten typ. Być może ta szajka
odpowiedzialna jest za wcześniejsze kradzieże innych golfów.
W Skoczowie złodzieje przesiedli się do innego samochodu,
również ukradzionego i wybrali się do Wisły. Tam próbował
skontrolować ich patrol policji, ale kierowca nie miał zamiaru się
zatrzymać. Zawrócił w stronę Ustronia. Wiślańscy policjanci zaczęli pościg. Na terenie naszego miasta dołączyli do nich koledzy
z Ustronia, którzy chcieli zablokować golfa jadąc od strony Skoczowa. Nie było to potrzebne, bo samochód zdążył tylko wjechać
na rondo. Na oblodzonej nawierzchni wpadł w poślizg i zamiast
ruszyć ul. Daszyńskiego zatrzymał się w zaspie na rondzie przy
wjeździe na ul. Grażyńskiego. Złodzieje wysiedli z samochodu i
zaczęli uciekać, ale po kilkudziesięciu metrach policjanci dopadli
dwóch mężczyzn. Golf stał w śniegu do rana.
Padł pomysł stworzenia w mieście sztucznego, sezonowego
lodowiska. Autor pomysłu Zdzisław Kaczorowski, prezes Klubu
Sportowego „Kuźnia", zdaje sobie sprawę, że nie jest to już pomysł
na bieżący rok (...). – W wielu miastach organizowane są w zimie
sezonowe ślizgawki, zazwyczaj lokowane w centrum aglomeracji
– we Wrocławiu na rynku, w Warszawie pod Pałacem Kultury.
Już od dwóch lat nosimy się z podobnym pomysłem - stwierdził
Z. Kaczorowski. – Powstał on, gdy próbowaliśmy wymyślić sensowne rozwiązanie dla wykorzystania w sezonie zimowym miejsca letnich parkingów przy stadionie. Z parkingów klub czerpał
w lecie dochody, których od jesieni do wiosny wyraźnie brakowało. Lodowisko mogłoby zostać ulokowane obok hali tenisowej,
gdzie mamy spory plac. Należałoby teren ten wyrównać, założyć
instalację, która mroziłaby taflę lodową i zrobić kolorowe bandy,
założyć oświetlenie, żeby wszyscy chętni mogli korzystać z obiektu
do wieczora. (...) Lokalizacja wydaje się niezła. Wybrała: (mn)
26 lutego 2015 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Przeżyć jeszcze raz
to samo

Wracamy nieraz we wspomnieniach
do dawnych wydarzeń, przeżyć i doznań.
Z wiekiem owo wspominanie jest coraz
częstsze. I coraz więcej poświęcamy mu
czasu. Tym więcej im bardziej dochodzimy do wniosku, że to co najważniejsze
w życiu już się wydarzyło i coraz mniej
mamy szans na to, abyśmy mogli dokonać
jeszcze coś naprawdę ważnego, przeżyć
wspaniałą przygodę, doświadczyć wielkiego szczęścia… To już było, o tym pamiętamy i do tego wracamy we wspomnieniach.
Przy tym ludzka pamięć ma charakter
wybiórczy, nie tylko nie może, ale też
i nie chce pamiętać wszystkiego. Zapewne każdy może się o tym łatwo przekonać. Wystarczy przyjrzeć się swoim
wspomnieniom i przekonać się o tym, jak
wiele w nich dobrego, a jak mało złego.
Z tak dobranych nieświadomie wspomnień
wynikałoby, że nasze życie było nieustannym pasmem sukcesów, pomyślności

FELIETON

W kręgu filozoficznej
refleksji (194)

1. Religia i religijność zdają się nieustannie pobudzać refleksję człowieka
idącą różnymi nurtami. Są stale obecnym
wyzwaniem intelektualnym, z którym trzeba się mierzyć na wiele sposobów. Jakby
wciąż na nowo prowokują do skupionego
na nich namysłu, choć zarazem dotyczy
on całego spektrum ludzkich spraw, także
podstawowych sytuacji egzystencjalnych
i wyborów moralnych. Ten namysł bywa
służebny względem religii, gdy rozpatruje
się i wypracowuje argumenty na rzecz
usprawiedliwienia i wzmocnienia przekonań religijnych. Bywa to też refleksja
krytyczna, wolnomyślicielska, służąca
demaskowaniu religijnych iluzji. Spór –
metodologiczny, zarazem aksjologiczny
i antropologiczny – dotyczy tego, czy
może być również refleksja neutralna i
bezstronna, służąca tylko poznawczej analizie fenomenów religii i religijności, czy
też ta refleksja jest zawsze w jakiś sposób
– jawnie bądź skrycie, pośrednio bądź bezpośrednio – refleksją zaangażowaną, która
wspiera bądź osłabia przekonania religijne.
2. Przyjęło się współcześnie mówić o
„myśleniu religijnym”, które rozwija się
w nowoczesnym pluralistycznym świecie.
Myślenie religijne jest sformułowaniem
wieloznacznym, ale dzięki temu też dość
pojemnym, choć zarazem może być zwodnicze i budzić kontrowersje.
2.1. Z różnych punktów widzenia można
czyjś namysł postrzegać i oceniać jako
myślenie religijne. Przedmiotem myślenia
religijnego mają być – poddawane również
krytyce – treści jednej lub różnych religii
26 lutego 2015 r.			

i szczęścia. Wiemy, że bywało inaczej, ale
nie chcemy wracać do tego, co było złe; do
niepowodzeń, klęsk, nieszczęść i różnego
rodzaju zła, które przyszło nam przeżyć
i znieść. I dla dobrego samopoczucia lepiej
jest nie wracać do tego, co złe. I dobrze
jest, że nasza pamięć niejako sama wypiera to, co kiedyś nas unieszczęśliwiało
i przysparzało nam kłopotów i cierpień.
Ułatwia to nam przeżywać spokojnie
to, co przynosi los, znajdować pociechę
w szczęśliwych przeżyciach przeszłości
i nabieranie pewności, co do tego, że
zawsze jest się z czego cieszyć. Jeśli nie
z tego, co przeżywamy obecnie, to z tego,
co wciąż żywe jest we wspomnieniach.
A przecież każdy miał w swoim życiu szczęśliwe chwile, miejsca, w których było mu dobrze i ludzi, z którymi
był szczęśliwy. I dobrze jest wracać do
nich we wspomnieniach. I wtedy budzi
się pragnienie, żeby to, co było kiedyś
i przyniosło nam szczęście, przeżyć jeszcze raz. I próbujemy wrócić do szczęśliwej przeszłości. Jest tak, gdy wracamy
do miasta swego dzieciństwa, do miejscowości, w których spędzaliśmy urlop
ze swoimi najbliższymi czy do domów
i miejsc, które w naszej pamięci zostawiły
niezatarty ślad wspaniałych przeżyć.

Tylko zazwyczaj takie powroty do przeszłości z zamiarem powtórzenia tego,
co było i przeżycia jeszcze raz dawnego
szczęścia, kończą się niepowodzeniem.
Stwierdzamy, że to już nie to. Najboleśniej odczuwamy to wtedy, gdy nie ma już
z nami tej osoby, która była uosobieniem
szczęścia. Miejsce, do którego wróciliśmy,
zmieniło się bardzo, czasem wręcz nie do
poznania. Warunki, choćby pogodowe,
w których tam się znaleźliśmy, były inne
niż te, które towarzyszyły nam w owych
dawnych szczęśliwych chwilach.
Pozostaje więc smutne stwierdzenie,
że pełny powrót do tego, co było, jest
niemożliwy. Miniony czas pozmieniał
wszystko i uniemożliwia odtworzenie
tego, co było. A do tego i my przez te lata
zmieniliśmy się i nasze reakcje i przeżycia
są już inne.
A jednak jest w nas tęsknota za minionym szczęściem, jest chęć przeżycia jeszcze raz tego, co kiedyś nas uszczęśliwiło.
I kiedy wybieramy się do miejsc, w których kiedyś byliśmy szczęśliwi, towarzyszy nam iskierka nadziei, że może tym
razem się uda i choć tak wiele się zmieniło, to znowu obudzi się błogie poczucie
szczęścia. Choć na pewno już nie takie
jak kiedyś, ale jednak…
Jerzy Bór

oraz ich konsekwencje antropologiczne
(wizja człowieka i sensu ludzkiego życia) i aksjologiczne (wizja wartości i ich
porządku), które współkształtują kulturę
i społeczeństwo. Myśleniem religijnym
może być tradycyjnie uprawiana teologia,
ale również – a może przede wszystkim –
to, co w formule tradycyjnej teologii się nie
mieści. Myślenie religijne jest więc szersze
niż namysł nad religią uprawiany wewnątrz
danej religii i służący głównie jej wewnętrznej formacji. Myślenie religijne może być
rozwijane także przez osoby deklarujące
się jako agnostycy lub ateiści, a nawet głoszące tezy areligijne i hasła antyreligijne.
Myślenie religijne rozwija się i kształtuje
w warunkach współczesnego pluralizmu
religijnego i światopoglądowego, co więcej
jest ono wyrazem tego pluralizmu, który
funkcjonuje w sferze religijności i na swój
sposób przemienia tę sferę.
2.2. Czasami to, co określa się jako
myślenie religijne bywa tak dobitnie formułowane, jakby chciało zawładnąć całą
domeną tradycyjnych religii, choć może to
czynić w pozornie delikatny sposób, postulując np. bardzo słabe rozumienie prawd
wiary religijnej i odstąpienie od ich aspiracji do określania właściwego obrazu świata. Z punktu widzenia ortodoksji religijnej
współczesne myślenie religijne w jego
różnych przejawach ukazuje się częstokroć
jako swoista herezja, która konkuruje z
ortodoksją o status równoprawny z tezami
prawowierności lub wręcz o nadrzędność
i podporządkowanie sobie tradycyjnych
sposobów pojmowania religii.
3. W myśleniu religijnym rozpatruje się
kwestię transcendencji („przekraczania”,
„wychodzenia poza”), a także zwraca
baczną uwagę na te „tropy transcendencji”, które idą z zewnątrz wiary religijnej
i zdają się – w jakiejś mierze – prowadzić
do jej wnętrza. Są to tropy wychodzące z

pozycji zdystansowanych i krytycznych
względem wiary religijnej
3.1. Wedle czyjegoś rozeznania i uznania dany ślad może być postrzegany jako
trop transcendencji, nawet taki, który
prowadzi do transcendencji pojmowanej
religijnie i pisanej przez duże „T”. Natomiast ktoś o innym nastawieniu ani nie
rozpoznaje, ani tym bardziej nie uznaje w
tym śladzie jakiegokolwiek tropu transcendencji, a wręcz uznaje takie podejście
za nieuprawnioną nadinterpretację czy też
dezinterpretację napotkanego śladu.
3.2. Tropy nie mają obiektywnej siły
oczywistości niepodważalnego dowodu,
któremu należy ulec. Otwierają one natomiast przestrzeń interpretacji, w której
mogą się pojawić ujęcia właściwe dla
tradycyjnych religijnych wizji, jak też
konfesyjnie bliżej nieokreślone współczesne poszukiwania w sferze duchowości
(zwane „nową duchowością”).
4. Tu powstają pytania wymagające dalszego namysłu: Czy tropy transcendencji
idące z zewnątrz religii, spotykają się z
tymi tropami transcendencji, które idą od
wewnątrz religii w stronę ludzi i świata,
którzy są na o zewnętrznego względem, a
nawet mogą wieść w jej pobliże i wewnętrzny obszar? W którym miejscu spotyka się
wewnętrzna krytyka religii, dążąca do jej
oczyszczenia i transformacji, z zewnętrzną
krytyką religii, która intencjonalnie może
zmierzać do eliminacji religii jako tworu
zbędnego lub groźnego? Czy obie te formy krytyki mogą stawać się wspólnym i
jednym nurtem krytyki religii, który jest
aprobowany tak wewnątrz religii jak i w
zewnętrznych względem niej dążeniach
areligijnych i sekularyzacyjnych? Jak daleko może sięgać oczyszczanie religii przez
przyswajanie sobie przez nią doświadczenia
ateizmu, aby nie prowadzić do unicestwienia wiary religijnej? Marek Rembierz
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tralne to cel pośredni, głównym pozostaje
przygotowanie do rozgrywek seniorskich.
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: - Gdyby nie dwa-trzy przestoje w meczu, można
by powiedzieć, że zagraliśmy koncertowo.
Mocno przygotowaliśmy się do tego spotkania, rywal został bardzo dobrze rozpracowany i odrobiliśmy lekcję po remisie
w Zawierciu w pierwszej rundzie. Wtedy
na drodze stanęły kontuzje, choroby, ale
też nieznajomość przeciwnika. Dziś było
widać, że jesteśmy do tego meczu przygotowani. Już pierwsza połowa pokazała, kto
tu będzie rządził. Nikt się nie spodziewał
takiego prowadzenia do przerwy. W drugiej
połowie kontrolowaliśmy wynik, a gdy
prowadziliśmy piętnastoma bramkami, to
wiadomo było, że tego meczu nie przegramy. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto
tu był lepszy.
Szczelna obrona MKS.

Fot. W. Suchta

PRZYPIECZĘTOWALI SUKCES
MKS Ustroń – KS Viret CMC Zawiercie 39:27 (20:10)
SPR Zagłębie Sosnowiec - MKS Ustroń 20:50 (10:30)

Drużyna juniorów młodszych w piłce ręcznej MKS Ustroń wygraną w Sosnowcu przypieczętowała tytuł mistrza województwa i będzie gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego,
prawdopodobnie rozgrywanego w Cieszynie w hali Uniwersytetu Śląskiego. Jednak
o tytule zdecydowało zwycięstwo z Zawierciem, drugą drużyną w tabeli. MKS odniósł
je 18 lutego w sali SP-1 w Ustroniu.

To był decydujący mecz w tegorocznych
rozgrywkach o mistrzostwo Śląska juniorów młodszych w piłce ręcznej. Wygrana
w tym spotkaniu praktycznie dawała tytuł
mistrza województwa śląskiego. Pierwszy
mecz rozegrany 13 listopada w Zawierciu zakończył się remisem 25:25, a przewagę miała drużyna Viretu. W rewanżu
w Ustroniu nie było już wątpliwości, komu
się należy tytuł. Po kwadransie gry nasza
drużyna prowadziła 13:3. Potem lekki
przestój, ale przewagi nie oddają do końca
spotkania. W drugiej połowie na boisko
wychodzą też rezerwowi. Trzeba przyznać,
że po piorunującym początku drużynie
z Zawiercia zabrakło animuszu do dalszej
walki o zwycięstwo.
MKS wystąpił w składzie (w nawiasach
strzelone bramki): Kamil Kopieczek, Damian Kuczera – Michał Jopek (9), Marek
Cholewa (2), Filip Frycz (7), Dominik
Motylewski (6), Krzysztof Bielesz (6),
Dawid Jenkner (8), Kacper Matlak, Szymon
Gogółka, Adrian Miśkiewicz (1), Arkadiusz
Czapek, Krzysztof Kotela, Mateusz Cieślar,
Łukasz Juraszek, Dawid Rachwał.
Po meczu powiedzieli:
Trener Zawiercia Igor Zagała: - Jeżeli
chodzi o mecz, to każdy widział jak przebiegał i nie ma wątpliwości, która drużyna
była lepsza. Zespół z Ustronia na każdej
pozycji ma lepszego zawodnika. Lepiej
przygotowanego motorycznie, technicznie
i także taktycznie. Nie mamy się czym
usprawiedliwiać. Na dzień dzisiejszy moja

drużyna jest o dwie klasy słabsza i pozostaje
nam tylko trenowanie. Przed nami dużo
ciężkiej pracy. Po pierwszej połowie rozmawialiśmy w szatni, ale moi zawodnicy nie
mają jeszcze na tyle doświadczenia, żeby
taki ciężar udźwignąć. Natomiast naszym
głównym celem w Zawierciu jest to, by jak
najwięcej tych chłopców trafiło do drużyny seniorów i to nam przyświeca podczas
treningów. Rozgrywki wojewódzkie i cen-

*

*

*

We wtorek 24 lutego MKS Ustroń grał
na wyjeździe w Sosnowcu. Zdecydowanie
pokonał tamtejsze Zagłębie pieczętując tym
samym tytuł mistrza województwa.
- Postawiliśmy kropkę nad „i”. W Sosnowcu wszyscy zawodnicy przebywali na parkiecie prawie tyle samo czasu, a niektórzy
z pierwszego składu mniej - powiedział po
meczu trener P. Bejnar. Wojsław Suchta
1 MKS Ustroń		
15
2 KS Viret CMC Zawiercie
14
3 MKS Zryw Chorzów
15
4 UKS 31 Rokitnica Zabrze 15
5 SPR Pogoń 1945 Zabrze
14
6 MKS Olimpia I Piekary Śl. 14
7 MKS Olimpia II Piekary Śl. 13
8 UKS MOSM Bytom
15
9 SPR Zagłębie Sosnowiec
13
10MUKS Siódemka Mysłowice 14

Tak dziękowano trenerowi po wygranej z Viretem.

29
26
23
17
16
12
9
8
2
0

652:318
471:299
514:359
482:477
443:371
408:409
284:395
433:493
235:514
281:566

Fot. W. Suchta

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja programowa GU: przewodniczący
Piotr Nowak, zastępca Roman Siwiec, sekretarz Stanisław Malina. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania,
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia
przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 23.2.2015 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 2.3.2015 r.

16 Gazeta Ustrońska

26 lutego 2015 r.

x

Fot. W. Suchta

23-12.03		
21-22.08		
15-16.08		
17-18.08		
121-22.08
17-18.08		
9-20.08		
21-22.08		
23-24.08		
25-26.08		
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LISTY DO REDAKCJI

Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Venus						ul. Grażyńskiego 2 				tel. 858-71-31
Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Dr. Zdrowitt				ul. Daszyńskiego 73		 tel. 853-63-22
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
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*

19.09						 Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
22.09							Venus						ul. Grażyńskiego 2 					tel. 858-71-31
23.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
24-25.09			 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
26-27.09			 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
28.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76

LIST DO REDAKCJI

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Maria Brudna z d. Korcz
lat 85 ul. Porzeczkowa
Julianna Durczak z d. Pilch
lat 85 os. Centrum
Elżbieta Dziech z d. Nowak
lat 91 ul. Cieszyńska
Janina Gajdzica z d. Jurczok
lat 80 ul. Źródlana
Bronisława Górniok z d. Kozieł lat 80 ul. Katowicka
Rafał Greiff 			
lat 80 os. Centrum
Joanna Kocyan z d. Raszka
lat 80 ul. Chabrów
Władysława Książek 		
lat 90 os. Manhatan
Jan Lesiak 			
lat 85 ul. Gałczyńskiego
Helena Lipowczan z d. Wacławik lat 91 ul. Grażyńskiego
Zuzanna Nosal z d. Kłósko
lat 80 os. Cieszyńskie
Olga Ogrodzka z d. Brudny
lat 80 ul. Bładnicka
Elżbieta Podżorska z d. Raszka lat 80 ul. Spółdzielcza
Adam Szczepański 		
lat 80 ul. Złocieni
Zuzanna Śliwka z d. Śliwka
lat 92 ul. Słoneczna
10,11.8 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
12-14.8 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
15-17.8 Na Zawodziu
ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58
18-20.8 Elba
ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
22-24.11 - Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
25-27.11 - Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
28-30.11 - Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
10-12.3 -		
Venus		
ul. Grażyńskiego 2 tel. 858-71-31
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00

30.05							Elba			ul. Cieszyńska 2		tel. 854-21-02
31.05-1.06		W Nierodzimiu			ul. Skoczowska 111 		tel. 858-60-76
2.06							Venus			ul. Grażyńskiego 2 		tel. 858-71-31
3.06							Centrum			ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
4-5.06						Pod Najadą			ul. 3 Maja 13			tel. 854-24-59
6-7.06						Na Szlaku			ul. 3 Maja 46 			tel. 854-14-73
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Biłko		
lat 82 ul. Wesoła 29
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Elżbieta Szpak z Ustronia i Dariusz Legierski z Ustronia
30.05							Elba			ul. Cieszyńska 2		tel. 854-21-02
31.05-1.06 W Nierodzimiu			ul. Skoczowska 111 		tel. 858-60-76
3.06							Centrum			ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
4-5.06						Pod Najadą			ul. 3 Maja 13			tel. 854-24-59
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

xx
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31.1		Centrum
ul. Daszyńskiego 8
1-2.2		
3.2			
4-5.2		
6-7.2		

Centrum
Venus
Na Zawodziu
Elba

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

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

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki
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WAŻNE TELEFONY
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Marek Wiecha
Lekarz chorób wewnętrznych

Prywatne wizyty domowe

503-169-369

LIGA OKRĘGOWA
9 sierpnia
16 sierpnia
23 sierpnia
30 sierpnia
6 września
13 września
20 września
27 września
4 października
11 października
18 października
25 października
8 listopada
11 listopada
15 listopada

godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 13.00
godz. 13.00
godz. 13.00

KS Kuźnia Ustroń - KP Beskid Skoczów
KS Kuźnia Ustroń - RKS Cukrownik Chybie
KS Kuźnia Ustroń - TS Koszarawa Żywiec
KS Kuźnia Ustroń - LKS Zapora Porąbka
KS Kuźnia Ustroń - LKS Skałka Żabnica
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice
KS Kuźnia Ustroń - LKS 99 Pruchna
KS Kuźnia Ustroń - LKS Pasjonat Dankowice
KS Kuźnia Ustroń - KS Wisła
KS Kuźnia Ustroń - KS Czarni Jaworze
KS Kuźnia Ustroń - TS Piast Cieszyn
KS Kuźnia Ustroń - LKS Świt Cięcina
KS Kuźnia Ustroń - LKS Bestwina
KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek
KS Kuźnia Ustroń - UKS Maksymilian Cisiec

KLASA B
17 sierpnia
24 sierpnia
31 sierpnia
7 września
13 września
21 września
28 września
5 października
12 października
19 października
26 października

26 lutego 2015 r.

godz. 17.00
godz. 10.30
godz. 17.00
godz. 11.00
godz. 16.00
godz. 11.00
godz. 15.00
godz. 11.00
godz. 15.00
godz. 11.00

LKS Goleszów II - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Zryw Bąków
LKS Iskra Iskrzyczyn - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Rudnik
LKS Victoria-Polifarb Hażlach - KS Nierodzim
KS Nierodzim - pauzuje
KS Nierodzim - LKS Spójnia Górki Wielkie
MKS Strażak Golasowice - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Błękitni Pierściec
KP Beskid II Skoczów - KS Nierodzim
KS Nierodzim - LKS Strażak Dębowiec
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