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CO MOGĄ RADNI
Rozmowa z Zuzanną Heller, Wiktorią Pszczółką, Wojciechem Wydrą, Bartoszem Troszokiem, Aleksandrą Kalisz, Martyną Szczypior, Hanną Steciuk, Martyną Tesarczyk, Julią Lont, Kacprem
Darmstaedterem - uczniami Szkoły Podstawowej nr 2

Czy wiece, jakie wybory odbędą się w najbliższym czasie?
Tak. Samorządowe.
A co to jest ten samorząd?
To Rada Miasta, przewodniczacy Rady Miasta, burmistrz i oni
zarządzają miastem. Wybory są do powiatu i miasta.
Jak wybieramy?
Idziemy do lokalu wyborczego i tam zapisujemy, kogo wybieramy.
Dużo się w domu o tym rozmawia?
Nieeee!
Co robi radny?
Ma pomysły żeby coś zbudować, zrobić plac zabaw, park, wybudować sklep.
Może to być sklep z samochodami?
(cd. na str.4)
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CO MOGĄ RADNI
(cd. ze str. 1)

Nie, bo z samochodami jest motoryzacyjny.
Może wybudować sklep monopolowy, żeby miasto miało większe
korzyści.
Co byście zrobili będąc burmistrzem Ustronia?
Spytałbym Rade Miasta, czy dałaby pieniądze na wyremontowane
dróg w Ustroniu, bo są trochę stare. Ja bym wyremontował ul.
Sportową, drogę na Zawodzie.
Wybudowałabym w szkole basen. Przy dwójce, bo do tej szkoły
chodzę, zresztą przy jedynce też, ale później.
Przy naszej szkole jest miejsce, gdzie nic nie jest zrobione, takie
pole. Dokończyłabym też budowę basenu.
Ulepszyłabym stadion, bo niezbyt ładnie wygląda. Żeby kibice
mogli wygodnie usiąść, bo tam wszystko jest stare.
Zbudowałabym basen i więcej palców zabaw i żeby było bezpieczniej.
Ja bym zrobił punkty interaktywne, żeby można było korzystać
z internetu. Zrobiłbym też zadrzewianie Ustronia. Za mało jest
drzew przy drogach.
Wybudowałbym hale do piłki siatkowej. Mamy salę, ale do
sportów ogólnych, a tam byłaby tylko siatkówka.
Ja bym zagospodarowała puste miejsca. Na Równicy można
zrobić jeszcze parę rzeczy, żeby więcej turystów przyjeżdżało.
Powinno powstać więcej miejsc do rozrywki, baseny, kina.
Jak jeszcze zachęcić turystów?
Zbudować basen.
A bez basenu, co można zrobić?
Stworzyć punkty, gdzie turyści się dowiedzą, co można zwiedzić
w Ustroniu. A w zimie ulepszyć wyciągi.
Zrobić więcej reklam o stokach, bo Ustroń słynie z gór. Można
reklamy dać do internetu.
Nie wiem czy to się da, ale gdyby Rada Miastka dofinansowała
prywatne stoki, żeby bilety były tańsze. Gdyby tak bilety były
po 3 złote.
Reklamować uzdrowisko.

Nasi rozmówcy.

Fot. W. Suchta

Trzy cenne zabytkowe rzeźby
samorząd Cieszyna przekaże
placówkom muzealnym. Madonna z Dzieciątkiem i św.
Antoni Pustelnik trafią do Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
natomiast kamienny Hutnik do
Muzeum Ustrońskiego.

*

*

*

Cieszyn w 1998 roku przyjął
czteroosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu, zaś
w 2002 roku kolejną trzyosobową rodzinę. W 2010 roku
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w Cieszynie osiedliła się samotna repatriantka. Jest plan,
żeby w przyszłym roku, przyjąć następną polską rodzinę zza
wschodniej granicy. Wcześniej zostanie wyremontowane mieszkanie w kamienicy
w centrum miasta.

*

*

*

Wspólnota Ewangelickich
Kościołów w Europie tworzy
sieć Europejskich Miast Reformacji, która powstaje w związku z przypadającą w 2017 roku
500. rocznicą Reformacji.
W gronie tym znajdzie się Cieszyn, a także m.in. Amsterdam,
Bruksela, Cambridge, Edynburg, Genewa, Norymberga,
Paryż, Praga, Sztokholm,

Co zrobić, żeby o Ustroniu było w Polsce głośno?
Coś wybudować. Np. tor dla łyżwiarzy. Bylibyśmy jedyni w Polsce.
Żeby było więcej schronisk w górach. Jest góra Orłowa i tam jest
zamknięte schronisko, a tam dużo ludzi przechodzi w ciągu roku.
Zbliża się sezon zimowy i dobrze byłoby bardziej Ustroń reklamować.
Że warto tu przyjechać.
A ja zrobiłabym więcej ścieżek rowerowych po Ustroniu. Bo na
razie jest tylko po bulwarach, a więcej powinno być po płaskim,
po okolicach Ustronia.
Trzeba wyburzyć opuszczone budynki, które nikomu nie są
potrzebne. Na os. Manhatan była piekarnia, a teraz stoi to
opuszczone.
Jest Maciejka na Zawodziu.
Jest też dworzec strasznie zapuszczony. Jak wieczorem tam
odprowadzaliśmy brata na pociąg, to się bałam.
Co radni powinni zrobić dla dzieci w Ustroniu?
Kino i basen.
Bezpieczne chodniki.
Wyremontować stadion. Był już projekt, ale jakoś im to nie wyszło. Powinny też powstać szkółki sportowe z poszczególnych
dyscyplin.
Trochę jest za drogo uprawiać sport. Stoki narciarskie drogie.
Za lekcję tenisa też trzeba płacić. Jak się chce wypożyczyć kort,
to też jest drogo. Powinno powstać więcej takich boisk, jak koło
biblioteki, bo są za darmo.
Przy bulwarze zbudowano plac zbaw, boiska, jest ładny park,
nowoczesne ławki.
Fajny wybieg dla psów. Mojego mogłam nauczyć różnych sztuczek. Można byłoby tam dodać innych rzeczy, bo te już są znane.
Mamy tylko dwa boiska do siatkówki plażowej. Powinno powstać więcej.
Ciekawy jest bieg parami, bieg na Czantorie, ale powinno być
więcej takich imprez i w różnych dyscyplinach, chociażby
z siatkówki.
W kulturze też trzeba rozszerzyć działalność.
O co?
A tego to ja nie wiem.
Nie ma klubu dla rowerzystów. Jest MTB, a nie ma szosowego.
A skąd na to wszystko barć pieniądze?
Z Unii!
Trzeba też coś robić, żeby zarabiać.
Jakby w coś się zainwestowało, to by z tego były pieniądze.
Miasto mogłoby wprowadzić własną walutę.
Miasto ma pieniądze z podatków. Ludzie pracują, a podatków
trochę odchodzi dla miasta.
Jakby było kino, to ludzie by tam chodzili, a miasto miałoby zyski.
A ile miasto ma pieniędzy na rok?
Może dwieście tysięcy.
Nie, chyba więcej. Milion, a nawet dwa.
To dużo, ale zależy jak na to patrzeć. Dla nas jest to dużo, a dla
nich na pewno za mało.
Bo wszystko kosztuje.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojsław Suchta
Strasburg, Wenecja, Wiedeń,
Wittenberga i Zurych. Cieszyn
będzie drugim, obok Wrocławia, miastem z Polski.

*

*

*

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie spotkały się pary
świętujące jubileusze małżeńskie. Medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” nadane
przez prezydenta RP otrzymały
32 pary obchodzące 50-lecie.
Dwie pary diamentowe uhonorowano okolicznościowymi
dyplomami.

*

*

*

10 listopada Zespół Regionalny „Istebna” udał się na tournee do Australii. Potrwa ono

miesiąc. Wyjazd był możliwy
dzięki zebranym datkom, które
górale otrzymali od mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i nie
tylko. Na konto wpłynęło ponad 10 tys. zł, a wpłat dokonały
123 osoby.

*

*

*

Koszykarze KS MOSiR Cieszyn przegrywają mecz za meczem w II lidze. W minioną
sobotę doznali szóstej z rzędu
porażki. Ekipa Łukasza Kuboszka zajmuje przedostatnie
miejsce w tabeli. W najbliższą
sobotę cieszynian czeka ciężki
egzamin w pojedynku z liderującym AZS AWF Katowice.
Czy własny parkiet będzie atutem..? 		
(nik)
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STRONA INTERNETOWA OSIEDLA ZAWODZIE
Rada Osiedla Zawodzie informuje mieszkańców, że uruchomiliśmy naszą stronę internetową http://ustronzawodzie.blox.pl/,
gdzie możecie Państwo zgłaszać swoje opinie i problemy oraz
zapoznać się z naszą bieżącą działalnością - serdecznie zapraszamy!!!
Przewodniczący Paweł Mitręga

*

*

*

PRELEKCJA W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
serdecznie zaprasza na prelekcję pt. „Każda historia ma swój
początek…”. O J.R.R. Tolkienie, Śródziemiu i hobbitach opowiedzą członkowie Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki
„Jedi – Tekada”. Impreza odbędzie się w czwartek 27 listopada
w czytelni Biblioteki o godz. 17.00.

*

*

*

ZAPISY DO SEKCJI NARCIARSKIEJ
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” prowadzi
m.in. sekcję narciarsko-rekreacyjną, do której należą zarówno
dzieci jeżdżące amatorsko, jak i utytułowani zawodnicy. Właśnie
rozpoczęły się zapisy na sezon 2014/2015. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z ustrońskich szkół do 12 roku życia. Więcej
informacji można uzyskać u trenera Przemysława Ciompy, tel.
606 308 195.

*

*

*

FILMOWY FESTIWAL W TOPOLEJU
Od 21 do 23 listopada odbywać się będzie Etnocamera` 2014,
czyli I Festiwal Filmowy w Etno Chacie Topolej. W programie
warsztaty dla dziennikarzy, projekcje filmów amatorskich, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty dla dzieci Mini Etnocamera
– ETNOROBAKI. Początek zaplanowano na piątek na godz.
16.00, kiedy to nastąpi uroczyste otwarcie festiwalu i biesiada
festiwalowa z regionalnymi specjałami. Następnie będzie można
obejrzeć film Jerzego Ruckiego „Cztery Pory Roku”, stworzony
na podstawie wierszy i przy udziale rodziny Ruckich i sąsiadów.
Od godz. 17 warsztaty dla dziennikarzy poprowadzi Wojciech
Trzcionka. Szczegóły programu na stronie www.topolej.pl i na
plakatach.

*

*

*

OSTATNIE DNI SZCZĘŚLIWEJ AUSTRII – LATO 1914
U PROGU WIELKIEJ WOJNY
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Ciągle żywa jest na Śląsku Cieszyńskim legenda złotych austriackich czasów, kiedy to nasz region zamieszkały był przez
ludzi różnych języków, wyznań i kultury, którzy pracując w zgodzie budowali jego dobrobyt, sprawiając, iż kwitł pod względem
gospodarczym, cywilizacyjnym i kulturalnym. Na pytanie, czy
obraz ten odpowiada rzeczywistości odpowie Wojciech Grajewski – młody historyk, pracownik naukowy Książnicy Cieszyńskiej
i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Spotkanie odbędzie się w sobotę
15 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.

*

*

tel. 854 34 83,
604 55 83 21

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Elżbieta Czarnecka lat 60		 os. Manhatan
Emilia Czyż 		
lat 81		 ul. Cholewy

ZAKŁAD POGRZEBOWY

3 XI 2014 r.
Kontrola osób handlujących na targowisku pod kątem przestrzegania
regulaminu.
3 XI 2014 r.
Kontrola prawidłowości parkowania wokół targowiska.
5 XI 2014 r.
W związku z silnym wiatrem strażnicy miejscy patrolowali wszystkie
dzielnice miasta. O problemach
informowali odpowiednie służby.
Zgłosili m.in.: przewrócone drzewa
na ul. Grażyńskiego i Szpitalnej,
poprzewracane oznakowanie związane z remontem ul. Partyzantów,
rozbity klosz latarni ulicznej na ul.
Daszyńskiego.

5 XI 2014 r.
Prowadzono kontrole w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na ul. Skowronków.
6 XI 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na ul. Skoczowskiej
w sprawie bezpańskiego psa. Trafił
do schroniska w Cieszynie.
6 XI 2014 r.
Prowadzono kontrole prawidłowości parkowania na Zawodziu.
Jednego kierowcę ukarano mandatem w wys. 100 zł za parkowanie
na ul. Szpitalnej w miejscu, gdzie
obowiązuje zakaz zatrzymywania
się. Trzem innym kierowcom
udzielono upomnienia.
7 XI 2014 r.
Dalsza część kontroli posesji przy
ul. Skowronków, sprawdzano m.in.
dowody potwierdzające wywóz
nieczystości ciekłych.
8 XI 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe Biegu
Legionów.
9 XI 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe uroczystości patriotycznej związanej
z rocznicą wydarzeń 9 listopada
1944 r.
(mn)

ZAPISY NA WOKAL
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu otwiera dodatkowo klasę wokalu i emisji głosu. Naukę prowadzić będzie Szymon Staniszewski (tel. kom. 790 318 555). Szczegółowych informacji
w sprawie terminów lekcji oraz opłat udziela kierownik Ogniska Muzycznego (tel. kom. 501 057 750)
Elżbieta Sikora

NIE PALMY
ŚMIECI !
Zima zbliża się „wielkimi krokami”, a z nią sezon grzewczy
i palenie w piecach centralnego ogrzewania. Wiąże się to ze
zwiększoną emisją do powietrza szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw. Należy pamiętać że jakość paliwa
stosowanego do ogrzewania budynków przekłada się na stopień
zanieczyszczenia powietrza w naszym Mieście.
Największym problemem jest spalanie śmieci w paleniskach
domowych - co jest niezrozumiałe w przypadku gdy z nieruchomości zamieszkałych są odbierane odpady komunalne bez
ograniczeń ilościowych.
Zanim wrzucimy do pieca: plastikową butelkę, oponę czy
polakierowane drewno zastanówmy się czy warto, bo aby oddać
te odpady nie musimy ponosić dodatkowych opłat – są one odbierane w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza wpływają na cały
nasz organizm. Ich oddziaływanie nie jest widoczne i odczuwalne
natychmiast jednakże w dłuższej perspektywie mają znaczący
wpływ na nasze zdrowie i mogą wpływać na powstawanie wielu
chorób.				
Wydział Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń

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
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Błogosławieństwo.

Fot. W. Suchta

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

Obchody rocznic państwowych mają
w Ustroniu swą tradycję. Od lat naprzemiennie święta obchodzone 3 maja i 11
listopada, mają charakter miejski i ekumeniczny- obchodzimy je w Kościele
ewangelickim i katolickim.
- 96. Rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę jest okazją do dziękowania za
wszelkie łaski, jakie stały się udziałem naszego narodu - mówił ks. Piotr Wowry na
wstępie nabożeństwa za ojczyznę w kościele ewangelicko- augsburskim. - Po 123
latach niewoli nasi przodkowie odzyskali
niepodległość. Wiele pokoleń pracowało,
poświęcało swoje siły oraz życie, abyśmy
mogli przejąć cenne dziedzictwo, mądrze
je pomnażać i przekazać następcom. (..)
Stajemy dzisiaj w modlitwie za prześladowany Kościół. Potrzeba modlitwy
jest bardzo wielka, gdyż prześladowania
dotykają coraz większą liczbę chrześcijan.
Kazanie wygłosił ks. kanonik Antoni
Sapota mówiąc: m.in.:

- Miłość ojczyzny kazała nad dziś spotkać
się jako chrześcijanie, bo modlitwa jest
dla nas najważniejsza, w każdej sytuacji.
(...) Ludzkie serce szuka czegoś nadzwyczajnego, szuka przede wszystkim dobra
(...) Spotykamy się jako patrioci, jako ci,
którzy chcą uświadomić, że jest potrzeba
miłości ojczyzny. Słowo patriotyzm to
przypomnienie, że patria, to ojczyzna.
(...) Spotykamy się jako patrioci, jako
ci, którzy chcą sobie uświadomić, że jest
potrzeba miłości ojczyzny, słowo patriotyzm, to nic innego jak przypomnienie, że
patria , to ojczyzna. Dla nas wierzących to
przede wszystkim odniesienie do Boga..
(...) Wiemy, że są zakusy, żeby zniwelować to, co wielkie, by zniwelować to, co
wspaniałe i dobre. (...) Nasza tradycja,
kultura, historia, tożsamość narodowa, są
gwarantem zachowania człowieczeństwa
we współczesnych czasach. Wielu jest
takich, którzy próbują nam wmówić, że
nienormalność to norma. Wielu jest takich,

Pod pomnikiem stanęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej.
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Fot. W. Suchta

którzy próbują nam wmówić, że zło, to
coś, co trzeba promować. (...) Dlatego dzisiaj należy uczyć dobrych postaw patriotycznych, umiłowania własnej ojczyzny
i pamięci o tym, że wszelkie dobro od
Boga pochodzi. (...) Cokolwiek do nas
dochodzi, musimy rozważyć, czy to jest
naturalne, czy jest zgodne z naturą, czy to
jest zgodne z prawem Bożym. (...) Nasza
tradycja, kultura, historia, obyczaj, tożsamość narodowa, są gwarantem zachowania człowieczeństwa we współczesnych
czasach.
Po nabożeństwie pochodem udano się
pod Pomnik Pamięci Narodowej. Podczas
przemarszu kombatanci złożyli kwiaty
pod pomnikiem lotnika RAF Jana Cholewy. Pod pomnikiem przy rynku stanęły
poczty sztandarowe, honorową wartę
zciągnęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej, odwołującej się do tradycji 4 pułku
Strzelców Podhalańskich z Cieszyna. Pod
pomnikiem burmistrz Ireneuasz Szarzec
mówił m.in.:
- Szanowni Państwo, Dzień 11 listopada
1918 roku był przełomowym momentem
dla całej Europy, ale przede wszystkim dla
Polski, która przez 123 lata pozbawiona
suwerenności i wolności, pozostawała
w ucisku trzech zaborców. Data ta symbolizuje dla Polaków dewizę Bóg - honor
- ojczyzna i przywołuje pamięć o tych
wszystkich, którzy w walce o niepodległą
Polskę poświęcili swoje życie. 11 listopada 1918 roku stał się więc dniem święta
narodowego w świadomości Polaków,
symbolem zwycięstwa i odzyskania własnego państwa. W 1937 roku data ta została
uznana jako oficjalne święto państwowe
– ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednak w 1945 roku władze komunistyczne jako święto państwowe ustanowiły
dzień 22 lipca. Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej w 1989 roku przywrócił 11 listopada jako nasze, Polaków święto - Święto
Niepodległości. Dzisiejszy, uroczysty
dzień skłania nas do głębokiej refleksji
nad bolesnymi losami naszej ojczyzny, ale
także nad obecną sytuacją i nad tym, jak
pielęgnujemy tę wolność, którą wywalczyli wielcy bohaterowie poświęcając swoje
życie. Znaczącymi są słowa marszałka
Józefa Piłsudskiego, który powiedział:
„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała
dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale
i bardzo kosztownym”. Święto Narodowe,
które dziś obchodzimy, jest doskonałym
momentem do wyrażenia czci wszystkim
bohaterom i wielkim postaciom, które
w krwawej historii nie ugięły się w walce.
Wspominamy dziś przy okazji Święta
Niepodległości 34 ustrońskich przodków zamordowanych przez niemieckiego
wroga 9 listopada 70 lat temu. Święto
Niepodległości jest świętem wszystkich
Polaków, ich rodzin i potomków, tych
mieszkających w kraju, ale i tych, którzy
z różnych przyczyn przebywają poza jej
granicami. Dbałość o naszą wolność,
o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne
i religijne jest naszym obowiązkiem.
Następnie pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.
Wojsław Suchta
13 listopada 2014 r.

O mijającej kadencji burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Ewakuacja poszkodowanych.

Fot. W. Suchta

ĆWICZENIA NOCĄ
7 listopada po zapadnięciu zmroku
zawyły syreny. Przez miasto przejeżdżały w stronę Lipowca wozy strażackie.
Kierowały się ku willi Dolce Vita. To tam
ustrońscy strażacy zaplanowali ćwiczenia.
Wyglądały imponująco.
Kierownikiem ćwiczeń był komendant
miejski OSP w Ustroniu Damian Legierski. Obserwatorem z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie był Marek Szalbot.
– Programowe ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie hotelowo- astronomicznym. Chcieliśmy przećwiczyć założenia
w porze nocnej - mówi D. Legierski.
- Pożar powstał na poddaszu i pierwszym
piętrze budynku. W obiekcie była grupa
wycieczkowa licząca 21 osób. 2 osoby
wyskoczyły przez okno, dwie zostały
w obiekcie, reszta na balkonach. Trzeba było dokonać ewakuacji, a te, któ-

re wyskoczyły zostały zaopatrzone pod
względem medycznym. Dwie osoby, które
pozostały zostały odnalezione i ewakuowane. To był priorytet naszych działań. Następnie nastąpiła część działań gaśniczych.
W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy JRG Ustroń i wszystkie zastępy OSP
z Ustronia. W sumie 10 zastępów i ponad
50 strażaków. Poszkodowanych pozorowali członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Lipowiec. Sprzęt mamy
coraz lepszy, wyszkolenie coraz wyższe
i wszystko jest coraz bardziej profesjonalne.
– Założenia taktyczne zostały zrealizowane, a ćwiczenia uznane jako udane - mówi
M. Szalbot. - Każde ćwiczenia służą tez
temu, by wychwycić braki. Tu rażących
niedociągnięć nie było. Poziom wyszkolenia, mimo naprawdę drobnych błędów,
należy ocenić jako wysoki.
(ws)

W poniedziałek 10 listopada doszło do kolizji na ostrym zakręcie na ul. Lipowskiej
w pobliżu skrzyżowania z ul. Bernadka. Na miejsce przybyła policja, straż pożarna,
bo konieczna była neutralizacja płynów rozlanych na jezdni, oraz karetka pogotowia,
której personel zajął się uczestniczącą w stłuczce kobietą.
Fot. W. Herda
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Mija kolejna kadencja samorządu.
Chciałbym w tym miejscu podziękować
serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli, brali udział
w pracach i działaniach samorządu ustrońskiego. Jak ważny jest on dla życia społeczności lokalnych, zdążyliśmy się przez
dwadzieścia parę lat przekonać.
To, co udało się zrealizować w Ustroniu po roku 1990 jest dowodem na to, że
idea samorządności, zwłaszcza w społecznościach lokalnych, sprawdziła się
w stu procentach. Oczywiście nie zawsze wszystko udaje się zrealizować, nie
wszystkie projekty mają swój szczęśliwy
finał. Największą bolączką jest ciągły
niedostatek środków finansowych na to,
by zrealizować wszystkie plany, marzenia.
Staraliśmy się w tej kadencji podejmować
sprawy najważniejsze dla całej społeczności, jednoczesnie nie zapominając o indywidualnych sprawach i losach ludzkich,
które składają się na obraz całej naszej
zbiorowości. Chcieliśmy, by każda dzielnica, każda wspólnota miały swój udział
w rozwoju naszego miasta i wpływ na ten
rozwój, wpływ na podejmowane w tym
zakresie decyzje.
Chciałbym podziękować za aktywność
stowarzyszeniem, organizacjom, środowiskom lokalnym. Dzięki nim udawało się
zrealizować wiele ciekawych pomysłów,
ale też sprostać oczekiwaniom i wymaganiom czasów współczesnych. Zawsze
można było liczyć na udział i aktywność
ustroniaków. Nawet gdy pojawiały się
sprawy trudne, udawało się dochodzić do
kompromisu, a zawsze można było liczyć
na rozsądek i racjonalność myślenia pozwalające podejmować decyzje korzystne
dla ogółu.
Trudnych decyzji było sporo. Można
powiedzieć, że każdy rok przynosił nowe
rozwiązania. Nawet gdy pewne uregulowania lokalne od lat funkcjonowały,
a mam tu na myśli podatek śmieciowy, to
ustawa zmuszała nas do korekty dobrego systemu. Uważam, że w tej kadencji
z tych najtrudniejszych tematów udało
się wyjść obronną ręką, a sytuacja miasta,
zarówno finansowa jak i infrastrukturalna,
jest na dobrym poziomie. Wyróżniamy się
w powiecie, a chyba nie mamy się czego
wstydzić w stosunku do całego kraju.
Przed nami wybory. Mieszkańcy Ustronia zawsze dawali świadectwo swojej
dojrzałości uczestnicząc w wyborach. Frekwencja w Ustroniu zawsze była wyższa
od średniej krajowej i jedną z najwyższych
w powiecie cieszyńskim. Mam nadzieję, że
i tym razem mieszkańcy Ustronia nie zawiodą i stawią się w lokalach wyborczych,
by oddać głoś na wybranych przez siebie
kandydatów.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 5

KANDYDACI
DO SEJMIKU
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Henryk Słaby - Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
w okręgu nr 1, miejsce 9. Żonaty, mieszkaniec Ustronia, wykształcenie wyższe ekonomiczne, emeryt, wcześniej m.in.: nauczyciel
akademicki marketingu, wiceprezes firm handlowych, wieloletni
działacz społeczo-polityczny, ławnik sądowy, członek zarządu
TMU, członek zarządu Stowarzyszenia Pokolenia w Cieszynie.
Priorytet - wzmocnienie uzdrowiskowego charakteru miasta.
Cele: powstrzymanie prywatyzacji ochrony zdrowia, zwiększenie
dostępu do lekarzy specjalistów NFZ, przeciwdziałanie praktykom
drapieżnego kapitalizmu wyzysku pracowników najemnych.
RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
Grzegorz Szczepański – lista nr 17, poz. 1. – mam 42 lata,
wykształcenie średnie techniczne – budowa maszyn. Jestem
przewodniczącym RAŚ na Śląsku Cieszyńskim, członkiem rad
społecznych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji oraz
w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym. Jako
członek rady społecznej ustrońskiego reumatologa, nie dopuściłem
do bezsensownego połączenia z piekarską urazówką. Pozwoliło
to uchronić szpital przed transferem milionowych środków pieniężnych oraz zachować miejsca pracy. Brałem udział w pracach
nad wznowieniem połączeń kolejowych na liniach nr 190 Cieszyn
– Bielsko-Biała. Moim celem w sejmiku będzie reprezentowanie
interesów mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i wspieranie rozwoju
naszego regionu.
Tomasz Szczepański – lista nr 17, poz. 8. – mam 32 lata, jestem
członkiem RAŚ na Śląsku Cieszyńskim, zasiadam w radzie społecznej w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. Moje motto to praca i rozwój, czego przykładem jest jeszcze
w miarę normalne funkcjonowanie „Kubalonki”, pomimo obniżonego przez NFZ (zdominowany przez PO) kontraktu o 40%.
Pracuję jako wolontariusz przy organizacji Mini Reggae Fest
w Ustroniu.
Dariusz Rak – lista nr 17, poz. 6 – mam 41 lat, jestem członkiem
RAŚ na Śląsku Cieszyńskim. Temat autonomii naszego regionu
jest dziś obecny podczas większych debat z udziałem elit. Bierze
w nich aktywnie udział Ruch Autonomii Śląska, a oto jego postulaty: wprowadzenie do szkół w większym wymiarze edukacji
regionalnej, niezależność finansowania regionu od centrali oraz
rozwiązywanie większej ilości problemów na poziomie władz
regionu, a nie w Warszawie. Celem autonomistów jest zakończenie
żyłowania finansowego Śląska przez władze w stolicy.

KANDYDACI
DO RADY POWIATU
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
„Uczciwość, zasady, patriotyzm” to motto kandydatów PiS do
Rady Powiatu Cieszyńskiego. Wywieszają je na swoim sztandarze
i składają zobowiązanie, że się go nie wyrzekną. Wśród kandydatów socjolog, przedsiębiorca, nauczycielka i prawnik – osoby
dojrzałe, z ogromnym doświadczeniem życiowym, zawodowym
i także samorządowym. Kluczową kwestią jest ich wiarygodność
i zaufanie, jakim się cieszą. Nie kandydują do powiatu, żeby się
nachapać, żeby zrobić karierę w polityce, żeby brać łapówki. Idą,
bo są przekonani, że w Radzie Powiatu zrobią coś pozytywnego
dla Ustronia, że zadbają o modernizację dróg, że zaopiekują się
ustrońskim technikum i przywrócą mu jego rangę, i że pomogą
Ustroniowi pozyskać środki europejskie na rozwój miasta. Kandydaci PiS to osoby kompetentne, dobrze rozumiejące problemy
stojące przed miastem i powiatem. Z pewnością poradzą sobie z
ich rozwiązaniem. Ważne przy tym jest to, że nie zapomną o zwykłych ludziach, o ich potrzebach i troskach dotyczących zwłaszcza
pracy, zdrowia, edukacji czy pomocy społecznej. Obiecujemy, że
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nie zawiedziemy nadziei pokładanej w Prawie i Sprawiedliwości.
Zwyciężymy!
Poz. 3. Lesław Werpachowski – 62 lata, socjolog, mieszkaniec
Manhatanu. W latach 80. działacz Solidarności w Kuźni w Ustroniu
i Skoczowie. Bogate doświadczenie samorządowe. Dwie kadencje w Radzie Miasta Ustronia, a od 1998 w Radzie Powiatu jako
członek Zarządu. W latach 2008-2009 konsul w Ambasadzie RP
w Kairze, następnie Kierownik Misji Polskiej Akcji Humanitarnej
w Sudanie Południowym.
Poz. 4. Adam Kędzierski – mieszkaniec Nierodzimia, wykształcenie wyższe, pięcioro pełnoletnich dzieci także z wyższym
wykształceniem. Właściciel przedsiębiorstwa Grevling w Ustroniu.
Aktywny społecznik i fundator.
Poz. 5. Anna Ziernicka – mieszkanka Nierodzimia. Ukończyła
studia pedagogiczne na UJ oraz studia podyplomowe w zakresie
logopedii i pedagogiki specjalnej. Od 20 lat pracuje w Zespole
Szkół Specjalnych w Skoczowie i Poradni Rehabilitacyjnej
w Bielsku-Białej jako nauczyciel logopeda i terapeuta. Ma dwie
dorosłe córki i syna.
Poz. 7. Bogumił Suchy – ukończył Wydział Prawa i Administracji na UŚ w Katowicach. Pracował w KWK Pniówek
w Pawłowicach. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Ustroń Górny
(2002-2006) oraz radny Rady Miejskiej w Ustroniu (2006-2010).
Żonaty, trzech dorosłych synów. Aktywnie uprawia żeglarstwo
i kajakarstwo, a zimą narciarstwo.
PLATFORMA OBYWATELSKA
Anna Suchanek – lat 61, założycielka medycznego laboratorium MED-LAB SUCHANEK, Radna Powiatu Cieszyńskiego,
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej kadencji
2010-2014. Program wyborczy: – odpowiedzialna współpraca
ponad podziałami dla harmonijnego rozwoju społeczeństwa
z poszanowaniem praw człowieka, – poprawa opieki zdrowotnej
mieszkańców powiatu, – zdrowa rodzina – szeroko pojęta profilaktyka wszystkich pokoleń, – rozwiązywanie problemów i potrzeb
zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa i osób niepełnosprawnych, – wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Bożena Bartula
CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA
Stefan Bałdys
Włodzimierz Chmielewski
Maria Dyba
LEWICA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
Barbara Nawrotek-Żmijewska – kandydatka do Rady
Powiatu z Ustronia – lista nr 25 miejsce 3. Dbam o kulturalne
dziedziny życia mieszkańców Ustronia. Nie obiecuję wszystkiego. Nie działam pochopnie. Nie akceptuję zawiści, chamstwa,
głupoty, fałszu i fanatyzmu. Umiem słuchać. Umiem oddzielić
dobro od zła. Umiem pomagać. Nauczyłam się ważyć problemy.
Nauczyłam się czerpać z życiowych doświadczeń ludzi. Ciągle
się uczę. Nie nauczyłam się obojętności. Nie przejdę bez reakcji
obok krzywdy ludzi i zwierząt. Nie zaakceptuję nadużyć. Nie
będę walczyć z wiatrakami.
Jan Szwarc – KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej nr 1 na liście
25. Wiele lat mojej pracy zawodowej i społecznej poświęciłem
samorządowi. Najpierw jako Inspektor Oświaty w Wiśle, potem
radny Rady Miasta Ustroń, Burmistrz Miasta Ustroń, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Pracowałem również jako Poseł
w Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Szanowny
Wyborco, proszę Cię, zanim podejmiesz decyzję, rozważ moją
kandydaturę. Jestem głęboko przekonany, że moje doświadczenie
jak również zaangażowanie przyczyni się do rozwoju naszej małej
ojczyzny, jaką jest ziemia cieszyńska. W swojej pracy jako radny
zadbam o lepszą służbę zdrowia, oświatę, będę wspierał rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, aby zahamować rosnące bezrobocie. Będę inicjował i wspierał wszelkie działania na rzecz
ochrony środowiska.
Janusz Stępowski – miejsce nr 5 lista nr 25 – urodzony w Ustroniu, bezpartyjny. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne
w Cieszynie, Politechnikę Łódzką, podyplomowo Wyższą Szkołę
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Wydział Ekonomii. 25 lat pracował w Zakładach Kuźniczych Ustroń – Skoczów,
ostatnio jako spec. ds. majątku trwałego. Prowadziłem m. in.
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przekazanie miastu Muzeum Kuźnictwa, klubowi sportowemu
Kuźnia stadionu sportowego, internatu ówczesnemu Technikum
Mechanicznemu, sprzedaż ZDK Prażakówka miastu Ustroń. Od
10 lat pracuję jako menadżer – kierownik regionów w zakładach
bukmacherskich.
Renata Lisowska-Demel
WSPÓLNOTA DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
Przemysław Korcz - 1973 r., żonaty, dwoje dzieci. Ustroniak,
aptekarz, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, sp. farm.
aptecznej, związany z apteką „Pod Najadą”. Prezes Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Ustroniu. W latach 2006-2014 przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa
i Leśnictwa Rady Miasta Ustroń. Od 2003 r. członek Prezydium
Rady BOIA, 2004-2011 redaktor naczelny jej organu prasowego.
Od 2008 r. przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Członek wielu stowarzyszeń: PTF, Towarzystwa Miłośników Ustronia, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Ekumenicznego, Ustrońskiego Towarzystwa Historycznego. Autor
publikacji dotyczących historii Ustronia, współautor monografii
miasta. W 2003 r. wyróżniony Honorowym Dyplomem Uznania
Za Zasługi Dla Miasta Ustronia.
Wanda Misiorz – lat 64, urodziłam się w Koniakowie, ale od 45
lat rodzinnie jestem związana z Ustroniem. Pracowałam społecznie
w wielu organizacjach społecznych i związkowych, należałam do
zespołu „Koniaków”. Zawodowo od początku związałam się ze
spółdzielczością, posiadam wszystkie odznaczenia spółdzielcze
oraz odznakę „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, brązowy i srebrny Krzyż Zasługi. Prowadzę mały sklep w domu rodzinnym, co umożliwia mi stały kontakt z mieszkańcami miasta. Jestem
członkiem Zarządu Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu
oraz zastępcą przewodniczącego Zarządu Osiedla Ustroń Górny.
Christian Jaworski – lat 20, student Politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Mieszka w rodzinnym domu
w Ustroniu. Jest społecznikiem, od 2013 r. pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Ustroń. Wraz ze
swoim stowarzyszeniem organizuje liczne wydarzenia społeczne,
kulturalne i patriotyczne. W bieżącym roku zorganizował: Dzień
Flagi RP na ustrońskim rynku, 75. rocznicę spalenia ustrońskiej
synagogi, debatę samorządową z udziałem Burmistrza Ustronia,
pomagał w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Ustroniu.
Pełni funkcję Asystenta Posła na Sejm RP – Czesława Gluzy.
CIESZYŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY
Marzena Szczotka
Ewa Lankocz
Jan Drózd
Czesław Matuszyński

KANDYDACI
DO RADY MIASTA
PLATFORMA OBYWATELSKA
Bogusława Rożnowicz - lat 58, nauczycielka, pracuję w Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu. Priorytety
dla dzielnicy Ustroń Nierodzim na lata 2014-2018: - budowa
chodników przy głównych ulicach Nierodzimia - Lipowskiej,
Skoczowskiej, Wiejskiej; - budowa kanalizacji na terenie dzielnicy; - kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr
6; - modernizacja boiska KS Nierodzim; - dalsze oświetlenie
ulic; - dalsze prace na cieku wodnym Młynówka służące poprawie bezpieczeństwa powodziowego; - urządzenie zielonych plaż
nad rzeką Wisłą. Jestem otwarta na wszelkie wnioski i działania
mieszkańców, aby żyło się nam lepiej i bezpieczniej.
Józef Gogółka – 62 l., techn.-mech., żonaty. Ustroniak z dziada-pradziada, związany z Ustroniem Centrum – ul. M. Konopnickiej,
J. Wantuły, A. Brody. Po przepracowaniu 43 lat na rencie. Członek
Ewangelickiego Chóru Kościelnego i EL Czantoria. Członek Platformy Obywatelskiej. W latach 2006-2014 radny Miasta Ustroń,
członek Kom. Rewizyjnej i Kom. Architektury i Inwestycji. Utożsamiam się z decyzjami Rady, których wynikiem jest obecny stan
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i wygląd Naszego Miasta. Ale jest jeszcze dużo do zrobienia, więc
ponownie ubiegam się o Wasze poparcie i głosy. Jednocześnie
gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach.
SLD LEWICA RAZEM
Piotr Hussar
Korneliusz Dziwisz
Paweł Sztefek
Anna Baron
Alicja Prus
Andrzej Suchy
Andrzej Wiórkowski
Szczepan Stanek
Iwona Porębska-Gerlic
Krzysztof Pacuła
Jarosław Wroński
Halina Kujawa
Artur Steczkiewicz
KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA
Dariusz Galeja - mam 39 lat i reprezentuję Osiedle Poniwiec
- okręg nr 2. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Od 1995 roku
jestem strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako pracujący
ojciec, ochotniczy strażak oraz uczestnik spotkań rady osiedla
wytrwale będę dążył do realizacji założonych celów. Priorytety:
bezpieczne przejścia przez ulicę Katowicką, doprowadzenie wodociągu i kanalizacji w brakujących odcinkach ulic, poprawienie
i wykonanie melioracji burzowych celem zapobiegania lokalnych
podtopień, budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Moje
silne strony to umiejętność pracy w zespole dla wspólnego dobra,
dialog z mieszkańcami oraz pomysł na bezpieczny Ustroń.
Remigiusz Ciupek - mam 34 lata, wykształcenie wyższe
i reprezentuję Osiedle Ustroń Centrum - okręg nr 3 (os. Manhatan
bloki 1-10). Od dziesięciu lat pracuję w Urzędzie Miasta w Cieszynie. Uważam że naszemu miastu wyraźnie brakuje rozwojowej
promocji miasta z wizją przyszłości, a przede wszystkim właściwego sposobu zarządzania Ustroniem jako produktem turystycznym.
Chciałbym stworzyć imprezy kulturalne i sportowe, które pozytywnie wyróżnią nasze miasto oraz staną się jego wizytówką. Jestem
wraz z naszym komitetem realną i przygotowaną merytorycznie
alternatywą dla rządzącego Ustroniem od lat ugrupowania.
Anna Rottermund - mam 33 lata, wykształcenie wyższe,
reprezentuję Ustroń Centrum, okręg nr 4. Od dzieciństwa jestem
związana z Ustroniem, gdzie mieszkam i pracuję. 4 lata temu
dzięki głosom osób, które mi zaufały zostałam radną. Pracując w
Radzie Miasta zawsze reprezentuję w urzędzie lokalną społeczność.
Jestem zaangażowana w sprawy miasta, skupiam się na osiąganiu
konkretnych i mierzalnych rezultatów. Zdaję sobie sprawę z tego,
że przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy i wyzwań - a wszystko
to dla dobra naszej małej Ojczyzny. Priorytety: Pozyskiwanie
środków zewnętrznych, zagospodarowanie terenów przylegających
do Bulwarów Nadwiślanych.
Lidia Poniatowska - mam 63 lata, kandyduję z okręgu nr
5 - Ustroń Górny. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne
w zakresie urządzeń sanitarnych (wodociągi i kanalizacja); mam
20-letnie doświadczenie samorządowe w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji, obecnie pełnię funkcję kierownika
Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy Goleszów. Moja mocna
strona: nie ma rzeczy niemożliwych, trudne sprawy wymagają tylko
czasu i cierpliwości. Dlatego też będę walczyć o budowę kanalizacji
deszczowej w całej naszej dzielnicy oraz o poprawę bezpieczeństwa
pieszych m.in. poprzez starania o budowę chodnika na ul. Jelenica.
Adriana Kwapisz-Pietrzyk - okręg nr 6. Mam 41 lat, wyższe
wykształcenie o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Będąc
właścicielką obiektu turystycznego w Ustroniu oraz specjalistą
do spraw marketingu w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym
Gwarek, bardzo dobrze znam problemy osób prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście, a także potrzeby gości
odwiedzających miasto. Jako radna zajmę się ożywianiem ruchu
turystycznego w mieście, ponieważ w tym zakresie zmiany są
konieczne - potrzebujemy odważnych decyzji i zdecydowanych
działań.
Krzysztof Pokorny - 57 lat, kandyduję z okręgu nr 7 - Osiedle
Ustroń Dolny. Zawodowo mgr rehabilitacji, społecznie ratownik
ochotnik GOPR. Wyjeżdżając do krajów Europy Zachodniej, już
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w połowie lat 70-tych obserwowałem różnice architektoniczne
i mentalne dzielące nasze kraje. Wierzyłem, że u nas też może
być i będzie podobnie, dlatego zostałem, by wspólnymi siłami
udoskonalać to co już mamy. Tu potrzebne są zmiany. Możemy
realizować nasze plany i marzenia, by miasto stało się ładniejsze,
bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców oraz turystów.
Chcę rozmawiać z wyborcami, być ich reprezentantem w tworzeniu lepszego Ustronia, by wszystkim nam żyło się lepiej, mądrzej
i bezpieczniej.
Andrzej Szeja - mam 62 lata, wykształcenie wyższe techniczne.
Reprezentuję Ustroń Dolny okręg nr 8. Jestem wieloletnim działaczem społecznym pracującym głównie na rzecz dzieci i młodzieży.
Kandyduję, ponieważ Rada Miasta potrzebuje zmian - nowych
ludzi posiadających wiedzę i doświadczenie, które połączą z pasją
i energią do działania na rzecz Ustronia. Najważniejsze z moich
priorytetów to: dążenie do poprawy dostępu do specjalistycznej
opieki zdrowotnej oraz zwiększenie dotacji we wdrażaniu nowych
ekologicznych sposobów ogrzewania domów.
Aneta Koźlak - lat: 21. Mam zaszczyt reprezentować okręg 9,
czyli Ustroń Hermanice. Obecnie studiuję filologię słowiańską
na ATH w Bielsku-Białej. Wychowałam się w Ustroniu i wraz
z narzeczonym wiążę z nim swoją przyszłość. Nie chcę wyjeżdżać
z naszej ojczyzny w poszukiwaniu pracy i warunków rozwoju. Kandyduję nie tylko jako mieszkanka Hermanic, ale także
w imieniu ludzi rozpoczynających karierę zawodową. Zrobię
wszystko, co w mojej mocy, aby miasto było konkurencyjne zarówno
w turystyce jak i w biznesie.
Artur Kluz - okręg nr 10. Mam 43 lata, wykształcenie wyższe,
dwójkę dzieci i dwuletnią wnuczkę. Cztery lata temu zarejestrowałem komitet „Wspólnie dla Ustronia” by wspólnie pracować
nad szybszym i mądrym rozwojem miasta. Jestem nauczycielem
wychowania fizycznego i zależało mi na poprawie infrastruktury
sportowej. Mimo różnych zawirowań udało się doprowadzić do
wybudowania trzech boisk przy szkołach, a będą powstawać kolejne. Będę przekonywał mieszkańców, radnych i władze miasta,
że jedyną szansą na rozwój jest wspólne działanie, bez podziałów
politycznych, bez niepotrzebnych sporów i kłótni. Wszyscy mamy
jeden cel - poprawę warunków życia w naszym rodzinnym mieście.
Piotr Roman – okręg nr 11. Mam 49 lat. Jako rzemieślnik
i społecznik nie potrafię bezczynnie przyglądać się problemom
miasta. Jestem przekonany, że radny powinien działać w zgodzie
z lokalną społecznością i ogólnymi zasadami etyki. Działałem
aktywnie w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5, przez dwa
lata byłem jej przewodniczącym. Udało się wtedy wyposażyć klasy
w nowoczesne urządzenia - rzutniki multimedialne i komputery.
Angażowałem się przy organizacji wydarzeń, imprez i festynów,
dzięki którym szkoła tętniła życiem. Kandyduję do Rady Miasta, by pokazać, że dialog urzędu z mieszkańcami jest możliwy,
a decyzje można podejmować w porozumieniu wszystkich stron.
Piotr Nowak - 30 lat. Kandyduję z okręgu nr 12 - Ustroń Lipowiec. Jako przedsiębiorca znam problemy przedsiębiorców, jako
rolnik znam problemy rolników, jako pracownik etatowy wiem
z jakimi problemami borykają się pracownicy na etacie. A co
najważniejsze, jako mieszkaniec Lipowca znam problemy osób
zamieszkałych w Lipowcu. Chciałbym aby Urząd Miasta dbał
w takim samym stopniu o mieszkańców dzielnic położonych na
obrzeżach, jak o tych co zamieszkują centrum czy przyjezdnych.
Marek Górniok – mam 28 lat, ukończyłem studia wyższe na
AGH w Krakowie. Pracuję na KWK „Pniówek”, a moje hobby
to piłka nożna. Reprezentuję okręg nr 13 - dzielnicę Nierodzim,
w której się wychowałem i nadal mieszkam. Chciałbym rozpocząć
proces zmian, które zaowocują w przyszłości, aby Ustroń stał się
miejscem rodzinnym i bezpiecznym, atrakcyjnym dla mieszkańców i dla turystów, z którego wszyscy możemy być dumni.
Zbigniew Mirocha - okręg nr 14. Mam 49 lat, prowadzę własną
działalność gospodarczą - zajmuję się instalacjami gazowymi,
centralnym ogrzewaniem i kanalizacją. Jestem aktywnym działaczem Polskiego Związku Skibobowego. Tą pasją zaraziłem
obie córki, które znalazły się w Kadrze Polski i startowały m.in.
w Pucharze Świata. Naszym największym sukcesem była organizacja Mistrzostw Świata na Czantorii. Myślę, że to właśnie jest szansa
dla Ustronia - szukanie dyscyplin, które przyciągną zagranicznych
turystów i pomogą nam się wyróżnić na tle innych miast. Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ Ustroń potrzebuje zmian, świeżości
i realizacji dobrych pomysłów.
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Artur Gburek - 57 lat, kandyduję z okręgu nr 15. Od ponad 30
lat związany jestem z dzielnicą Zawodzie, najpierw jako budowniczy obiektów Uzdrowiska, później jako długoletni pracownik
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego, a teraz jako mieszkaniec.
Moja sytuacja zawodowa pozwala mi na zaangażowanie się
w sprawy miasta i jego mieszkańców. Chciałbym, aby nasz Ustroń
był jeszcze lepszym miejscem dla ludzi, którzy tu mieszkają i tych
szukających u nas odpoczynku.
Grzegorz Krupa - lat: 40, mieszka wraz z rodziną przy ul.
Polańskiej - kandydat z okręgu nr 1. Absolwent Zarządzania
w GWSH w Katowicach oraz Socjologii na Uniwersytecie
Szczecińskim. Od 20 lat manager sprzedaży. Zaangażowany
społecznik: wiceprzewodniczący Rady Osiedla Polana, Prezes
stowarzyszenia Wspólnie dla Ustronia. „Jako radny obiecuję
ścisłą współpracę i wspólne dyżury z Radą Osiedla, kontynuację rozpoczętych zadań, dokończenie inwestycji w SP 3, dbanie
o godny i bezpieczny dojazd do domów w Dobce i Jaszowcu oraz
promocję dzielnicy. Będę zabiegał o sfinansowanie nowego wozu
strażackiego dla OSP Polana oraz wspierał inicjatywy sportowe
na Czantorii i Palenicy.”
KWW USTROŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Drodzy Ustroniacy. W dniu 16 listopada br. udacie się do urn
wyborczych by wybrać władze naszego miasta na kadencję 2014
– 2018. Jak zawsze liczymy na waszą mądrość i odpowiedzialność
w dokonywaniu wyboru. Wierzymy, że to nie rozmiar kampanii
wyborczej lecz wiarygodność, praca i dokonania jakie obserwujecie wokół siebie zadecydują o tym na kogo oddacie głos. My
jako KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe nie reprezentujemy żadnej partii, stowarzyszenia czy grupy interesu. My
jesteśmy Waszymi przedstawicielami. Nasi kandydaci to ludzie
sprawdzeni w działaniu i godni zaufania, więc prosimy oddajcie
na nas głos jeżeli chcecie dalszego odpowiedzialnego rozwoju
Naszego pięknego Ustronia.
Ireneusz Szarzec – Kandydat na Burmistrza Miasta. Urodzony
w 1970 roku, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, Wydział Prawa
i Administracji. Z samorządem związany od 1994 r., od 1997 r. Sekretarz Urzędu Miasta w Skoczowie; od listopada 1998 r. zastępca
Burmistrza Miasta Ustroń, a od października 2001 r. Burmistrz
Miasta Ustroń. Żonaty, 3 dzieci, córki 20 i 17 lat oraz syn 4 lata.
Nie identyfikuje się z żadną opcją polityczną oraz grupą interesów.
Jedyne organizacje do których wstępował z uznania dla niesionych
przez nie wartości to Harcerstwo, Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Stowarzyszenie
Ekumeniczne. Hobby to dobra książka, jazda na nartach i rowerze.
Pasją jest Ustroń i praca na jego rzecz, zagadnienia z zakresu administracji publicznej i samorządowej oraz wszystko to, co może
służyć dobru Ukochanego Ustronia.
Okręg wyborczy nr 1 – Osiedle Ustroń Polana Michał Budniok
– lat 32. Wykształcenie średnie, żonaty, 3-letnia córka Kaja. Z-ca
Kierownika sklepu w sieci sklepów Jerenimo Martis Dystrybucja
S.A. Od 20 lat członek OSP Ustroń Polana, od 13 lat Naczelnik
OSP Ustroń Polana. Zainteresowania: Sport w szczególności piłka
nożna, historia
Okręg wyborczy nr 2 – Osiedle Ustroń Poniwiec Tomasz Tometczak – lat 39. Budowlaniec, żonaty wraz z żoną wychowuje
dwie córki w wieku szkolnym. Od sześciu lat prowadzi własną
działalność gospodarczą. Zainteresowania: sport.
Okręg wyborczy nr 3 – Osiedle Ustroń Centrum Stanisław Malina – 61 lat. Emeryt, żonaty, dwoje dorosłych dzieci oraz wnuk
i wnuczka. Były pracownik „Kuźni Ustroń” (36 lat pracy) Doświadczony samorządowiec, Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
w kadencjach 2006-2010 i obecnej 2010-2014. Zainteresowania:
muzyka, sport, turystyka piesza i rowerowa.
Okręg wyborczy nr 4 – Osiedle Ustroń Centrum Monika
Izmajłowicz – 67 lat. Emerytka, zamężna, dwie dorosłe córki,
zięć, wnuczka i wnuk. Pracowała w Sanatorium Uzdrowiskowym
„ELEKTRON” w Ustroniu, na stanowisku kierownika wydziału
księgowo-finansowego. Przez dwie kadencje członek Rady Nadzorczej SM „Zacisze” w Ustroniu.
Okręg wyborczy nr 5 – Osiedle Ustroń Górny Michał Misiorz –
mam 36 lat, 2-letniego syna i jestem stela. Władam biegle językiem
angielskim. W życiu imałem się różnych zajęć od pracy fizycznej
po funkcje managerskie, obecnie pracuję zawodowo w dwóch
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firmach oraz prowadzę własną działalność. Mam wykształcenie
turystyczne, co pozwoliło mi sporo podróżować i zawsze starałem
się zobaczyć i zwiedzić jak najwięcej. Chciałbym przenieść moje
pomysły i obserwacje na lokalny grunt. Nie obiecuję złotych gór,
bo znam realia i założenia budżetowe. Co mogę obiecać, to swoją
obecność i zaangażowanie w strategicznych dla mojej dzielnicy
i mojego miasta sprawach.
Okręg wyborczy nr 6 – Osiedle Ustroń Górny Urszula Lidia Michna-Drabiniok – urodzona 2.08.1961 r. w Cieszynie.
Wykształcenie wyższe. Obecnie pracuje w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Ustroniu. Społecznie udziela się w pracach Polskiego
Klubu Ekologicznego w Ustroniu od początku jego powstania.
Okręg wyborczy nr 7 – Osiedle Ustroń Dolny Edward Markuzel – emeryt. Żonaty, trzech dorosłych synów i pięcioro wnuków.
Radny kadencji 2010 – 2014. Członek EL „Czantoria” i chóru
Ewangelickiego w Ustroniu. Hodowca gołębi pocztowych. Wierny
kibic KS „Kuźnia Ustroń”.
Okręg wyborczy nr 8 – Osiedle Ustroń Dolny Zygmunt Czupryn – lat 31. Wykształcenie wyższe (informatyka stosowana).
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Duże doświadczenie
w biznesie. Założyciel, menadżer i członek zespołu „Tekla Klebetnica”, zdobywcy wielu wyróżnień w kraju i zagranicą m.in. drugie
miejsce w polskiej edycji „Mam talent”. W podróżach i koncertach
ambasador naszego miasta i kraju.
Okręg wyborczy nr 9 – Osiedle Ustroń Hermanice Maria Jaworska – lat 57. Mężatka, pięcioro dzieci. Od 14 lat Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń-Centrum. Radna kadencji
2010-2014, zaangażowana w życie lokalnej społeczności, otwarta
na wszystkie inicjatywy mieszkańców i pomoc innym.
Okręg wyborczy nr 10 – Osiedle Ustroń Hermanice Wincenty
Jan Janus – lat 63. Emeryt. Żonaty. Dwie zamężne córki. Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice. Odznaczony
brązowym i srebrnym „Krzyżem Zasługi”. Zasłużony honorowy
dawca krwi (oddane 33 l.).
Okręg wyborczy nr 11 – Osiedle Ustroń Lipowiec Tadeusz Krysta – lat 62. Emeryt. Żonaty, mieszkaniec Lipowca od urodzenia.
Radny kadencji 2010-2014. Uhonorowany za pracę w samorządzie
statuetką „Złotego Klucza” w konkursie „Samorządowiec Roku
2012/2013”. Prezes OSP w Ustroniu-Lipowcu, członek sądu honorowego przy ZW OSP województwa śląskiego w Katowicach.
Okręg wyborczy nr 12 – Osiedle Ustroń Lipowiec Olga Kisiała
– lat 47. Mężatka, dwie córki. Wykształcenie średnie ekonomiczne.
Mieszkanka Lipowca od 25 lat. Od 12 lat Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Ustroniu-Lipowcu. Radna Rady Miasta
trzech kadencji. Dwie kadencje Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Przestrzegania Prawa. Uhonorowana za pracę w samorządzie
statuetką „Złotego Klucza” w konkursie „Samorządowiec Roku
2012/2013”.
Okręg wyborczy nr 13 – Osiedle Ustroń Nierodzim Wit Kozub
– 28 lat. Kawaler. Bezpartyjny. Maturę zdał w LO im A. Osuchowskiego w Cieszynie, następnie studiował stosunki międzynarodowe. Od 2013r. sekretarz w Zarządzie Osiedla Nierodzim. Już
w czasach szkolnych brał udział w wielu projektach społecznych
np. Młodzi Obywatele Działają. Jako radny chce być rzecznikiem
interesów mieszkańców i wyrazicielem ich woli.
Okręg wyborczy nr 14 – Osiedle Ustroń Nierodzim Jolanta
Hazuka – 46 lat. Mężatka, jeden syn. Mieszkanka Nierodzimia
od 26 lat. Wykształcenie średnie. Pracuje w Śląskim Szpitalu
Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Ustroniu. Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Ustroń – Nierodzim.
Okręg wyborczy nr 15 – Osiedle Ustroń Zawodzie Józef Zahraj
– 69 lat. Emeryt, żonaty, dwoje dorosłych synów. Były pracownik
„Kuźni Ustroń”. Od trzech kadencji radny Rady Miasta. Zainteresowania: rekreacja i turystyka.
KWW TWÓJ USTROŃ
Barbara Staniek-Siekierka – Kandydatka na radną – okręg nr
15 Zawodzie. Czas na zmiany. Wiedza i doświadczenie nowych
radnych jest szansą na poprawę wizerunku miasta. Funkcja radnego to nie tylko satysfakcja z wyboru, to przyjęcie obowiązków,
z których można być rozliczonym na bieżąco. Czy dotychczasowi
radni załatwili pilne problemy w Twoim środowisku? Wydaje się,
że nie. Obserwujemy tylko samozadowolenie Rady. Zapraszam
mieszkańców Zawodzia do wyborów (Gimnazjum nr 2).
Bogdan Kozieł - kandydat KWW „Twój Ustroń” na radnego
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miasta. Okręg 11. Najlepszym sposobem na poznanie kandydata
jest bezpośrednia z nim rozmowa. Dlatego serdecznie zapraszam
na spotkania, na których możecie dowiedzieć się więcej o mnie
i moich zamierzeniach. Jestem człowiekiem czynu i podjęte działania zawsze doprowadzam do końca. Czekam na Was o godz. 16.00
w soboty w „Elbie” i w środy w „Beczce”. Drodzy Mieszkańcy
Lipowca. Jeżeli uważacie, że czas na zmiany – głosujcie na mnie!
Elżbieta Sikora – pracownik UM (1973-90), działacz społeczny. Inicjatorka, organizatorka i prezenterka wielu imprez
kulturalnych, autorka publikacji i artykułów. Laureatka „Srebrnej
Cieszynianki”. Radna kadencji 2010-2014. Dziennikarz Marek
Nejman, powiedział: „Ostatnie jej dokonania, konsekwencja
i hart ducha oraz niezłomność w działaniu doprowadziło mnie do
oczywistej refleksji, że to wszystko powinno być gdzieś utrwalone
i odnotowane przynajmniej małymi czcionkami”. Kandydatka
spełnia służebną rolę i działa dla dobra mieszkańców . Nie pracuje
z myślą o uznaniu, lecz pracuje w sposób zasługujący na uznanie.
Karol Brudny – 71-letni emeryt związany z osiedlem Manhatan
od czasu, gdy zrodziła się decyzja o jego budowie. Wprowadzając
się do budynku nr 1, został jednym z pierwszych mieszkańców
Manhatanu. W latach 1996-2008 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze, a przez 7 ostatnich lat jej prezes. Z racji wszechstronnych doświadczeń, popartych nie tylko wiekiem, stawia na
wielopokoleniową aktywność mieszkańców Osiedla i Ustronia,
zarówno tych „stela”, jak i tych „już stela”, którzy identyfikują
się z Ustroniem i są dumni ze swej Małej Ojczyzny. Chcą, by
w Ustroniu żyło się godnie i wygodnie.
Konrad Owczarek – 64 lata, wykształcenie wyższe ekonomiczne, żonaty, dwie córki i czterech wnuków, wszyscy mieszkają
w Ustroniu. 10 lat kierowałem domem wczasowym w Jaszowcu,
4 lata pracowałem w Urzędzie Miasta Ustronia, od 1990 roku
prowadzę działalność na własny rachunek, czego kontynuacją jest
firma KOSTA, w której jestem prezesem Zarządu. Mój program:
Zbudowanie wieloletniego programu promocji miasta w kierunku
wykorzystania istniejącej bazy hotelowej oraz uzupełnienie niezbędnej infrastruktury turystycznej, przebudowa i przystosowanie
ul. Sportowej do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej.
Roman Siwiec
Zbigniew Bałdys
Jan Zachar
Maciej Gubała

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

Ruda wraz z siostrą zamieszkała na śmietniku na osiedlu w Wiśle
Bukowej. Gdy się pojawiła była chora i przemarznięta, i mimo że
bardzo bała się ludzi, gdy nadeszły zimne noce zaufała i pozwoliła
się stamtąd zabrać. Niestety jej siostra zniknęła i już się nie pojawiła.
Rudą zabraliśmy do domu tymczasowego, gdzie przeszła leczenie.
Na razie jest jeszcze nieufna, trochę fuknie gdy zbliża się człowiek.
Jest to jednak takie ostrzegawcze fuknięcie, po którym nie następuje
żaden atak, nigdy nie startuje z pazurkami, nie drapie. Nie jest dzika,
po prostu miała do tej pory mały kontakt z człowiekiem. Wzięta na
ręce jest spokojna, daje się podrapać za uchem. Z dnia na dzień
nabiera coraz większego zaufania. Jest nauczona czystości, korzysta
z kuwety. Na razie jest bardzo spokojna, nie rozrabia. Ma około 8
tygodni. Kontakt w sprawie adopcji: 782 71 77 71.
Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu
oraz podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”,
tel. 782 71 77 71,
e-mail: dea2@op.pl. Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska są na
stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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ROZMOWY Z KANDYDATAMI NA

Rozmowa z Izabelą Tatar

Rozmowa z Arturem Kluzem

Wielu ustroniaków zastanawia się nad tym, dlaczego dwie
osoby wyraźnie identyfikowane z lewicą, kandydują na
burmistrza?
Jan Szwarc powołując Komitet Wyborczy Wyborców oświadczył,
że nie będzie kandydował na burmistrza, startuje do powiatu
z innego komitetu wyborczego. Jeszcze na kilka dni przed posiedzeniem zarządu koła SLD poinformował mnie, że jeżeli będę
kandydowała na burmistrza z ramienia SLD, to będzie wspierał
mnie w kampanii. W związku z tym, jako zarząd, jednogłośnie
podjęliśmy decyzję o wystawieniu kandydatury na burmistrza.
Zaproponowano moją osobę, a ja wyraziłam zgodę.
Dwóch kandydatów nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem?
Jeszcze raz powtarzam, zarząd podjął taką decyzję w obecności
Jana Szwarca, a po kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, że
będzie kandydował.
Podkreśla, że to mieszkańcy wymogli na nim tę decyzję.
Moja decyzja została podjęta po wielu konsultacjach z mieszkańcami. W poprzednich wyborach, jako SLD, nie wystawialiśmy
kandydata i uważam to za błąd.
...to teraz macie dwóch. Podejrzewam, że nie jest to najlepsza
sytuacja dla waszych wyborców.
Wybór należy do mieszkańców. Myślę, że rozszyfrują, czemu ma
służyć jego kandydowanie na burmistrza.
Jest pani radną i w jakiś wyraźny sposób nie dawała pani do
zrozumienia, że nie podoba się pani burmistrz. Tymczasem
kandydowanie to swoiste wotum nieufności.
Nigdy nie byłam w grupie skupionej wokół burmistrza. Reprezentowałam zawsze SLD, co było opozycją, ale była to opozycja
konstruktywna.
Jakoś w głosowaniach tego nie dostrzegłem.
A sprawdzał pan protokoły posiedzeń komisji? To tam zapadają
decyzje. Widocznie potrafiłam przekonać pozostałych radnych
do słuszności moich propozycji.
To znaczy, że realizowali pani politykę?
Może nie tyle realizowali politykę, co przychylali się do słusznych rozwiązań, które mają służyć mieszkańcom, zwłaszcza
w tak bliskiej mi dzielnicy Polana. Chcę zaznaczyć, że w trakcie
dwóch kadencji zadania, które sobie wyznaczyłam, udało się
zrealizować w 90%. Trudno wszystko negować. Nie można się
sprzeciwiać czemuś, co służy ludziom.
Można służyć na dziesięć różnych sposobów. A pani wybrała ten
władz miasta. Prawie wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.
Starałam się ich przekonać do swoich propozycji, jednocześnie
rozumiejąc problemy pozostałych dzielnic. I tak została wyremontowana szkoła, powstało boisko, wyremontowano drogi,
chodniki, powstała strefa rekreacji. Na wszystko potrzebne są
pieniądze. Czasami trzeba długo przekonywać, ale jak widać są
sukcesy. Tak rozumiem konstruktywną opozycję.
Zostając burmistrzem jaką nową jakość chce pani wprowadzić do Ustronia?
Przewrotnie powiem, że trzeba wprowadzić trochę kobiecego
myślenia i zarządzania, a przykład idzie z góry.

Komitet Wyborczy „Wspólnie dla Ustronia” wydał gazetę
z dużym zdjęciem basenu na pierwszej stronie. Sugeruje to,
że chcecie basen wybudować. W jaki sposób?
Nasz komitet myśli daleko do przodu i tu mamy dwie koncepcje. Pierwsza to produkt turystyczny, którym będzie obiekt
rekreacyjno-sportowy z basenami. Dawałby on Ustroniowi
rozwój, podobnie jak to stało się np. w Bukowinie Tatrzańskiej.
To na pewno jest opcja z miastem jako beneficjentem projektu
partnerstwa publiczno-prywatnego. Przede wszystkim musimy
mieć jasno określony cel i koncepcję.
I jest taka koncepcja?
Jest koncepcja basenu, jako produktu turystycznego, czegoś, co
będzie wyróżniało nasze miasto i pozwalało mu konkurować
z innymi kurortami.
Co to będzie i gdzie powstanie?
Przede wszystkim musimy najpierw mieć plan zagospodarowania.
Trzeba wybrać teren, na którym taki obiekt mógłby powstać.
Ile to będzie kosztować?
Miasto jako beneficjent daje teren.
Co w tym ośrodku się znajdzie?
Coś podobnego do term koło Białki Tatrzańskiej czy w Bukowinie, ale to dokładnie określa inwestor.
Oni mają na powierzchni gorącą wodę.
Ale w Uniejowie w termach woda jest podgrzewana.
Jak to ma na siebie zarobić?
Mówimy o produkcie turystycznym w prywatnych rękach, i jak
widać w innych miejscowościach to przynosi zyski.
Ale tym produktem może być wszystko.
Dalej się nie rozumiemy. Spójrzmy na inne miasta, na produkty
turystyczne, które dały efekt danym gminom. Bukowina Tatrzańska dziesięć lat temu wyglądała jak wioska. Powstały termy
i miasto się rozwinęło. O coś takiego nam chodzi. Nie jestem
projektantem, więc nie powiem dokładnie jakie baseny powstaną.
Ustroń ma już swoje doświadczenie z prywatnym inwestorem
budującym basen. Gdzie wy będziecie szukać inwestora?
A gdzie Szczyrk znalazł? Gdzie znalazły miejscowości z Podhala? My chcemy działać w ten sam sposób. Jeżeli będzie pomysł
i teren, a inwestorzy będą przekonani, że taki jest kierunek rozwoju, to na pewno do nas przyjdą. Chciałbym też powiedzieć
o drugim aspekcie o pływalni przy szkole. Żyjemy w XXI w.
i takie obiekty to standard, chociażby w Skoczowie, Cisownicy,
ostatnio w Strumieniu. U nas powinna powstać pływalnia dla
uczniów i mieszkańców. Jeżeli będzie pływalnia i produkt turystyczny pozwalający się rozwinąć miastu, to sprawa wypoczynku
nad wodą zostanie rozwiązana. Można jeszcze zrewitalizować
stawy w Hermanicach.
Jakie jeszcze inne nowe rzeczy zamierzacie wprowadzić
w Ustroniu?
Chcemy myśleć przyszłościowo, i kolejny cel to rozwój Czantorii.
Te dwa działania to nogi, na których musi stanąć Ustroń – nowoczesny kurort na miarę XXI wieku.
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BURMISTRZA USTRONIA

Rozmawiał: Wojsław Suchta
Foto. W. Suchta

Rozmowa z Ireneuszem Szarcem

Rozmowa z Janem Szwarcem

Mówi się, że władza zużywa. Co pan o tym sadzi?
Pytanie jest lekko złośliwie, bo faktycznie pełnię już funkcję
burmistrza trzy kadencje. Natomiast przy każdych wyborach
pojawiają się takie dyskusje i to na każdym szczeblu. Z jednej
strony, jak wszystkie rzeczy na tym świecie, każdy z nas podlega
jakiemuś zużywaniu się. Z drugiej strony można powiedzieć,
że nabiera się doświadczenia i kompetencji, a także, trudnej do
oceny, świadomości złożoności pewnych problemów, zagrożeń,
ale także możliwości ich realizacji. Jestem przekonany, że ten
drugi element jest ważniejszy i jest w stanie zniwelować, jak pan
to sobie pozwolił określić, zużycie.
Może mówienie o zużywaniu się jest niezbyt grzeczne, ale czy
nie jest tak, że z latami ta sama władza ma mniejszą możliwość
skutecznego oddziaływania na środowisko.
Z racji wykonywanej funkcji odbywam wiele różnych spotkań
i rozmów indywidualnie, z różnymi grupami, są zebrania osiedlowe i muszę powiedzieć, że to pozwala na bieżąco nie utracić
świadomości tego, co dzieje się w mieście. Tu nie ma czasu na
odpoczynek. Stanowisko burmistrza, tak jak ja staram się je
pełnić, nie prowadzi do wyalienowania, czy do zamknięcia się
w twierdzy, gdzie podziwia się własne dokonania, ale prowadzi
do reagowania na bieżąco. Jeżeli takie działanie ma miejsce, to
każdy sukces dodaje nowych sił i chęci do pracy.
Niektórzy postulują ograniczenie do dwóch kadencji wszystkich funkcji wybieralnych, w tym także burmistrza i radnych.
Jakie jest pana zdanie na ten temat?
Są też tacy, którzy mówią, że liczby kadencji nie powinno się
ograniczać, a najważniejszy jest głos ludzi chodzących do wyborów. Żadne administracyjne, polityczne czy inne narzucone
rozwiązanie, zwłaszcza ograniczanie swobód i praw, w tym przypadku wspólnoty samorządowej, nie jest dobrym rozwiązaniem.
To dotyczy wyborów i każdej innej dziedziny. Tam, gdzie decyzje
podejmują wszyscy mieszkańcy, tak jak w wyborach bezpośrednich, wprowadzanie ograniczeń jest złamaniem zasad demokracji.
Wiem, że ograniczenie wprowadza się z różnych względów, ale
odbiera się mieszkańcom ostateczną decyzję.
A co, pana zdaniem, mając doświadczenie trzech kadencji,
najbardziej przeszkadza w pełnieniu funkcji burmistrza?
Najtrudniej pogodzić się z tym, że samorząd coraz bardziej staje
się wykonawcą rozwiązań narzucanych odgórnie, podobnie,
jak w minionym ustroju, z jedynie słuszną racją. Uważają, że
to co ktoś wymyślił wyżej, jest na pewno dla nas lepsze. Proste
rozwiązania uniemożliwia też niespójność przepisów prawa,
nierzadko wzajemnie się wykluczających. Znalezienie rozwiązania jest bardzo trudne, a i tak nie będzie nigdy do końca zgodne
z prawem. Dobrym przykładem są tu przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie obowiązujące przepisy
i stan faktyczny wzajemnie się wykluczają. Uzgodnienia różnych
instytucji są sprzeczne. Trudno w takiej sytuacji podjąć decyzję,
bo ktokolwiek by jej nie podjął, to zawsze będzie niezgodna
z jakimś uregulowaniem prawnym czy interpretacją jakiejś
instytucji.

Był już pan burmistrzem Ustronia, przy czym po trzech latach
wybrał pan Warszawę i Sejm. Teraz ponownie kandyduje pan
na burmistrza. Czy jest to poważne traktowanie wyborców?
Każdy ma prawo kandydować, a ja wypełniałem obowiązek
wobec organizacji partyjnej, a do parlamentu szedłem z dziewiątego miejsca na liście. Nikt się nie spodziewał, że do parlamentu
się dostanę. Mnie proszono, bym zgodził się być na liście. Nie
zabiegałem o to, by być na drugim czy trzecim miejscu. Byłem
na dziewiątym i społeczeństwo mnie wybrało.
Mógł pan powiedzieć, nie kandyduję, jestem burmistrzem
Ustronia?
Mogłem. Ale zawsze jest jakiś wyższy cel i nie wyobrażam sobie,
że ktokolwiek dostając taką szansę, nie chciałby z niej skorzystać.
Wróciłem, bo spora część mieszkańców prosiła mnie, bym kandydował. Powołałem komitet wyborczy „Twój Ustroń” i jestem
zobligowany bym kandydował, bo jak inni mogą ubiegać się
o mandat radnego, gdy nie mają kandydata na burmistrza. Trzecia
przyczyna, to wiele rzeczy mi się nie podoba, wiele zostało zaniechanych, np. związanych z odwiertem badawczym i geotermią.
Za pierwszym razem pan kadencji nie dokończył, to jaką
możemy mieć pewność, że teraz pan dokończy?
Nie wybieram się na burmistrza, by kandydować do Sejmu. Nie
mam już zamiaru jeździć do Warszawy. Można mnie rozliczyć
z tamtej kadencji, bo burmistrzem byłem przez trzy lata i coś
w tym mieście zrobiłem. Zresztą ostatnio się to deprecjonuje, że
to nie za mojej kadencji powstała oczyszczalnia ścieków, sieć
kanalizacji, że to nie ja zakończyłem budowę gimnazjum, nie
rozpocząłem amfiteatru. A wtedy nie było tyle pieniędzy.
O ile pamiętam, to Ustroń nigdy nie był biedny.
Biedny nie był, ale przy 19 milionach ruszać inwestycje za 20
milionów, to coś znaczy. Z tego powodu musiałem zwolnić
skarbnika miasta, bo nie było zgody na taką inwestycję. Kto mi
teraz powie, że to nie była odwaga i podjęcie mądrej decyzji.
Jeżeli wtedy zrobiło się te wszystkie inwestycje, a potem przez
dwanaście lat rynek, jedną większą i drugą mniejszą salę gimnastyczną, to chyba porównanie jest łatwe. Wszystko się udało,
gmina nie upadła. Dlaczego teraz nie ma tak odważnych decyzji?
Nie mówię, że wszystko w tym mieście zrobił Jan Szwarc, ale
gimnazjum skończył w dziewięć miesięcy.
Bo to była konieczność.
Jak tak będziemy mówić, to znaczy, że nic nie trzeba robić, bo nie
ma konieczności. Miasto to organizm żywy, trzeba stale na nim
pracować i wymuszać niektóre fakty. Czy można sobie wyobrazić
jakby wyglądał Ustroń bez oczyszczalni ścieków? Podjęliśmy
heroiczną decyzję, bo uważaliśmy, że dla miasta uzdrowiskowego
najważniejsze jest zrobienie oczyszczalni ścieków.
Skoro tak dobrze szło, to zapytam raz jeszcze, dlaczego pan
odszedł?
Nie uciekałem. A to chyba zaszczyt dla tego miasta, że
miało posła, pierwszego w historii. To chyba nie jest ujmą.
A jako poseł też chciałem się przysłużyć miastu, ale nikt niczego
ode mnie nie chciał. Proponowałem, lecz nie było odzewu.
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Uroczystość przygotowała młodzież z Gimnazjum nr 1.

Fot. W. Suchta

PAMIĘĆ O ZBRODNI

Hymnem państwowym rozpoczęła się
uroczystość poświęcona pamięci ustroniaków zamordowanych przez Niemców
9 listopada 1944 r.
- 70 Lat temu, 9 listopada 1944 roku,
hitlerowcy zamordowali 34 obywateli
naszego miasta - mówił dyrektor Gimnazjum nr 2 Leszek Szczypka witając
rodziny zamordowanych, przedstawicieli
władz samorządowych, duchowieństwo,
wszystkich przybyłych.
Uczniowie G-1 przygotowali program
przypominający ten tragiczny dzień.
W imieniu rodzin pomordowanych głos
zabrała Zofia Ferfecka mówiąc m.in.:
- 9 listopada, dla nas rodzin osób pomordowanych jest dniem, który zawsze kojarzyć
się będzie z wielką tragedią i bezmiarem
smutku. Zginęli rozstrzelani niemal na
progach swoich domów nasi najbliżsi,
ojcowie, matki, siostry, bracia, synowie
i córki. Ten dzień listopadowy nie może
być zapomniany. Tymi słowami rozpoczęłam swoje przemówienie 13 lat temu,
kiedy to 9 listopada 2001 r. odsłonięto
pomnik, przy którym dzisiaj stoimy. Nie
straciły te słowa nic na swej aktualności.
My córki i synowie pomordowanych
ustroniaków mamy moralny obowiązek
podtrzymywać światło pamięci o naszych
bliskich, światło to musimy przekazywać
naszym potomkom, musimy zadbać, aby
pamięć trwała, musimy przypominać fakty, które miały miejsce w tym tragicznym
dniu. (...) W tym dniu nad ranem popełniono zbrodnię bez zachowania jakichkolwiek pozorów. Trwała ona od godziny
4 do 6 rano. Ludzi wywlekano z domów
i kilkanaście metrów dalej rozstrzeliwano.
W następnych dniach rozpacz i przerażenie
było powszechne. Cieszyńska placówka
Gestapo poleciła Urzędowi Gminnemu
w Ustroniu wystawienie aktów zgonu,
które zostały sporządzone w dniu 17 listopada 1944 r. a jako przyczynę śmierci
podano zawał serca. Ciała wywieziono
w nieznanym kierunku. Okupanci pozbawili nas nawet grobów bliskich, na których
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możnaby zapalić znicz. Dlatego bardzo
ważne jest dla nas, że od roku 2001 mamy
takie miejsce w Ustroniu, gdzie możemy
zapalić ten symboliczny znicz, światło

pamięci. (...)
Uczniowie G-1 odczytali krótkie życiorysy zamordowanych przez Niemców.
Kogo Niemcy mordowali? Tych najgroźniejszych. Młodych, aktywnych, mających
życie przed sobą, czujących się Polakami.
Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem odśpiewano Rotę.
Następnie udano się przed Muzeum
Ustrońskie, gdzie na ścianie jednego
z budynków jest tablica poświęcona zamordowanym przy Niemców 9 listopada
1944 r. pracownikom Kuźni. Przemówienie wygłosił Karol Brudny mówiąc m.in.:
- Wypisane na tej tablicy ofiary trafiły do przestrzeni publicznej, co było
tym istotniejsze, że ofiary tej zbrodni nie
mają mogił i cmentarnych pomników.
W pierwszej lokalizacji tablica ta była
odsłonięta na ścianie zabytkowego budynku z wieżyczką zegarową w dniu
11 listopada 1981 r. Termin został wybrany nieprzypadkowo, dlatego że był to
hołd dla ofiary poniesionej i utożsamianej
z polskością. Dzisiaj w kalendarzu rocznic
jest to dzień ważny, symboliczny i bliski,
każdemu Polakowi, chociaż w tamtym
czasie, według obowiązującej linii politycznej, nie było to oczywiste.
Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów
Wojsław Suchta

Rodziny pomordowanych składają kwiaty przed tablicą na muzeum.

Fot. W. Suchta
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Ul. Drozdów - dla pieszych to bardzo niebezpieczna droga.

Fot. M. Niemiec

KŁOPOTLIWE SKRZYŻOWANIA
4 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta
odbyło się zebranie osiedla Poniwiec. Zebranie rozpoczęło się od dyskusji na temat
miejsca zebrania, zbyt odległego od dziel-
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nicy, stąd i frekwencja nienadzwyczajna.
Radna z Poniwca Marzena Szczotka tłumaczyła, że tym razem nie można było
skorzystać z gościnności Nadleśnictwa,

gdyż trwa tam remont. Zebrani twierdzili
natomiast, że salą służył ośrodek Eltrans.
W końcu uzgodniono, że jeżeli faktycznie
ośrodek ten udostępni salę, to następne
zebrania będą się właśnie tam odbywać.
M. Szczotka przedstawiła propozycje do
przyszłorocznego budżetu miasta, a dotyczące Poniwca. W propozycjach znalazły
się m.in. zadania dotyczące kanalizacji,
remontu dróg, w tym Lipowej, Bażantów,
Grabowej, Drozdów, doprowadzenie do
właściwego ciśnienia wody w wodociągu,
wykopanie rowów melioracyjnych.
Zebranie zdominowała dyskusja nad
skrzyżowaniami ulic: Akacjowej, Lipowej
i Drozdów z obwodnicą. M. Szczotka informowała, że od 1 stycznia 2013 r. do 31
sierpnia 2014 r. na skrzyżowaniu ul. Akacjowej było 7 zdarzeń w tym 3 wypadki,
z ul. Drozdów - 3 zdarzenia i 2 wypadki,
z ul. Myśliwską - 6 zdarzeń, 2 wypadki,
z ul. Lipową 5 zdarzeń. Dodać można,
że w tym samym okresie czasu na naszej
obwodnicy od Nierodzimia do Polany było
157 kolizji, 24 wypadki, 9 osób poniosło
śmierć, a 39 zostało rannych.
Obecny na zebraniu burmistrz Ireneusz
Szarzec mówił, że skrzyżowania na Poniwcu są kolejnym tematem dotyczącym
obwodnicy, z którym trzeba będzie się
uporać, bo dotychczas mówiło się głównie o skrzyżowaniu w Nierodzimiu. Tam
mamy już światła i bezpieczne rozjazdy,
teraz czas na Poniwiec. Niestety liczba
skrzyżowań właśnie w rejonie Poniwca
jest duża, a nie da się zrobić jednej drogi zbiorczej doprowadzającej cały ruch
do obwodnicy. Uporządkowanie ruchu
w tym rejonie będzie zapewne trudne, wystarczy powiedzieć, że bój o skrzyżowanie
w Nierodzimiu trwał 30 lat. Aby już teraz
poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach łączących Poniwiec z obwodnicą
wystąpiono do policji o patrole drogówki,
szczególnie w godzinach, gdy dzieci idą
i wracają ze szkoły. Do Inspekcji Transportu Drogowego wystąpiono o instalację
radaru, co zawsze wpływa na zmniejszanie
prędkości przez kierowców. Do Urzędu
Marszałkowskiego przekazano petycję
350 mieszkańców. Burmistrz podkreślił,
że miasto chce doprowadzić do spotkania z zarządcą obwodnicy i to spotkania,
w którym mogliby uczestniczyć mieszkańcy. Na razie zaproponowano instalację
wymuszonej sygnalizacji świetlnej.
Obecni na zebraniu mówili o niebezpiecznych skrzyżowaniach, źle ustawionych
znakach, wyrażali też wolę uczestnictwa
w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim.
Podczas zebrania podnoszono wiele
innych spraw nurtujących mieszkańców
osiedla Poniwiec. Nie ma tablicy ogłoszeń,
zatyka się kanalizacja deszczowa. Pytano,
co z niszczejącym budynkiem strażnicy.
Burmistrz informował, że miasto wystąpiło o przejęcie budynku po Straży
Granicznej na mieszkania komunalne. Na
razie właścicielem budynku jest GOPR,
ale wszystko wskazuje na to, że nie ma
pieniędzy na utrzymanie.
Na zakończenie uznano, że po wyborach
samorządowych należy powołać Zarząd
Osiedla, co jak wiemy, ostatnio się nie
udało.
Wojsław Suchta
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cą dyrektora ds. jakości i restrukturyzacji, a obecnie nadzoruję
firmy zewnętrzne świadczące usługi dla szpitala. Między innymi
dzięki temu doświadczeniu zawodowemu wiem jak skutecznie
kierować zespołem. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie
sprawowania kontroli nad spółkami prawa handlowego. Mam
uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu
Państwa, a obecnie jestem członkiem Rady Nadzorczej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie. Jestem członkiem
Rady Społecznej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji
w Ustroniu oraz Przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu. Od roku
2006 sprawuję mandat Radnej Miasta Ustroń. Podczas tych dwóch
kadencji w moim okręgu tj. w Polanie, Jaszowcu i Dobce sporo
się zmieniło. Czuję dużą satysfakcję, ponieważ dzięki wytrwałości
w dążeniu do celu, w 90% wywiązałam się z „obietnic wyborczych” składanych mieszkańcom w czasie kampanii:
- przeprowadzona została termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, powstało boisko wielofunkcyjne i przyszkolny
plac zabaw.
- zostały wyremontowane nawierzchnie dróg tj. ulice Polańska,
Wczasowa, Furmańska, Jaworową, Pod Grapą i Baranowa,
- w trosce o bezpieczeństwo pieszych wyremontowano chodniki
przy ulicach Wczasowej i Turystycznej oraz powstała wysepka
na skrzyżowaniu ulic Wczasowej i Turystycznej,
- przy współpracy z Nadleśnictwem poprawiono nawierzchnię
dróg w obszarach leśnych (ulice Jastrzębia, Orłowa, Grzybowa,
Beskidek)
- została wyremontowana wisząca kładka na rzece Wiśle oraz
most w Dobce
- rozwija się sieć wodno-kanalizacyjna (ulice Złocieni, Jodłowa
i Wczasowa), sukcesywnie przeprowadza się remonty kanalizacji deszczowej
- rozpoczęła się rewitalizacja Jaszowca, gdzie powstaje strefa
rekreacyjna, a miasto czynnie włącza się i wspiera inicjatywy
mieszkańców w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
Mam 46 lat, wykształcenie wyższe. Jestem rodowitą ustronianką i matką 5-letniej córeczki. Ukończyłam Akademię Obrony
Narodowej w Warszawie na wydziale Bezpieczeństwo Narodowe, specjalność: zarządzanie systemem bezpieczeństwa oraz
w 2008 roku ukończyłam Europejską Akademię Samorządową
przy Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od 2008 roku pracuję
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie gdzie przez 4 lata byłam zastęp-

Jestem skuteczna w działaniu, dobrze zorganizowana i dostrzegam szczegóły. Potrafię kierować zespołem tak, aby osiągać
wspólnie wyznaczony cel.
Pragnę by Ustroń był miastem, gdzie chce się „zapuścić korzenie”, gdzie można pracować i dawać pracę, by nasi młodzi
mieszkańcy nie mieli ochoty wyjeżdżać z Ustronia, a turyści
odnajdywali u nas miejsca, do których chce się wracać.

Stawiam na rozwój Ustronia mądry, bezpieczny i samorządny.
PRIORYTETY:
Kontynuacja założeń ujętych w Strategii Rozwoju Miasta
Ustroń z wykorzystaniem dodatkowych źródeł finansowania
z zakresu funduszy unijnych. Skuteczne pozyskiwanie
nowych inwestorów również w oparciu o możliwości
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz poprzez
współpracę transgraniczną (wspólne projekty z miastami
czeskimi i słowackimi).

GŁÓWNE CELE:
1. Dzieci i młodzież naszą największą wartością:
- rozbudowa żłobka miejskiego – tworzenie dla młodych matek
optymalnych warunków powrotu do pracy;
- kontynuacja działań w zakresie rozwoju miejskich placówek
oświatowych
- współpraca z młodzieżą i wspieranie jej inicjatyw – reaktywacja
Młodzieżowej Rady Miasta;
- specjalna oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży – organizacja
spektakli teatralnych i koncertów;
- równy dostęp dla dzieci i młodzieży ze wszystkich dzielnic
Ustronia do oferty miejskich ośrodków kulturalno-oświatowych
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2. Bezpieczne miasto
- remont dróg i budowa chodników z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców oraz dostosowaniu przestrzeni publicznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych),
- systematyczne uzupełnianie i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem przejęcia
całości ścieków miejskich przez oczyszczalnię w Ustroniu,
- wymiana i uzupełnianie oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- budowa nowych zasobów mieszkalnych komunalnych i socjalnych
3. Miasto przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom:
- wprowadzenie Budżetu obywatelskiego - zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez bezpośredni udział mieszkańców
w tworzeniu założeń finansowych wierząc, że wiedzą najlepiej
jak rządzić swoją ulicą, dzielnicą,
- stała i kompleksowa współpraca z podmiotami i przedsiębiorcami w zakresie promocji lokalnej i ogólnokrajowej (prasa,
radio, telewizja) jak również międzynarodowej,
- odsłonięcie pełnej oferty turystyczno-handlowej u podnóża
góry Czantorii poprzez wymianę ekranów na przeźroczyste,
- aktywny udział organizacji miejskich w udzielaniu zniżek
w ramach programów „Karta dużej rodziny” oraz „Karty
seniora”
13 listopada 2014 r.

- ujednolicenie oznakowania w mieście pod względem administracyjnym i reklamowym
4. Świadome społeczeństwo
- sukcesywne wprowadzanie programu szczepień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- wprowadzenie pilotażowego programu dla seniorów –
teleopieka – błyskawiczna forma pomocy w razie zagrożenia
życia (tzw. przycisk życia),
- nawiązanie współpracy z ośrodkami medycznymi w mieście
w celu realizacji programów profilaktyki zdrowotnej (opieka
specjalistyczna) dla seniorów 60+
- rozszerzenie współpracy z ośrodkami terapii uzależnień na
rzecz profilaktyki i leczenia uzależnień wśród młodzieży
i dorosłych (narkotyki, dopalacze)
- stworzenie programu „Czysta rzeka” monitorującego poziom
zanieczyszczenia rzeki Wisły przy współpracy z miastem
Wisła,
- w trosce o środowisko naturalne podjęcie działań proekologicznych polegających m.in. na ograniczeniu ruchu samochodowego na Równicę szczególnie w sezonie letnim i zimowym
budowa kompleksu parkingów wraz z systemem komunikacji
wewnętrznej w mieście.

5. Rozwój miasta pod względem nowych atrakcji dla
mieszkańców i turystów:
- stworzenie programu flagowych imprez kulturalnych, jako
wyróżnik miasta i regionu,
- rozwój dzielnic Ustronia w zakresie nowych atrakcji tu
rystyczno-sportowych (m.in. budowy kompleksu basenów,
lodowiska, infrastruktury sportowej)
- stadion Kuźni jako reprezentacyjny kompleks sportowy;
- reaktywacja Jaszowca – wykorzystanie potencjału dzielnicy
jako bezpiecznej strefy – oferta dla wczasów rodzin z dziećmi
(współpraca z magazynami Parentingowymi i osobami znanymi w parentingu) oraz dla młodzieży (Wodny plac zabaw,
strefa rekreacji z placami do gry w Boules (Petanque),
- współpraca transgraniczna w zakresie stworzenia kompleksu
sportowego na górze Czantorii,
- wspieranie inicjatyw społecznych i przedsiębiorców
w zakresie działań dotyczących rozwoju kultury i sportu;
- kompleksowe wykorzystanie sytuacji, w której obecnie
Ustroń jest jednym z najlepiej skomunikowanym miast
w polskich górach (kolej i drogi szybkiego ruchu)
- budowa parkingów przy stacjach kolejowych przy ul. Dworcowej i w Polanie wraz z możliwością adaptacji budynków
oraz stworzenie systemu komunikacji miejskiej tak, by można
było z niej korzystać w ramach opłaty parkingowej.

„

„Mamy konkretne cele, jesteśmy skuteczni i wytrwali
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.”
13 listopada 2014 r.			
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Start na bulwarach.

Fot. W. Suchta

JUBILEUSZOWY BIEG LEGIONÓW
Co roku w sobotę poprzedzającą 11
listopada odbywa się Bieg Legionów.
Dzieje się tak od 1990 r., czyli od powstania samorządów. W tym roku obchodzono
jubileusz 25. biegu.
Bieg rozgrywany na dystansie 10 kilometrów zgromadził w tym roku 293
uczestników, choć pierwotnie zgłosiło się
prawie 400. Widocznie cześć z nich odstraszyła deszczowa pogoda. Na pewno wystartowała rekordowa liczba zawodniczek
i zawodników z naszego miasta. Startowano z bulwarów nad Wisłą przy kortach
tenisowych, natomiast zakończenie odbyło
się w amfiteatrze. Starterem honorowym
był pomysłodawca biegu, przed ćwierćwieczem burmistrz Ustronia, Andrzej Georg.
– Pierwszy bieg odbył się w 1990 r.- mówi
A. Georg. - Po załatwieniu najważniejszych spraw w samorządzie, wymyśliliśmy, że powinien odbyć się bieg jesienny
na zakończenie sezonu w okolicy Święta
Niepodległości. Wówczas padła propozycja, by nazywał się Biegiem Legionów,
oczywiście Piłsudskiego, bo początkowo
niektórzy sądzili, że to chodzi o legiony
rzymskie. Był to powrót masowych biegów,

T. Kliś wbiega na metę.
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a mnie ten pierwszy utkwił najbardziej
w pamięci. Był już baner, dopisali biegacze. Następnym krokiem było uchwalenie
nazwy bulwarów nad Wisłą Al. Legionów.
Jestem dumny, że to dzieło z początku
pierwszej kadencji przetrwało 25 lat i dziś
obchodzimy jubileusz. Od pierwszego
biegu głównym organizatorem jest Urząd
Miasta.
Dopisali ustroniacy, a najszybciej trasę
pokonał Rafał Błachut.
– Trzeci raz biegłem i z każdym biegiem
się poprawiam - mówił na mecie R. Błachut. - Ścigam się z kolegą z Cisownicy,
ale nigdy nie mogę go dojść. Może następnym razem. Podoba mi się pomysł
z zakończeniem biegu w amfiteatrze.
Jest zadaszenie, można usiąść, odpocząć.
Wydaje się, że lepiej niż na stadionie.
Może gdy powstanie nowy stadion, to tam
będzie wygodniej. Start i zakończenie na
bulwarze też jest lepszym rozwiązaniem
niz kręcenie się po stadionie.
Biegali młodzi i osoby w dojrzałym wieku. Najmłodszą uczestniczką była Jagoda
Cholewa, uczennica klasy 4b ze Szkoły
Podstawowej nr 1. Biegła z rodzicami,

Fot. W. Suchta

przy czym na ostatniej prostej wyprzedziła
mamę i tatę. Jak stwierdziła było dobrze
i łatwo, fajna trasa, tak że nie czuło się
zmęczenia.
Wszyscy uczestnicy biegu na mecie
otrzymywali medale w kształcie mapy
polski, w amfiteatrze częstowano ich
grochówką, a firma Mokate przygotowała
stoisko z gorącą herbatą. Chętnych nie
brakowało. Ponad 150 osób skorzystało
z badań w diabetobusie.
Tegoroczny Bieg Legionów wygrał
dobrze znany w Ustroniu Tomasz Kliś. Na
metę wbiegł z przewagą kilkudziesięciu
metrów.
– Nie wiem, który to już mój Bieg Legionów - powiedział zwycięzca na mecie.
- Przerwę miałem gdy zacząłem startować w Pucharze Świata w wbieganiu po
schodach na najwyższe wieżowce świata.
Było to kilka starów na całym świecie, ale trwających kilka minut w klatce
schodowej. Potem pojawiła się szansa
powrotu do biegania po górach w formule
ultra, gdzie zaczynam z powodzeniem.
Przed rokiem starowałem na dystansie
80 km wokół Fuji, biegłem ponad 11
godzin. To wielka przygoda, trasa urozmaicona, liczne biegi i podbiegi. Teraz
staram się wybierać zawody rozgrywane
w terenie o podobnym ukształtowaniu
jak Beskidy. Po prostu mam się gdzie
przygotowywać. Zawsze wolałem bieganie po górach. Start w Ustroniu należy do sentymentalnych. Tu zaczynałem
w TRS „Sile” swoje pierwsze kroki biegowe. Dzisiaj wielu narzekało, że cały
tydzień fajna pogoda, a na zawody zaczęło
padać. Dla mnie to nie jest usprawiedliwienie. Jak jest taka pogoda, to cóż robić
w domu, trzeba biegać. Trasa dobra, choć
bieg na 10 kilometrów po płaskim nie
jest moją najmocniejszą stroną. Do 8 km
bardzo dobrze mi się biegło, na dobrym
poziomie, potem już kontrolowałem swoją
pierwszą pozycję.
Najlepszych na podium dekorowali
A. Georg i burmistrz Ireneusz Szarzec.
Były też fanfary. Nad bezpieczeństwem
czuwali ratownicy GOPR.
13 listopada 2014 r.

Wśród mężczyzn najlepsi byli: 1. Tomasz
Klisz z Choczni (czas: 00:34:53,55), 2. Jacek Seweryn z Mysłowic (00:35:23,59), 3.
Rafał Formicki z Zawiercia (00:35:30,59);
wśród kobiet: 1. Barbara Gos z Mysłowic (00:40:54,86), 2. Elżbieta Lewicka
z Knurowa (00:41:07,90), 3. Daria Kudio
z Rybnika (00:42:15,17);
W klasyfikacji generalnej wszystkich
uczestników panie i panowie z Ustronia zajęli miejsca: 16. Rafał Błahut (00:36:53,20),
41. Damian Kurowski (00:41:32,28),
53. Andrzej Siwczyk (00:42:36,71),
78. Jakub Bochenek (00:44:13,27), 81.
Marcin Kowalik (00:44:23,43), 84. Paweł Kowalik (00:44:57,24), 88. Piotr
Sikora (00:45:03,37), 90. Piotr Cieślar (00:45:07,98), 100. Rafał Busz
(00:45:52,31), 102. Łukasz Wieremiejczyk (00:45:56,67), 107. Wiesław
Sikora (00:46:02,28), 114. Andrzej
Pilch (00:46:27,39), 119. Maciej Hombek (00:47:00,54), 139. Marcin Kras
(00:48:12,91), 143. Piotr Biedrawa
(00:48:23,12), 149. Dominik Gawlas
(00:48:35,89), 158. Remigiusz Ciupek (00:49:17,65), 161. Piotr Bejnar
(00:49:35,83), 165. Henryk Kużnik
(00:49:52,21), 175. Michał Wantulok (00:50:21,97), 180. Grażyna Ma-
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dzia (00:50:40,62), 188. Maria Migacz
(00:51:39,94), 193. Mateusz Peszyński (00:52:07,72), 197. Sylwia Mazoń
(00:52:40,44), 199. Marcin Macura
(00:52:50,52), 200. Karolina Fojcik-Pustelnik (00:52:51,03), 217. Marek
Markiewicz (00:54:47,41), 225. Rafał
Barański (00:55:22,38), 226. Bartłomiej
Kopij (00:55:24,61), 227. Arkadiusz

Na podium stanęła ustronianka G. Madzia.

Siedlaczek (00:55:26,11), 233. Edyta
Jurca-Kubica (00:56:58,20), 241. Jagoda
Cholewa (00:57:39,21), 242. Jarosław
Cholewa (00:57:40,35), 246. Paulina
Kopij (00:57:59,28), 251. Joanna Cholewa (00:59:17,62), 266. Marcin Adamczyk (01:02:38,83), 278. Jerzy Pustelnik
(01:06:10,77), 286. Franciszek Pasterny
(01:17:50,06).
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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XV USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
14.11. piątek - godz. 18.00		
Młynarski, czyli jak artyści szli do nieba – twórczość Wojciecha
Młynarskiego w spektaklu muzycznym Marii i Kacpra
Matulów. Cena biletu 15 zł
21.11. piątek - godz. 18.00 		
„Retromania – lata 20-te, lata 30-te”, widowisko muzyczne
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „IWIA”z Gliwic.
Cena biletu 25 zł

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
O MARIANIE ŻYROMSKIM

NAPRAWA TRWAŁA
TYDZIEŃ

We wtorek, 4 listopada, w atmosferze zaduszek odbył się
w Muzeum Ustrońskim wieczór wspomnień o Marianie Żyromskim, powszechnie znanym na ziemi cieszyńskiej oratorze,
znawcy kultury regionu, zasłużonym pedagogu oraz wykładowcy
akademickim. W tym celu w jednej z sal zorganizowano wystawę
pamiątek po tym wybitnym ustroniaku, na której zgromadzono
przedmioty użytku codziennego, elementy kolekcji oraz zbiory
bibliofilskie przekazane do Muzeum przez rodzinę M. Żyromskiego – Annę i Karola Lipowczanów.
Na wieczornicy zgromadziło się wiele osób, którym ustroński
animator kultury był bliski. W blasku świec ciepłymi, serdecznymi wspomnieniami podzieli się: Ewa Bocek-Orzyszek, Stanisław Malina, Józef Przeźmiński, Tadeusz Kania z Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, Danuta Koenig, Anna Guznar, Barbara
Żyszkowska oraz członkowie rodziny Lipowczanów. Wizualne
uzupełnienie wspomnień stanowił film biograficzny o M. Żyromskim, zrealizowany na bazie archiwalnych fotografii oraz fragmentów jego recitali poetyckich, zarejestrowanych w ostatnich
latach w Muzeum.
Alicja Michałek

Końcem października na zlecenie Orange zakładano linię
światłowodową. Wykorzystywana była m.in. studzienka położona
blisko skrzyżowania ul. 3 Maja z Olchową. Wieko zostało uszkodzone, a powstała dziura zagrażała na pewno zdrowiu, a może
i życiu przechodniów. Wpadnięcie w wyrwę mogło skutkować
co najmniej złamaniem nogi. Poinformowani o niebezpieczeństwie strażnicy miejscy zadzwonili w tej sprawie na numer 801
600 006, pod którym można zgłaszać problemy techniczne.
Sprawie nadano numer 2646057 z datą 29 października. Kiedy
nic nie zostało zrobione w dniu zgłoszenia, strażnicy dzwonili
dnia następnego i następnego. Za każdym razem rozmawiali
z innym konsultantem, jednak każdy z nich tak samo dziwił się,
że uszkodzenie jeszcze nie zostało usunięte. Zapewniali, że stanie
się to lada moment, w ciągu kilku godzin itp. Również obiecywali oddzwonić i poinformować o postępach w sprawie. Słowa
dotrzymała tylko jedna pani.
Już pierwszego dnia funkcjonariusze SM udali się na miejsce i
zabezpieczyli studzienkę gałęziami i biało-czerwoną taśmą, żeby
nikomu nie stała się krzywda do czasu usunięcia awarii, i dalej
dzwonili do Orange. Zdziwienie, że nic się w sprawie nie dzieje,
sięgnęło u konsultantów zenitu, ale nie sprawiło, że w Ustroniu
pojawili się technicy.
Minęło 5 dni. W poniedziałek zadzwoniłam do rzeczniczki prasowej Orange obsługującej woj. śląskie i przedstawiłam problem.
Zgodnie z jej wskazówkami wysłałam maila i w czwartek do
redakcji wpłynęła odpowiedź: „5 listopada uszkodzenie zostało
usunięte. Zgłoszenie dot. uszkodzenia studni wpłynęło do nas
31 października br. Partner techniczny, który powinien dokonać
naprawy nie wywiązał się ze zlecenia w przewidzianym czasie,
za co został ukarany dotkliwą karą finansową.” Pani rzecznik nie
wytłumaczyła, dlaczego zgłoszenie wpłynęło 31 października,
skoro datowane jest na 29. Przysłała za to zdjęcie naprawionej
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Roztomili ludeczkowie!

Sóm żeście już przirychtowani do tych wyborów samorzóndowych, co bydóm teraz w te niedziele, co przidzie?
Było tela wolnego, że był czas, coby se to dobrze porozmyślać. A że dzisio je trzinostego, tóż - jak to kiesi było
w jednej śpiywce z radija, że trzinostego wszycko zdarzić
sie może, tóż może że akurat dzisio nóm przidzie cosi
móndrego do głowy, na kogo by tu głosować. Tóż dobrze
wybierejmy tych radnych, bo jako to prawiom, radni sie
dzielóm na zaradnych i bezradnych. Lepij wybrać takich
co wiymy, że sóm zaradni i poradzóm lecy jakóm wiec
załatwić. Nó, bo co by nóm było po takich bezradnych,
bulatych, co jyny poradzóm prziś na sesyje do gminy
i za przeproszynim, w stołek duchać - że już nie powiym
tak, jako by sie to miało powiedzieć.
Jak chodzi o wybrani burmistrza, to jo móm szwarnóm sumeryje, bo kandyduje i tyn burmistrz, co je teroz
i syn od jednego znómego. Tóż nie wiym, co teraz zrobić.

BIBLIOTEKA

Teraźniejszy burmistrz je w porzóndku i móg by być
dalij, a syn od znómego - czy jo wiym, może trzeja by
mu dać sprubować, jako to je miastym rzóndzić? Bo to
na pewno nima lekki chlebiczek ani nic z miodym. Jako
to prawiom, że jeszcze sie taki nie łurodził, coby wszyckim dogodził. Taki burmistrz musi sie doś narozmyślać,
co zrobić, jako zrobić, coby sie to już nie prawiym, że
wszyckim, ale przinajmniyj wiynkszości podobało.
Ciekawe, czy żeście se pojedli tej gynsiny na Marcina. Przeca Marcina było w tym tydniu, a snoci że na
Marcina je najlepszo gynsina. My też dóma mieli gynsi,
ale ty, co były na zabici, to my jich jedli w grudniu na
świynta. Była fajno zupa, a co nie poszło na zupe, to
mamulka piykła na brutfani w piekarszczoku.
Jak by już tak kiery chcioł, to se może gynś narychtować
na łobiod w te niedziele, co przidzie. Dyć wybory to też
je świynto nas wszyckich, coby my jyny dobrze wybrali.
I coby była piekno pogoda, coby nie trzeja było sie w deszczu do tego lokalu wyborczego szmatłać.
Hanka

POLECA:

Józef Tischner
– „ Dzienniki 1944 – 1949. Niewielkie pomieszanie
klepek”

Józef Tischner – późniejszy kapłan, filozof i autorytet – prowadzi dziennik jako uczeń szkoły podstawowej i licealista. Obdarzony poczuciem humoru i literackim talentem opisuje pierwsze
miłości i religijne rozterki, kreśli w nim sugestywne portrety
nauczycieli i kolegów.
W swoim dzienniku kilkunastoletni autor stworzył barwny
portret pokolenia, które dorastało w latach powojennych.

Tove Alsterdal
- „Grobowiec z ciszy”

LATO 2015 - PROMOCJE - GWARANCJE

Powieść detektywistyczna połączona z mroczną sagą rodziną.
Katrine, szwedzka dziennikarka mieszkająca w Londynie, wraca
po latach do Sztokholmu, żeby zająć się chorą matką. Okazuje
się, że kobieta jest właścicielką domu we wsi za kołem polarnym,
za który firma maklerska oferuje niezrozumiale wysoką kwotę.
Zaintrygowana Katrine jedzie na północ, by wyjaśnić sprawę, a
zarazem odnaleźć własne korzenie.
POZIOMO: 1) ciacho weselne, 4) bóg wojny, 6) oprawca
z toporem, 8) danie ziemniaczane, 9) rywalizuje ze srebrnym ekranem, 10) choroba górników, 11) nauka o zasadach
moralnych, 12) potrzebna choremu, 13) wyjątkowy śmierdziel, 14) jurny baran, 15) spis błędów, 16) mniej niż ....,
17) imię żeńskie, 18) dokuczliwa kulszowa, 19) on i ona,
20) wynalazł maszynę parową.
PIONOWO: 1) licznik w taksówce, 2) żyje z oszczędności, 3) gruba tektura, 4) bal przebierańców, 5) gospoda,
6) mile widziana w sklepach, 7) przewożenie towaru,
11) populacja roślin, 13) wielkość przedsięwzięcia,
17) miara powierzchni gruntu.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 21 listopada.

REZERWUJ - NAJSZYBCIEJ! SKORZYSTASZ - NAJWIĘCEJ!
super ceny dla dzieci w wybranych hotelach

SŁOŃCE w listopadzie w atrakcyjnych CENACH!
NARCIARSKIE SZALEŃSTWO - TURCJA SAMOLOTEM

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie Krzyżówki nr 44

ZADUSZKI

Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Jaką żoną jestem?”,
ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia
otrzymuje Anna Bujas z Ustronia, ul. Daszyńskiego.
Zapraszamy do redakcji.
W książce Jaką żoną jestem? autorka Linda Dillow w mądry i dowcipny sposób zaprasza czytelniczkę, by przejrzała się w lustrze własnej duszy, a zyska dokładny obraz tego, jak jest
odbierana w swoim małżeństwie. Wskazuje na uzdrawiające i pełne miłości decyzje, jakie może podjąć żona dla dobra mężczyzny, którego kocha. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl
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Zdaje się, że Cyceron jest autorem znanej i często przytaczanej
(z rodzaju igłówka) czy na liściach (np. z rodzaju grzybówka
frazy: „Historia jest nauczycielką życia”. Z tym stwierdzeniem
lub pałecznica). Swoje wyspecjalizowane grzyby mają marpolemizować nie sposób i nie mam zresztą takiego zamiaru,
twe owady (rodzaj maczużnik), odchody różnych zwierząt,
jednak jako przyrodnik dodam: „A przyroda jeszcze bardziej”.
a nawet pozostałości po ogniskach i wypaleniskach, czyli nie
Wiem to po prostu z własnego doświadczenia i codziennej prakw pełni spalone, zwęglone drewno (tu najlepszym przykładem
tyki. Nie raz i nie dwa, kiedy miałem wrażenie, że już coś wiem,
jest garstnica wypaleniskowa). Brzmi zaskakująco, oryginalnie
coś zobaczyłem, poznałem, czegoś się nauczyłem – na przykład
i egzotycznie? Owszem, tyle, że wiele grzybów wyrastających na
o grzybach – a tu masz! Banalny spacer, krótka wyprawa do
tych „dziwnych” i „nietypowych” miejscach to w istocie gatunki
lasu, a nawet wyjście do
bardzo rozpowszechnione,
ogrodu i okazywało się,
pospolite i liczne, a niezaże otaczająca nas przyrouważane przede wszystkim
da jest ciekawsza, bogatsza
z uwagi na swe małe rozi bardziej różnorodna, niż to,
miary. No bo kto by tam
co przedstawiają najlepsze
szukał grzybów w takich
nawet podręczniki czy też
miejscach, jak wygasłe ogMINI-GRZYBKI
przeróżne, często bardzo
niska, odchody czy zwiewyspecjalizowane strony inrzęce szczątki!
ternetowe. Przyroda co rusz
Warto jednak czasem
bezwzględnie weryfikuje
podczas grzybobrania domoją wiedzę, sprowadza „na
słownie paść na kolana
ziemię” i pokazuje, ile jeszi posznupać w leśnej ściółcze muszę się dowiedzieć
ce, czy też wśród traw na
i nauczyć!
łące (z oczywistych wzglęJuż wielokrotnie przeddem nie polecam grzebania
stawiałem w cyklu „Bliżej
za grzybami na przykład
natury” grzyby, starając się
w zwierzęcych kupkach,
pokazać niezwykłą różnochyba, że ktoś bardzo lubi
rodność (przede wszystkim
lub ma na to ochotę). Prapod względem kształtów
wie zawsze znajdziemy
i barw owocników) tej w potam grzyby, ale tak lichych
wszechnym odbiorze dość
rozmiarów, że ich obecjednolitej grupy żywych
ność umyka naszej uwadze.
stworzeń. Kiedy już miDzisiaj chciałbym przedstanął mój pierwszy zachwyt
wić trzy pospolite gatunki,
nad różnorodnym kształz których odnalezieniem
tem owocników, zacząłem
każdy chętny nie powinien
zwracać baczniejszą uwagę
mieć większych problena rodzaj podłoża, na jakim
mów.
grzyby rosną. Chyba naNa opadłych i przynajwet największy grzybowy
mniej częściowo zagrzelaik wie, że grzybów należy
banych w ziemi szyszkach
szukać pośród roślin leśnesosen (rzadziej świerków)
go runa, bądź traw na łące,
spotkać można szyszkoa także na pniach i gałęziach
lubkę kolczastą (zdjęcie
drzew i krzewów, zarówno
górne). To brązowawy
żywych, jak i martwych.
grzyb, którego wysokość
Jednak niewiele czasu
nie przekracza 8-10 cm,
i uwagi potrzeba, aby przez nieco spłaszczonym
konać się, iż grzyby wyrai nerkowatym w kształcie
stają na każdej żywej matekapeluszem, osadzonym
rii (chociażby była tak nabocznie na cienkim trzonie.
prawdę materią martwą). Ot,
Cały grzyb jest owłosiony,
weźmy na przykład drewno,
a od spodu kapelusza zaktórym mogą być tak kłody
miast rurek lub blaszek ma
i konary martwych drzew
– zgodnie z nazwą – kolce.
w lesie, jak i drewniane pło„Nieuzbrojone” i równie
ty, mostki, podkłady kolemałe są grzyby wyrastające
jowe lub słupy telekomunina… trawach. Rzęsostopek
kacyjne. Na takim podłożu
źdźbłowy ma białawy (krespotkać możemy owocniki
mowy) kapelusz z czerwogrzybów noszących barnawym lub czerwonawo
dzo adekwatne do swej roli
brązowym środkiem oraz
w przyrodzie nazwy – niszcieniutki trzon, wyrastający
czyca płotowa oraz gnilica
z butwiejących źdźbeł traw
mózgowata, powodujące
(zdjęcie środkowe). Zupełrozkład martwego drewna.
nie drobne są białe i żółtawe
Niezwykle wyspecjalizogrzyby z rodzaju pucharek
wane i przywiązane do jednego, ściśle określonego podłoża są
rosnące na różnych szczątkach roślinnych, między innymi na
grzyby z rodzaju rogowniczka: na zgubionych lub wyrwanych
opadłych owocach dębu, buka, leszczyny, jak chociażby pucharek
ptasich piórach wyrasta rogowniczka ptasia, natomiast szczątki
owocowy, który przyozdobił miseczkę żołędzia (zdjęcie dolne).
kopyt, racic lub rogów to miejsca występowania rogowniczKiedy po raz pierwszy spotkałem powyższe grzyby, wydawało
ki końskiej. Dodam, że z wyglądu to klasycznie zbudowane
mi się, że odkryłem nie wiadomo jakie dziwowiska i „egzogrzyby, z okrągławą główką i trzonem, chociaż niewielkich
ty”. A to bardzo częste i rozpowszechnione grzyby, których
rozmiarów i niejadalne, oczywiście. Równie normalnie wygląnajzwyczajniej na świecie nie zauważamy, bo po prostu o nich
dające grzyby wyrastające na opadłych igłach sosen i świerków
nic nie wiemy.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Aktywna obrona MKS.

ŚLĄSKA
LIGA JUNIORÓW

Fot. W. Suchta

MARTWI PEWNY WYNIK

MKS Ustroń – UKS MOSM Bytom 39:26 (20:12)
Kolejny mecz i kolejna pewna wygrana
MKS Ustroń. Wynik przesądzony w dziesiątej minucie gry, gdy nasza drużyna prowadzi dziesięcioma bramkami. W drugiej
połowie w MKS grają głównie rezerwowi,
a i tak mają przewagę nad rywalem. Co
może niepokoić, to zbyt wyraźna dominacja MKS w tegorocznych rozgrywkach,
co sprawia, że zawodnicy nie potrafią grać
na pełnych obrotach przez całe spotkanie.

W ostatniej kolejce doszło do sensacji, gdy
Zryw Chorzów przegrał z Zawierciem
17:18, a 13.11 w Zawierciu spotkają się
dwie drużyny, które do tej pory nie straciły punktu, czyli Viret Zawiercie i MKS
Ustroń.
MKS grał w składzie (w nawiasach zdobyte bramki): Kamil Kopieczek, Damian
Kuczera – Michał Jopek (11), Marek Cholewa (3), Filip Frycz (8), Krzysztof Bielesz

BÓL JEST TYMCZASOWY

8-9 listopada w Brnie odbywały się
niewielkie zawody we freedivingu, ale
głównym punktem programu było bicie
rekordu świata przez Mateusza Malinę.
W czerwcu M. Malina startował w Brnie,
a po zawodach w lipcu napisał do organizatora, czy nie byłby zainteresowany zorganizowaniem zawodów, podczas których
on podejmie próbę bicia rekordu świata.
Taka próba wymaga spełnienia różnych
warunków, w tym trzeba zapewnić sędziego najwyższej rangi. Organizator przystał
na prośbę. Pierwsza próba bicia rekordu
wynoszącego 225 m odbyła się w sobotę
i M. Malina przepłynął 175 m na jednym
oddechu pod wodą bez płetw w basenie 25
m. W niedzielę ponowił próbę i ustanowił
rekord świata wynikiem 226 m.
– Przygotowania trwały ponad rok - mówi
M. Malina. - O biciu rekordu zacząłem
myśleć po ubiegłorocznych mistrzostwach
świata, wtedy dotarło do mnie, że jest to
możliwe. Zacząłem intensywne przygotowania. Punktem pośrednim były zawody
w czerwcu, na których udało mi się przepłynąć 213 m. Wtedy już czułem, że kolejny
wynik to może być rekordowy.
Poprzedni rekord 225 m należał do Chorwata Gorana Colaka, przy czym jest to
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zawodnik zajmujący się zawodowo freedivingiem, natomiast M. Malina, można powiedzieć, że jest amatorem, czyli pracuje,
a po pracy trenuje.
– Po przepłynięciu czułem się wspaniale.
Tego uczucia nie da się opisać. To ukoronowanie ciężkiej pracy - mówi M. Malina.
- Rekord poprawiłem o metr, choć starałem
się o tym nie myśleć podczas płynięcia.
Wolę myśleć o przepłynięciu przyzwoitego dystansu, czyli około 200 m, a potem
się zobaczy, czy można więcej. W sobotę
w nieudanej próbie, miałem kryzys, bo gdy
pomyślałem, że do pokonania jest jeszcze
50 m, odczułem ogromny dyskomfort
i się wynurzyłem. Gdzieś w świadomości miałem też i to, że jest jeszcze jeden
dzień, zabrakło motywacji i się poddałem.
W niedzielę miałem podobne myśli, ale
powtarzałem sobie, że tyle trenowałem,
że to wszystko zaprzepaszczę gdy się
wynurzę. Płynąłem i powtarzałem sobie
sentencje Armstronga, że ból jest tymczasowy, ale gdy się poddam, pozostanie to
na zawsze. To sobie powtarzałem do 200
m, a po nawrocie już wiedziałem, że płynę
do ściany, robię nawrót i się wynurzam.
Chciałem dać z siebie maksimum. Adam
Małysz mówił, że nie myśli o wyniku,

(9), Arkadiusz Czapek (1), Kacper Matlak
(1), Szymon Gogółka (4), Krzysztof Kotela
(1), Dawid Rachwał, Remigiusz Gulej, Mateusz Cieślar, Łukasz Juraszek (1).
Trener UKS Bytom Andrzej Ścierko:
- Zagrali tak jak umieją. To zupełnie nowy
zespół, praktycznie tylko trzech zawodników jest z poprzednich sezonów, pozostali
muszą jeszcze pracować. A ja oddałem
dwóch najlepszych zawodników do Ustronia, trzeciego do Chorzowa i czwartego
do Olimpii. Czyli czterech podstawowych
zawodników, którzy powinni nadawać ton
grze. Może będzie lepiej w rundzie rewanżowej, ale raczej nie ma kim zastąpić tych
czterech.
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar:
- Zadowolony jestem jedynie z pierwszych
piętnastu minut. Drużyna była skoncentrowana, później proste błędy, dekoncentracja,
nie trafiliśmy pięciu karnych. Martwi mnie
taka sytuacja, bo po dziesięciu minutach
wynik jest pewny i zmobilizowanie chłopaków do dalszej gry jest trudne. Taki jest
poziom w tym sezonie i nasi podstawowi
zawodnicy nie czują presji.
(ws)
1 MKS Ustroń

6 12206:122

2 KS Viret CMC Zawiercie

4 8 132:64

3 MKS Zryw Chorzów

6 8190:135

4 UKS 31 Rokitnica Zabrze

6 7193:184

5 SPR Pogoń 1945 Zabrze

6 6177:141

6 MKS Olimpia II Piekary Śl.

6 5119:176

7 MKS Olimpia I Piekary Śl.

5 4144:130

8 UKS MOSM Bytom

5 4139:149

9 SPR Zagłębie Sosnowiec

6 2100:226

10 MUKS Siódemka Mysłowice

6 0115:188

a jedynie o dobrym skoku. Podobnie
myślałem, nie o rekordzie, a o sprawdzeniu swoich możliwości wykorzystując
wszystkie zasoby. Chciałem przepłynąć
tyle, aby po wynurzeniu nie żałować, że
mogło być więcej.
Tym samym M. Malina został pierwszym rekordzistą Świata z Ustronia. Rekord ten dedykuje swoim rodzicom.
Wojsław Suchta

Radość z pobicia rekordu.
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www.ustron.pl

Biegacze pokonują przeciwności losu...

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.

Fot. W. Suchta

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.
Kupię kolejki PIKO , HO, TT 790467-020.
Ustroń,Poniwiec - komfortowa rezydencja, działka 13 ar. 509455410,
www.bestart.gratka.pl

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

Mieszkanie z garażem sprzedam lub
wynajmę. 502-527-924.

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

Pokój do wyanjecia. 665-87-56-78.

PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764. OBNIŻKA CEN TOWARÓW!!!
Skup sprzętów AUDIO , odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.

13.11					
14-15.11		
16-17.11		
18-19.11		
20-21.11		

SKUP SAMOCHODÓW UŻYWANYCH, USZKODZONYCH,
POWYPADKOWYCH, DO REMONTU. TEL. 571306021.

Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Korepetycje z angielskiego z Anglikiem! Doświadczony nauczyciel.
40zł za godzinę. 883-543-149.
email:angielski.ustron@yahoo.com
Pokój do wynajęcia na długi okres.
Mogą być renciści. (33) 854-51-16,
721-922-920.

Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76

...piłkarze też.
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14 XI 18.00			 Ustrońska Jesień Muzyczna: „Młynarski, czyli
										 jak artyści szli do nieba”, MDK „Prażakówka”
15 XI 13.00			 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - UKS
										 Maksymilian Cisiec, stadion Kuźni
15 XI 17.00			 Spotkanie z Wojciechem Grajewskim, Muzeum
											Zbiory Marii Skalickiej
18 XI 12.45			 Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia: „Ruch w życiu
										 człowieka”- mgr Renata Padak-Czerny, MDK „Pra										 żakówka”
19 XI 16.30			 Mecz piłki ręcznej juniorów młodszych MKS
										 Ustroń - SPR Zagłębie Sosnowiec, sala SP-1
27 XI 17.00			 Promocja „Kalendarza Ustrońskiego” na 2015,
										 Muzeum Ustrońskie

Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
Weekend upłynął pod znakiem śnieżnej pogody. Wprawdzie biało
było tylko na najwyższych ustrońskich szczytach, ale mroźny powiew
dotarł też w doliny. Od 19 listopada czynny będzie już wyciąg na
Czantorię i narciarze muszą się tylko doczekać na porządne opady.

*

*

*

Z rozmowy z jazzmanem Adamem Makowiczem: Wyjechał pan
ze Stanów Zjednoczonych w gorącym okresie kampanii wyborczej. Czy z powodu wyborów prezydenta USA, nie zamierzał pan
zmieniać planów? Nie zmieniam planów z powodów politycznych.
Za moje główne zadanie w życiu uważam muzykę i kontakt z ludźmi
przez muzykę. Polityka decydowanie jest na dalszym planie, ale
wyjazd nie przeszkodził nam w głosowaniu, bo zrobiliśmy to drogą pocztową. Kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce
akurat odbywają się wybory, głosuję listownie lub poprzez internet
nawet w miejscach, w których nie ma naszej ambasady czy konsulatu. Jednak, bez względu na aktualne miejsce pobytu, bierze
pan udział w wyborach amerykańskich i polskich. Dlaczego? Bo
polityka nas dotyka, czy się nią interesujemy czy nie. Decyzje polityczne prędzej czy później dotkną naszej kuchni, naszej sypialni.
Dla mnie nadrzędna jest muzyka, która przenosi nas w inne sfery.
Ale może się zdarzyć, że polityka będzie ograniczać moją sferę
tworzenia, a ja nie chce być ograniczany. Myślę, że czytelnicy
chętnie usłyszeliby o pana sympatiach politycznych. Kerry i tylko
Kerry. Uważam, że Bush nie robi najlepszej polityki. Na przykład
zupełnie nie zgadzam się z jego działaniami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie podoba mi się również postępowanie wobec
Iraku, całkowicie bagatelizujące współpracę międzynarodową.
Swoją drogą, Europa nie garnie się specjalnie do uczestnictwa
w kampanii antyterrorystycznej. Po prostu śpi. Każdy widzi interesy
tylko swojego kraju. Nie pojedziemy do Iraku, nie wyślemy wojska
i jesteśmy bezpieczni. Nieprawda. Dzisiaj nikt nie jest bezpieczny.
Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy na co dzień śledzi pan polską scenę polityczną? Jak najbardziej. Mamy doskonałą gazetę
w Nowym Jorku „Nowy Dziennik”, w którym znajduję wszystkie
informacje na temat kraju, co ważniejsze bez komentarzy. Na jednym z kanałów telewizyjnych oglądamy codziennie półgodzinne
wiadomości z Polski. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co
dzieje się w Polskiej polityce. I jakie są pana odczucia? Różne.
Kiedy słyszę te wiadomości z daleka, to czasem ręce opadają, ale
kiedy przyjeżdżam tutaj, odczuwam ulgę. W naszych przekazach,
siłą rzeczy nacisk jest kładziony na wielką politykę, a widzę wiele
wspaniałych rzeczy, które się dzieją „na dole”. Kiedy koncertuję
w mniejszych miastach, obserwuję większe zasłuchanie, bardziej
intensywny odbiór. Być może dlatego, że ludzie są spragnieni
sztuki, bo nie tak często przyjeżdżają do nich znani artyści. Jest
większe zaangażowanie organizatorów i większa ich sprawność.
Wynika to z tego, że ludzie w mniejszych miastach lepiej się znają,
mają bardziej bezpośrednie kontakty, przyjacielskie. W *Warszawie
* *
każdy jest obcy.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Pójść na wybory
Dobiega końca kampania przedwyborcza. Zatwierdzone i ogłoszone zostały
listy kandydatów do władz gmin, powiatów i województw. Odbyły się spotkania
z wyborcami. Kandydaci na różne sposoby
przekonywali wyborców, że to na nich
należy oddać głos i ich wybrać. Co prawda zdarzyły się gminy, w których brakło
chętnych do kandydowania i pojedynczy
zgłoszeni tam kandydaci stawali się radnymi bez konieczności poddawania się
wyborczej weryfikacji dokonywanej przez
wyborców. U nas tego problemu nie ma.
Mamy czterech kandydatów na stanowisko
burmistrza i w każdym okręgu wyborczym
jest po kilku kandydatów na radnych. Pozostaje więc tylko dokonanie wyborów.
Ciekawe czy znaczne zainteresowanie
możliwością kandydowania, połączone
będzie też z zainteresowaniem wyborców
i dobrą frekwencją w lokalach wyborczych.

FELIETON

W kręgu filozoficznej
refleksji (187)

1. Obchodzimy 25-lecie zburzenia –
postawionego przez zbrodniczy reżim
komunistów – muru berlińskiego, który był fizycznym znakiem zniewolenia
i brutalnego oddzielenia od wolnego
świata. Zarazem przygotowujemy się do
wyborów samorządowych jako ważnego
wydarzenia w życiu społeczności lokalnej,
regionu i całego kraju. Mur berliński był
wytworem zniewolonego świata, w którym odmawiano ludziom elementarnych
praw człowieka, w tym prawa do samorządności i samoorganizowania się. Bez
samorządności nie ma wolności w życiu
społecznym. Pytanie, ile niematerialnych
i niewidzialnych „murów berlińskich”
wciąż trwa w nas i w życiu społecznym
jako niepożądany, ale niestety realny i stale
obecny relikt czasów komunistycznego
zniewolenia? Jak te „mury berlińskie”
wciąż funkcjonujące w naszych postawach
i przekonaniach, w naszej mentalności,
deformują i deprawują praktykę samorządności, którą od 1989 roku usiłujemy
urzeczywistniać?
2. Rozpatrując znaczenie zasady samorządności Józef M. Bocheński (19021995) dobitnie stwierdza, że w ludzkim
życiu „naczelnym przykazaniem jest przykazanie samorządu. Chodzi w nim o to, by
człowiek spróbował sam rządzić własnym
życiem, nie dał się nieść wypadkom”. To
bardzo trafne i realistyczne ujęcie zasady
samorządności. Należy bowiem samorządność urzeczywistniać przede wszystkim
we własnym życiu, należy tak kształtować
swe sprawności i umiejętności, aby móc
13 listopada 2014 r.			

Czy znowu potwierdzi się to, że na Śląsku
Cieszyńskim, a więc i w Ustroniu, frekwencja wyborcza bywa wyższa niż w innych
rejonach naszego kraju.
Wypada więc tylko przypomnieć, że 16
listopada powinniśmy pamiętać o odbywających się wyborach samorządowych, odwiedzić swój lokal wyborczy i wziąć udział
w głosowaniu. Pewnie nie będzie kłopotu
ze znalezieniem swojego lokalu wyborczego, bo lokale te od wielu lat znajdują się
w tych samych budynkach. Pozostaje więc
tylko zapoznać się z kandydatami wśród
których trzeba nam wybrać i zdecydować
się na kogo chcemy oddać swój głos. Przy
tym okazuje się, ze wcale nie jest to takie
proste. Choćby przy wyborze burmistrza.
Mamy czterech kandydatów. Kandyduje
doświadczony polityk i działacz samorządowy; dawny burmistrz i poseł na sejm.
Zgłosił też chęć kontynuowania swojej
działalności dotychczasowy burmistrz.
Mamy też możliwość głosowania na dwoje młodych kandydatów, którzy dali się
poznać z działalności w Radzie Miasta.
Pewnie im lepiej znamy kandydatów, tym
trudniej dokonać wyboru. Czy postawić na
doświadczenie i dokonania z poprzednich
lat, czy też na zapowiedź zmian propo-

nowanych przez młodych kandydatów.
Ponieważ zarówno na burmistrza, jak
i na radnych, kandydują między innymi
osoby, które już wcześniej pełniły funkcje
we władzach miejskich, będzie to przy
okazji plebiscyt na to czy i w jakim stopniu
mieszkańcy naszego Miasta zadowoleni
są z działalności dotychczasowych władz.
Okaże się więc czy powszechniejsza jest
akceptacja działalności dotychczasowych
władz i zgoda na kontynuowanie przez
nich tej działalności czy też silniejsza jest
chęć na zmiany i oddanie władzy w inne
ręce. Dowiemy się tego po policzeniu
głosów i ogłoszeniu wyniku wyborów.
Przy tym dobrze jest przy tym pamiętać,
że będzie to nasz wspólny wybór i to bez
względu na to, czy ktoś pójdzie do wyborów czy nie pójdzie. Kto nie bierze udziału
w głosowaniu zostawia wybór głosującym
i z góry godzi się na to, jakiego wyboru
oni dokonują. Przy tym zawsze decyduje większość głosujących. I z wynikiem
wyborów trzeba nam się będzie pogodzić,
także wtedy, kiedy okaże się , że jest inny
niż tego oczekiwaliśmy i chcieliśmy.
Po dokonanych wyborach będziemy wiedzieli kto będzie rządził sprawami naszej małej Ojczyzny przez następne lata. Jerzy Bór

samemu sprawować – w jak najszerszym
zakresie – realną władzę nad własnym życiem. Nie można godzić się na to, aby być
jedynie miotanym i bezwładnie niesionym
przez życiowe przypadki, które na nas
napierają i bez naszej woli rzucają nami
w różne przypadkowe miejsca i sytuacje,
w których nie potrafimy się odnaleźć. Nie
można również przystać na przepełnione gnuśnością znane słowa z „Zemsty”
Aleksandra Fredry (1793-1876): „Niech
się dzieje wola nieba, z nią się zawsze
zgadzać trzeba”. Należy bowiem konsekwentnie i wytrwale, wręcz nieustępliwie,
zmagać się z narzucaną na nas przez siły
przyrody i siły społeczne „wolą nieba”,
próbując stanowić o kształcie własnego
życia i podejmować samodzielnie wybory, za które bierze się odpowiedzialność.
W życiu społecznym, ekonomicznym
i politycznym jest wielu takich, którzy
prezentują siebie jako „wolę nieba” i –
częstokroć podstępnie, a nawet brutalnie
– usiłują nam narzucać ich własne interesy
i ich własną wolę jako bezwzględnie nas
obowiązującą „wolę nieba”.
3. Jeśli wezwani jesteśmy do realizacji
w swym własnym życiu zasady samorządności, rządzenia się samym sobą, to
tym samym ta zasada obowiązuje nas
w życiu społecznym, w którym również
powinniśmy w odpowiedzialny sposób decydować o kształcie naszego życia i relacji
z innymi ludźmi. Dlatego dążymy do
takiej formy sprawowania władzy publicznej, w której ta władza jest emanacją naszej woli i naszych dążeń. Władze samorządowe wybierane w demokratycznych
wyborach są właśnie taką emanacją. Ich
wybór powinien być bowiem sposobem
urzeczywistniania zasady samorządności
w naszym własnym życiu, także w jego
wymiarze społecznym. Ci, którzy zostają
wybrani w wyborach samorządowych nie

sprawują władzy we własnym imieniu,
nie są reprezentantami własnych upodobań i grup koleżeńsko-biznesowych,
ale muszą być posłuszni woli wyborców
i w interesie tychże wyborców mają prawo
legalnie sprawować władzę. Powinni się
przy tym kierować zasadą znaną z medycyny „Po pierwsze nie szkodzić!”. Niech
pamiętają, że ten kto sprawuje władzę
publiczną zawsze może być szkodnikiem
i to wielkim szkodnikiem na wielką skalę,
może spustoszyć i zniszczyć życie innych
ludzi. Główne niebezpieczeństwo leży
w tym, iż do władzy nad innymi częstokroć z jakąś obłąkańczą lubością garną się
ci, którzy nie potrafią sprawować władzy
nad samym sobą. Oto bolesny paradoks
życia, gdy do publicznych władz samorządowych zgłaszają aspiracje ci, którzy
nie urzeczywistniają zasady samorządu we
własnym życiu, którymi miota przypadek,
ich nieudaczność i gnuśność.
4. Ośrodek Myśli Politycznej, zasłużona
instytucja dla kształtowania postaw obywatelskich i wychowania do demokracji,
po nieszczęsnych ekscesach polskich posłów udających się liniami lotniczymi do
Hiszpanii, przypomniał przestrogi Krzysztofa Warszewickiego (1543-1603) z jego
dzieła „O pośle i poselstwach” (1595).
Przestrzega on, że wielka szkoda wynika
z tego, gdy „zyskują znaczenie osobistości
zgoła tego nie warte”. Trzeba pamiętać,
aby nie wybierać tych, którzy „okryją się
śmiesznością i zasłużą na ogólną pogardę”, a także tych, którzy charakteryzują się
„chciwością lub skąpstwem” lub innymi
słabościami ludzkiego ducha, nad którymi
nie panują.
5. Niechaj w wyborach samorządowych
będą wybierani tylko ci, którzy potrafią
się w pierwszym rzędzie rzetelnie rządzić
sami sobą, a także wolni są od deprawujących przywar.
Marek Rembierz

Gazeta Ustrońska 23

Przy piłce J. Juroszek.

Fot. W. Suchta

LIGA OKRĘGOWA

DWA DOBRE MECZE

KS Kuźnia Ustroń - LKS Bestwina 2:0 (1:0)
KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek 1:1 (0:0)
Mecz z Bestwiną nie był porywającym
widowiskiem. Na początku gola strzela
Adrian Sikora, potem przez całe spotkanie
niewiele się dzieje, sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo, ale w ostatnich
sekundach pieczętuje zwycięstwo Jacek
Juroszek.
Trener Bestwiny Sławomir Szymala:
- Myślę, że w dzisiejszym meczu zasłużyliśmy na remis. W pierwszej połowie była
jedna sytuacja i wykorzystał ją Adrian
Sikora. W drugiej połowie postawiliśmy wszystko na jedną kartę, mieliśmy
przewagę, ale się nie udało. Na Kuźni
rozgrywamy niezłe mecze, ale nie potrafimy wygrać. Nie wiem czym jest to
spowodowane. W Ustroniu mamy pecha
i chyba szybko tu nie wygramy.

*

*

polem karnym. Widocznie tych sędziów
w BOZPN tak szkolą.
Bramkę dla Kuźni strzelił Piotr Husar,
Landek wyrównał w doliczonym czasie
gry.
Trener Landka Jarosław Zadylak: Uważam, że w pierwszej połowie byliśmy

zdecydowanie lepszym zespołem. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przyjechaliśmy na bardzo ciężki teren. Lider zagrał
dziś przeciętny mecz, ale to jest zespół,
który wygrał 12 spotkań. Trochę szacunku dla tych chłopaków się należy, bo
zostawiają całe serce i zdrowie na boisku.
Dzisiaj zremisowaliśmy z bardzo dobrym
zespołem i nie mamy się czego wstydzić.
Kuźnia ma Adriana Sikorę i my to wiedzieliśmy. To bardzo groźny zawodnik
i napsuł nam trochę krwi.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: Przerwa pomogła nam złapać drugi oddech
na końcówkę jesiennej rundy. Szkoda, że
nie udało się dowieźć zwycięstwa, a przy
prowadzeniu 1:0 mieliśmy jeszcze okazje,
by wynik podwyższyć. Niewykorzystane
okazje się mszczą i tak się stało dzisiaj.
Drużyna z Landka awansując do wyższej
ligi też strzeliła nam barmkę i był to ten
sam zawodnik. Widocznie ma na nas
patent. Nam brakło dwóch minut do pełni
szczęścia. Jednak jako druga drużyna zabraliśmy punkty liderowi.
(ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Landek
Wisła
Dankowice
Skoczów
Kuźnia
Cięcina
Czechowice
Bestwina
Żabnica
Cisiec
Porąbka
Pruchna
Koszarawa
Cieszyn
Chybie
Jaworze

14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13

37
33
31
29
25
22
20
20
18
18
14
13
11
9
8
6

41:12
56:15
46:18
35:18
28:15
29:28
21:22
17:20
28:31
27:32
18:37
15:23
19:29
18:42
13:42
13:39

*

W meczu z liderem to Kuźnia zdecydowanie przeważała. Piłkarze z Landka
w całym meczu oddali nie więcej niż pięć
strzałów w kierunku bramki Kuźni, przy
czym niestety jeden celny.
Od pierwszych minut atakowała Kuźnia
i miała doskonałe okazje na zdobycia
bramki. Zawodziła skuteczność, a do tego
sędzia wyraźnie pomagał drużynie gości.
W tym meczu piłkarze Spójni powinni
obejrzeć dwie czerwone kartki, po ścięciu
w sytuacji sam na sam Adriana Sikory, a
w kolejnej sytuacji bramkarz zobaczył
tylko żółtą kartkę za interwerncję poza

P. Husar strzela bramkę liderowi.

Fot. W. Suchta
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