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Czy czekają nas jeszcze słoneczne weekendy?

WYBORY 2014

W pierwszej turze wybraliśmy burmistrza Ustronia, a został
nim na kolejną kadencję dotychczasowy burmistrz Ireneusz Szarzec. W wyborach na burmistrza oddano 5.956 ważnych głosów,
a poszczególni kandydaci uzyskali:
Ireneusz Szarzec - 3.068 głosów Artur Kluz - 1566 głosów - 		
Jan Szwarc - 668 głosów - 		
Izabela Tatar - 654 głosy - 		

51,51%,
26,29%,
11,22%,
10,98%.

Oddano 90 głosów nieważnych, w tym w 35 przypadkach znak
„X” postawiono przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów,
natomiast na 42 kartach do głosowania nie postawiono znaku „X”
przy żadnym z kandydatów.
Przypomnijmy, że I. Szarzec startował z komitetu wyborczego
Ustrońskie Porozumienie Samorządowe, A. Kluz z komitetu
Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza, J. Szwarc z komitetu Twój
Ustroń, I. Tatar z komitetu SLD i Lewica Razem.
Zdecydowanie wybory do Rady Miasta wygrał komitet wy(cd. na str. 2)
20 listopada 2014 r.			
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JUHAS DLA SENIORÓW
„Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy. Jest to
kwestia charakteru, a nie kalendarzy.” – głęboką prawdę
tej fraszki Jerzego Sztaudyngera twórcy Uzdrowiskowego Centrum Aktywnego Seniora „Juhas” w Jaszowcu
przyjmują za motto swojej działalności i stwierdzają, że
otwarli pierwszy tak wysokiej klasy i wyjątkowy ośrodek, łączący w jednym miejscu wszystkie dziedziny
nauk o starości.
„Juhas” to jeden z dawnych zakładowych domów wczasowych
w Jaszowcu. Po przejęciu przez Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno Opiekuńcze „Ewa-Med”, spółkę, która prowadzi podobne
ośrodki w Obornikach Śląskich, Szczawnie Zdroju i Rościszowie,
budynek przeszedł gruntowny remont i modernizację. Pokoje
i łazienki przystosowano do potrzeb osób starszych, korytarze,
sale jadalne, recepcja zyskały nowy wygląd, układ i wyposażenie.
Wprawdzie jadąc do Juhasa, ma się wrażenie, że leży na końcu
(cd. na str. 6)
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3. Szczepan Stanek (SLD) - 		 63,
4. Konrad Owczarek (TU) - 		 50.

(cd. ze str. 1)
borców Wspólnie dla Ustronia i Artura
4. Tomasz Tometczak (UPS) - 		 66.
Kluza (WdU). W tegorocznych wyborach
do Rady Miasta we wszystkich okręgach
Okręg nr 3 - os. Manhatan (43,66%):
swych kandydatów wystawiły dwa komi1. Stanisław Malina (UPS) 152,
tety: dotychczas mające większość w RM
2. Remigiusz Ciupek (WdU) 112,
Ustrońskie Porozumienie Samorzadowe
3. Paweł Sztefek (SLD) - 		
108,
(UPS) i WdU. Ten drugi komitet wprowa4. Karol Brudny (TU) - 				 54.
dził do RM 9 radnych: Grzegorza Krupę,
Annę Rottermund, Adrianę Kwapisz-PieOkręg nr 4 - Centrum (46,34%):
trzyk, Krzysztofa Pokornego, Andrze1. Anna Rottermund (WdU) 192,
ja Szeję, Artura Kluza, Piotra Romana,
2. Józef Gogółka (PO) - 		
138,
Piotra Nowaka, Marka Górnioka, UPS
3. Monika Izmaiłowicz (UPS) - 		 85,
- 3: Stanisława Malinę, Marię Jaworską,
4. Zbigniew Bałdys (TU) - 		 72,
Jolnatę Hazukę. Ponadto w RM zasiądzie
5. Anna Baron (SLD) -			
24.
3 przedstawicieli komitetu Twój Ustroń
(TU): Roman Siwiec, Jan Zachar, Barbara
Okręg nr 5 - Ustroń Górny (51,46%):
Staniek-Siekierka. Ani jednego radnego
1. Jan Zachar (TU) - 				120,
w nowej kadencji nie będzie miała Plat2. Lidia Poniatowska (WdU) - 		 98,
forma Obywatelska (PO) i Sojusz Lewicy
3. Michał Misiorz (UPS) - 		 84,
Demokratycznej - Lewica Razem (SLD).
4. Alicja Prus (SLD) - 				 57.
W poszczególnych okręgach wyborczych
radnym zostaje zwycięzca. Poniżej poOkręg nr 6 - Ustron Górny (47,14%):
dajemy, ile kandydaci zdobyli głosów,
1. Adriana Kwapisz-Pietrzyk (WdU) -87,
w nawiasach frekwencjach w danym okrę2. Elżbieta Sikora (TU) - 			 76,
gu wyborczym. W całym mieście frekwen3. Urszula Michna-Drabiniok (UPS) - 74,
cja w wyborach wyniosła 46,83%.
4. Andrzej Suchy (SLD) - 		 39.
Okręg nr 1 - Polana (46,08%):
1. Grzegorz Krupa (WdU) 211,
Okręg nr 7 - Ustroń Dolny (46,11%):
2. Piotr Husar (SLD) - 			
179,
1. Krzysztof Pokorny (WdU) 212,
3. Michał Budniok (UPS) 132.
2. Edward Markuzel (UPS) 178,
3. Andrzej Wiórkowski (SLD) - 		 66.
Okręg nr 2 - Poniwiec (47,50%):
1. Roman Siwiec (TU) - 		
112,
Okreg nr 8 - Ustroń Dolny (43,90%):
2. Dariusz Galeja (WdU) 99,
1. Andrzej Szeja (WdU) 208,
3. Korneliusz Dziwisz (SLD) - 		 71,
2. Zygmunt Czupryn (UPS) - 		 98,

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom dzielnicy Ustroń Poniwiec, którzy obdarzyli mnie zaufaniem
w wyborach do Rady Miasta Ustroń.
Roman Siwiec
SPOTKANIE W KLUBIE DYSKUSYJNYM
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
odbędzie się w środę 26 listopada o godz. 17.00 w Czytelni MBP.
je prezydent RP Bronisław
Komorowski, a wręczyła burmistrz Skoczowa Janina Żagan.

*

Dwa projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku z budżetu
obywatelskiego w Cieszynie.
300 tys. zł, zgodnie z wolą
mieszkańców, pójdzie na mini
strefę sportu i rekreacji (osiedle
Piastowskie) i ogródki bez granic na Wzgórzu Zamkowym.

*

*

*

Kilkadziesiąt złotych par ze
Skoczowa i okolicznych sołectw zostało uhonorowanych
Medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Nadał
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*

*

W kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się koncert zatytułowany "Wspomnienia z tamtych lat". Wystąpiła Orkiestra
Kameralna pod dyrekcją Jeana
Claude'a Hauptmana oraz solistki i soliści. Cel był szczytny:
zbiórka pieniędzy na zakup
sztucznej nerki dla Stacji Dializ
Szpitala Śląskiego. Potrzeba na
ten zakup około 50 tys. zł.

*

*

*

Tuż po Święcie Niepodległości
w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, odbyło
się uroczyste ślubowanie klasy

Okręg nr 9 - Hermanice (49,19%):
1. Maria Jaworska (UPS) 274,
2. Aneta Koźlak (WdU) - 		
141,
3. Iwona Porębska-Gerlic (SLD) - 		 73.
Okręg nr 10 - Hermanice (46,65%):
1. Artur Kluz (WdU) - 			
204,
2. Wincenty Janus (UPS) 193,
3. Krzysztof Pacuła (SLD) - 		 26,
4. Maciej Gubała (TU) - 			 23.
Okręg nr 11 - Lipowiec (53,78%):
1. Piotr Roman (WdU) - 		
162,
2. Tadeusz Krysta (UPS) 114,
3. Bogdan Kozieł (TU) - 			 85,
Okręg nr 12 - Lipowiec (47,41%):
1. Piotr Nowak (WdU) - 		
118,
2. Olga Kisiała (UPS) - 			
103,
3. Jarosław Wroński (SLD) - 		 55.
Okręg nr 13 - Nierodzim (42,84%):
1. Marek Górniok (WdU) 132,
2. Bogusława Rożnowicz (PO) - 		 59,
3. Wit Kozub (UPS) - 				 44,
4. Halina Kujawa (SLD) - 		 20.
Okreg nr 14 - Nierodzim (49,28%):
1. Jolanta Hazuka (UPS) 160,
2. Zbigniew Mirocha (WdU) - 		140.
Okręg nr 15 - Zawodzie (44,54%):
1. Barbara Staniek-Siekierka (TU) - 115,
2. Artur Gburek (WdU) - 		
112,
3. Józef Zahraj (UPS) - 				 93,
4. Artur Steczkiewicz (SLD) - 		 86.

WYJĄTKOWY SPEKTAKL O BOLKO KANTORZE
W czwartek 27 listopada o godz. 18 w MDK „Prażakówka”
wystąpi Teatr CST ze spektaklem „Bolko Kantor”. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć tę sztukę, gdyż zeszła już z afisza
i będzie ją można sobie przypomnieć tylko ten jeden raz. Dochód
ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na produkcję filmu
realizowanego przez Andrzeja Drobika, w reżyserii Andrzeja
Dudy pt. „Bolko Kantor. Prawy prosty.” Na ten cel pójdzie
też dochód z licytacji pamiątek przekazanych przez mistrzów
sportu. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w MDK „Prażakówka”,
Centralnej Informacji Turystycznej i w miarę wolnych miejsc
przed przedstawieniem.
wojskowej III Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość
miała ceremoniał wojskowy.
Kształcenie w klasach wojskowych trwa od trzech lat. Szkołę
opuściło dotąd 64 absolwentów. Obecnie kształci się 80
dziewcząt i chłopców.

*

*

*

W zbiorach Muzeum Śląska
Cieszyńskiego odnaleziono
oryginalny bilet na cieszyński
tramwaj. Szynowy pojazd kursował w nadolziańskim grodzie
w latach 1911 - 1921. Różowy
bilet na "jedną jazdę bez przesiadki" kosztował 14 halerzy.
		
* * *
500 kamizelek odblaskowych
trafiło do najmłodszych ucz-

niów szkół podstawowych
w Skoczowie. Profilaktyczną
akcję zorganizował Wydział
Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Skoczowie wespół ze Strażą Miejską i policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie.

*

*

*

Do końca kwietnia przyszłego
roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz
kosztorys inwestorski zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie. Komisja
przetargowa wybrała ofertę
pracowni z Bielska-Białej.
Koszt zlecenia ma wynieść nie(nik)
całe 229 tys. zł.
20 listopada 2014 r.

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.

*

*

*

*

V KONKURS WYROBÓW KULINARNYCH
Koła Gospodyń Wiejskich i osoby indywidualne z regionu
Śląska Cieszyńskiego chętne do wzięcia udziału w V Konkursie
Wyrobów Kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia. Informujemy, że konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
Regulamin i kartę zgłoszeń można pobrać ze strony www.mdk.
ustron.pl z zakładki „aktualności”.
(bnż)

*

*

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
10 XI 2014 r.
Jak co tydzień kontrola osób handlujących na targowisku pod kątem przestrzegania regulaminu
targowiska.
11 XI 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe uroczystości patriotycznych odbywających się w mieście.
11 XI 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia po raz
kolejny interweniowano na ul.

Dziękuję za liczny udział w wyborach na
burmistrza Ustronia i obdarzenie mojej
kandydatury zaufaniem.
Ireneusz Szarzec

*

JUŻ W PIĄTEK POCZĄTEK
FILMOWEGO FESTIWALU 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. Np. w piątek
o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie z twórcami filmu „Bolko
Kantor. Prawy Prosty” Andrzejem Dudą i Andrzejem Drobikiem.
O godz. 19 Ania Czapek i Piotr Mojżyszek pokażą „Nie bój się
Cygana”, a na 19.30 zaplanowano spotkanie z gościem honorowym fetiwalu Andrzejem Klimczykiem, asystentem reżysera „Syberiady Polskiej” (reż. Janusz Zaorski). Będzie mu towarzyszyć
prezentacja filmów dokumentalnych i fabularnych. O godz. 21
zaśpiewa Megitza. W sobotę m.in. od godz. 11.00 warsztaty dla
dzieci, o godz. 13 prezentacja prac dla rodziców i gości festiwalu,
od godz. 14 pokaz filmów z podróży i z regionu. W niedzielę na
uczestników festiwalu również czeka wiele atrakcji. Szczegóły
programu na stronie www.topolej.pl i na plakatach.

*

Grażyńskiego w sprawie prowadzenia handlu w miejscu do tego
nie wyznaczonym. Osoba handlująca była już pouczana, następnie
wystawiono jej mandat w wys.
100 zł, a kiedy nie zaprzestawała
handlu, ukarano ją mandatem
w wys. 500 zł.
12 XI 2014 r.
Strażnicy miejscy w dalszym
ciągu patrolują okolice placówek
oświatowych, sprawdzają teren
wokół placów zabaw, parki miejskie i miejsca, gdzie gromadzi się
młodzież.
13 XI 2014 r.
Otrzymano zgłoszenie o padniętej
sarnie na ul. Lipowskiej. Wezwano pogotowie sanitarne i zwierzę
zostało zabrane do utylizacji. (mn)

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Matylda Troszok
lat 89		 os. Manhatan
Bogusława Hanzel
lat 48		 ul. Lipowska

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli mi
w przeprowadzeniu kampanii wyborczej oraz oddali
na mnie głos, najserdeczniej dziękuję.
Elżbieta Sikora

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy
obdarzyli mnie zaufaniem na kolejną,
7. kadencję Rady Miasta.
Stanisław Malina
PROMOCJA KALENDARZA USTROŃSKIEGO
Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie i Galeria na
Gojach zapraszają na promocję Kalendarza Ustrońskiego na 2015
rok, która odbędzie się w Muzeum w sobotę, 29 listopada o godz.
15.00. Promocji dokona Krzysztof Krysta, dyrektor Biblioteki,
a wystąpią zdolni młodzi ustroniacy - Milena Szypuła, wokalistka i Radek Stojda, gitarzysta, których ostatnio oklaskiwała
publiczność w „Prażakówce” podczas koncertu „Młode talenty”.

*

*

*

ANDRZEJKI SŁOWNO-MUZYCZNE
WIECZÓR AUTORSKI ANDRZEJA PIECHOCKIEGO
Listopad - dość smutna to pora roku. Podatni na depresję,
zanurzeni we wczesnym zmroku, pozwólmy sobie na refleksję.
Proponuję odrobinę wierszykowego humoru, co podkręci i doda
życiowego wigoru. Dlatego zapraszam Koleżanko/Kolego do
Oddziału Muzeum Ustrońskiego, Marii Skalickiej Zbiory, gdzie
28 listopada o godz. 17 będą pełnić honory Panowie Andrzejowie.
Andrzej Piechocki

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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Nauka demokracji.

Fot. W. Suchta

DO POWIATU I SEJMIKU
Gdy oddawaliśmy ten numer Gazety
Ustrońskiej do drukarni, Państwowa Komisja Wyborcza nie podała jeszcze wyników wyborów samorządowych. Komputer
im się zepsuł. Co prawda co kilka godzin
pojawiały się informacje, że może już
niedługo system zaskoczy, jednak nic
z tego. System milczy.
Dlatego nie możemy podać oficjalnych
wyników wyborów do Rady Powiatu
Cieszyńskiego oraz do Sejmiku Śląskiego.
Nie ma oficjalnych wyników, bo głosy
liczone są ręcznie. Następnie trzeba będzie
dokonać niezbędnych obliczeń, stwierdzić,
kto uzyskał mandat, po czym podać do
wiadomości publicznej. Ma to nastąpić
w środę, ale nie wiadomo czy zdążą.
Dlatego podajemy wyniki glosowania
tylko w Ustroniu

W wyborach do Rady Powiatu z okręgu wyborczego Brenna-Ustroń swych
kandydatów wystawiło 6 komitetów wyborczych. Z tego okręgu wyborczego są
cztery mandaty radnych powiatowych.
Poszczególne komitety wyborcze otrzymały w Ustroniu głosów:
1. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 1.516,
2. Platforma Obywatelska (PO) - 1.166,
3. Cieszyński Ruch Samorządowy (CRS)
- 813,
4. Lewica Ziemi Cieszyńskiej (LZC) - 753,
5. Wspólnota dla Ziemi Cieszyńskiej
(WdZC) - 709,
6. Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa
(CIS) - 294.
Ponad 50 głosów w Ustroniu otrzymali:
1. Anna Suchanek (PO) - 		
815,
2. Adam Kędzierski (PiS) 451,

W piątek wieczorem tuż przed ciszą wyborczą w „Prażakówce” słuchano piosenek Wojciecha
Młynarskiego.
Fot. W. Suchta
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3. Jan Szwarc (LZC) - 		
405,
4. Marzena Szczotka (CRS) 384,
5. Lesław Werpachowski (PiS) 379,
6. Przemysław Korcz (WdZC) 339,
7. Jerzy Pilch (PO) - 		
249,
8. Bogumił Suchy (PiS) 		
226,
9. Tadeusz Mendrek (PiS) 222,
10. Barbara Nawrotek-Żmijewska (LZC)
219,
11. Czesław Matuszyński (CRS) -194,
12. Danuta Wasilewska (PiS) 115,
13. Stefan Bałdys (CIS) - 		
111,
14. Wanda Misiorz (WdZC) 95,
15. Jan Drózd (CRS) - 		
94,
16. Włodzimierz Chmielewski (CIS) - 92,
17. Ewa Lankocz (CRS) - 		
88,
18. Anna Ziernicka (PiS) 83.
19. Renata Lisowska Demel (LZC) - 80,
20. Christian Jaworski (WdZC) 78,
W wyborach do Sejmiku Województwa
Śląskiego poszczególne komitety wyborcze zdobyły w Ustroniu następujące
liczby głosów:
1. Platforma Obywatelska (PO) - 1.837,
2. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 1.061,
3. SLD Lewica Razem (SLD) 773,
4. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 				
606,
5. Niezależny Samorząd Województwa
Śląskiego (NSWŚ) - 		
434,
6. Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) - 324,
7. Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
(NP) - 				
198,
8. Ruch Narodowy (RN) 40,
9. Demokracja Bezpośrednia (DB) - 37,
10. Mniejszości na Śląsku (MnŚ) - 63,
11. Liga Rodzin Polskich (LPR)
36,
12. Wspólnota Patriotyzm Solidarność
(WPS) - 			
26,
13. Porozumienie Prawicy (PP) 22.
Więcej niż 50 głosów w Ustroniu otrzymali kandydaci do Sejmiku:
1. Sylwia Cieślar (PO) - 		
962,
2. Jan Kawulok (PiS) - 		
482,
3. Andrzej Kamiński (PiS) 273,
4. Maciej Kolon (PO) - 		
204,
5. Grzegorz Szczepański (RAŚ) 172,
6. Danuta Kożusznik (PSL) 166,
7. Henryk Słaby (SLD) - 		
138,
8. Przemysław Koperski (SLD) 111,
9. Mirosław Szemla (PSL) 86,
10. Magdalena Idzik (PO) 85,
11. Wiesław Lewicki (NP) 81,
12. Janusz Okrzesik (NSWŚ) 78,
13. Irena Greń (PSL) - 		
63,
14. Aleksandra Banot (SLD) 60,
15. Tomasz Gabzdyl (PO) 54.
Jak się okazuje w naszym mieście całkowicie różnią się wyniki do samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Do powiatu
z przewagą 350 głosów zwycięża PiS, do
sejmiku zwycięża PO z przewagą aż 776
głosów. Przy czym jak łatwo stwierdzić,
im wyżej, tym wybory mają bardziej polityczny charakter i o liczbie zdobytych głosów decyduje często szyld partyjny. Do
powiatu bardziej patrzymy na nazwiska.
Może też jest tak, że do sejmiku kandydowały tylko trzy osoby z Ustronia, więc
szukano tych z pobliskich miejscowości
i bliskich ideowo komitetów. Do powiatu
natomiast w każdym komitecie znajdowali się ustroniacy i to oni zdobywali
najwięcej głosów.
Wojsław Suchta
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O wyborach samorządowych mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Asp. szt. Robert Wajda z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie poinformował, że
w ostatniej kolizji na skrzyżowaniu ulicy A. Brody z Katowicką II nikt nie doznał obrażeń.
Na szczęście, bo jeden z samochodów biorących w niej udział, był mocno zniszczony. Do
zdarzenia doszło 12 listopada około godz. 13.30, a doprowadziła do niego 64-letnia mieszkanka Dębowca, kierująca skodą yeti, która jechała od Skoczowa w stronę centrum miasta.
Zdaniem świadków, kobieta przejeżdżała przez dwupasmówkę ostrożnie, ale jak sama
zeznała, nie zauważyła nadjeżdżającego od strony Wisły fiata pandy, prowadzonego przez
23-letnią mieszkankę Ustronia. (mn)
Fot. W. Herda

Prawie 60 strażaków przez 7 godzin gasiło pożar słomy w magazynie przy ul. Sportowej.
Akcja prowadzona była w nocy i nie należała do łatwych. Jak informuje rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, sekc. Michał Swoboda,
zgłoszenie zostało przyjęte 11 listopada o godz. 20.50. Na miejscu pracowało 10 zastępów
z samochodami gaśniczymi, a gdy okazało się, że akcja jest dość skomplikowana dojechały
jeszcze cztery samochody operacyjne ze strażakami.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się prawie 500 m3 balotów słomy i od razu
skierowano na nie cztery strumienie wody z działek samochodowych. W międzyczasie
instalowano odpowiedni sprzęt w Wiśle i po jego zamocowaniu w dalszym ciągu gaszono
ogień jednocześnie czterema strumieniami, które zostały skierowane do wnętrza magazynów. Następnie za pomocą dwóch ciągników i dwóch koparek przekładano tlącą się słomę
na sąsiednią posesję, przy czym nie przerywano polewania, żeby nie przeoczyć choćby
najmniejszego żarzącego się kawałka. Właściciela zobowiązano do utylizacji pozostałości
słomy. Gdyby tego nie zrobił, po jakimś czasie, na skutek procesów biochemicznych, mogłoby dojść do samozapalenia słomy. Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru prowadzi
policja, nie jest wykluczone umyślne podpalenie. (mn)
Fot. W. Herda
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*

*

Za nami wybory samorządowe. Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania
ustroniakom za liczny udział w tych wyborach, bo frekwencja w naszym mieście
była tradycyjnie wysoka. Szczególnie
chciałbym podziękować tym wszystkim,
którzy swój głos oddali na moją kandydaturę, tym bardziej, że wybory na burmistrza zostały rozstrzygnięte w pierwszej
turze.
Tegoroczne wybory samorządowe
w Ustroniu od początku kampanii przyjęły
zupełnie inny obraz niż miało to miejsce
w poprzednich. Po raz pierwszy prowadzona była kampania w tak dużej skali,
a po czterech latach zgłoszono czterech
kandydatów na stanowisko burmistrza
miasta, co niewątpliwie wpłynęło na intensywność tej kampanii. Pojawiły się nowe
elementy, które do tej pory w Ustroniu nie
były spotykane w wyborach samorządowych. Do nich należy na pewno tak duża
liczba billboardów, ale też wielość działań
podejmowanych przez niektóre ugrupowania, jak pikniki, spotkania przedwyborcze,
publikowanie dużej ilości materiałów
informacyjnych, a także dwie debaty
przedwyborcze z kandydatami na radnych
i burmistrza. To wszystko sprawiło, że
w Ustroniu przeżywaliśmy intensywny
czas przedwyborczy, a to przełożyło się
na wyniki.
Złożoność tych wyborów spowodowała,
że z dużym opóźnieniem ogłaszane są oficjalne wyniki do rad powiatów i sejmików
wojewódzkich. Już możemy potwierdzić,
że w Ustroniu panowały podobne tendencje jak w całym kraju i dwie główne partie,
czyli PiS i PO otrzymały najwięcej głosów.
Ciekawostką jest zdecydowane zwycięstwo PiS do powiatu i też zdecydowane
zwycięstwo PO do sejmiku.
Po raz pierwszy w naszej radzie nie
będzie osób z list partyjnych. Wszyscy
kandydaci, który otrzymali mandat radnego startowali z list lokalnych komitetów
wyborczych. Potwierdza to tendencję, że
w wyborach na najniższym szczeblu lokalnym mniej liczy się przynależność partyjna, a bardziej listy lokalne, głosowanie
na znanych sobie ludzi. Mandat radnego
uzyskało jedenaście osób, które po raz
pierwszy zasiądą w Radzie Miasta. Niewątpliwie jest to wyzwanie dla wybranego
samorządu. Radnymi w Ustroniu zostało
też więcej ludzi młodych, co świadczy
o tym, że mieszkańcy wybrali zmianę,
odmłodzenie.
Przed nami konstytuowanie się nowej
Rady Miasta w Ustroniu. Według nowych
zasad pierwsza sesja nowej Rady Miasta
zwołana zostanie przez komisarza wyborczego po opublikowaniu oficjalnych
wyników.
Notował: (ws)
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Poświęcenie kaplicy.

Fot. M. Niemiec

JUHAS DLA SENIORÓW

(cd. ze str. 1)
świata, ale wynagradzają to widoki rozpo- pomocą Cyber Oka”. Wielce zasłużona na
ścierające się przed nami, gdy już dotrzemy niwie aktywizacji seniorów dr Walentyna
prawie na samą górę ul. Stromej. Nad nami Wnuk, pełniąca funkcję pełnomocnika
prezydenta Wrocławia w tej dziedzinie, w
jeszcze tylko „Relaks”.
Przyjeżdżając na uroczyste otwarcie swoim wystąpieniu podjęła temat „Pogodcentrum mającego zapewnić spokojną i nego starzenia się według Jana Pawła II”.
W mowie powitalnej wiceprezes P. Owpogodną jesień życia swoim podopiecznym, goście mogli podziwiać okoliczne czarek przeprosił zebranych za to, że
góry, ubrane w bajeczne kolory jesieni i budynek z zewnątrz nie wygląda jeszcze
skąpane w popołudniowym słońcu. Przy- zbyt okazale, to ma się systematycznie
witali ich: dyrektor ds. medycznych Ewa zmieniać, ale wyraził radość, że udały
Micor, dyrektor ds. administracyjnych się wszelkie prace wewnątrz i co najRenata Ziółkowska oraz wiceprezes spółki ważniejsze – są pensjonariusze, pacjenci,
Specjalistyczne Centra Pielęgnacyjno- mieszkańcy.
-Opiekuńcze Ewa-Med Piotr Owczarek. – Nie jesteśmy stela – mówił dalej
Lista osób zaproszonych była bardzo dłu- P. Owczarek, – ale chcę państwa zapewga, a znalazły się na niej nazwiska przed- nić, że będziemy pracować rzetelnie na
stawicieli duchowieństwa, ustrońskiego swoje dobre imię dla dobra naszych podi powiatowego samorządu, środowisk opiecznych. Chcemy być również dobrym
medycznych, turystyczno-hotelarskich. pracodawcą, żeby nasi pracownicy, którzy
W sesji inauguracyjnej uczestniczyli: ks. w większości pochodzą stąd, byli spokojni
Alojzy Wencepel, proboszcz parafii pw. o swoje zatrudnienie, o swoją przyszłość
Dobrego Pasterza w Polanie, ksiądz radca i chcieli razem z nami budować dobrą
Piotr Wowry, radny Sejmiku Województwa markę. Być może za kilka lat, gdy tutejsza
Śląskiego i dyrektor Pogotowia Cieszyń- społeczność pozna nas lepiej, będziemy
skiego Jan Kawulok, radna powiatowa mogli powiedzieć, że jesteśmy stela.
wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia
Anna Suchanek, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina, radni: Izabela Tatar,
naczelnik Wydziału Oświaty Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Danuta
Koenig, dyrektor Miejskiego Domu Spokojnej Starości Ilona Niedoba, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zdzisław Dziendziel, lekarka Aleksandra
Krysta. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również specjaliści, którzy zajmują
się seniorami naukowo. Dr Stanisław Kania ze Śląskiego Uniwersytetu III Wieku
wygłosił wykład pt. „Rola andragogiki
i gerontologii, najważniejszych nauk granicznych”, dr Bartosz Kumka z Politechniki Gdańskiej mówił w swoim wykładzie
o „Wsparciu neurorehabilitacji, komunikacji pacjentów w śpiączkach z wykorzystaniem innowacyjnych technologii za Prezes Owczarek wita zaproszonych gości.
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– Z radością i nadzieją chodzę na tego
typu uroczystości, bo cieszy nas każda
inicjatywa w mieście – mówił burmistrz
I. Szarzec. – Jesteśmy jednym z dwóch
uzdrowisk w województwie śląskim i jednym z największych w Polsce, jeśli wziąć
pod uwagę infrastrukturę i świadczone
usługi. Państwa inicjatywa wpisuje się
w misję uzdrowiskową Ustronia. Cieszymy się, że znaleźliście państwo miejsce
u nas, w malowniczym Jaszowcu. Widząc
Państwa zaangażowanie i zapał przychodzi
mi na myśl film o prof. Relidze, który zaczynał w jednym małym gabinecie, niemal
od zera, żeby wynieść na szczyt polską
transplantologię. Państwo nie zaczynacie od
zera, choć trzeba było przeprowadzić duży
remont obiektu, ale mam nadzieję, że standardy stworzone w ustrońskim ośrodku będą
stosowane w opiece nad ludźmi starszymi.
– Czas szybko mija i każdego z nas czeka
jesień życia – powiedział S. Malina. – Musimy pamiętać o standardach, o kulturze, o
niezbywalnych prawach i szacunku dla ludzi
starszych. Musimy zadbać o to teraz, żeby
móc się cieszyć swoją jesienią życia. Państwa ośrodek stwarza szerokie możliwości
dla przedstawicieli najstarszego pokolenia,
w zależności od ich stanu zdrowia, możliwości i upodobań. Sposób traktowania
i dbałości o seniorów jest świadectwem
naszej kultury.
Dla wielu starszych ludzi ważne jest
zaspokajanie potrzeb duchowych, dlatego
w „Juhasie” zadbano o stworzenie ekumenicznej kaplicy. Jej poświęcenia dokonali
wspólnie ks. A. Wencepel i ks. P. Wowry.
Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić
centrum i przekonać się na własne oczy,
jakie warunki proponuje pensjonariuszom.
Zostali też zaproszeni na poczęstunek i na
koncert Estrady Regionalnej „Równica”,
która jak zawsze oczarowała publiczność.
W Uzdrowiskowym Centrum Aktywnego Seniora „Juhas” w Jaszowcu osoby
starsze mogą przebywać na stałe lub na
dłuższy czy krótszy czas. Organizowane
są turnusy rehabilitacyjne indywidualnie
dopasowane do potrzeb i możliwości
podopiecznych, w tym również pielęgnacyjne pobyty poszpitalne. Do ośrodka
przyjmowane są osoby leżące, przewlekle chore i niesamodzielne, zależne od
osób drugich.
Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec
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Burmistrz Miasta Ustroń
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ul. Sportowej
oznaczonej nr 130/26 o pow. 0,2568 ha (obręb Ustroń) zapisanej
w księdze wieczystej nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego
w Cieszynie.
Przetarg odbędzie się w dniu: 23 grudnia 2014 r. o godz. 1100
w Urzędzie Miasta Ustroń ul. Rynek 1 w Biurze Rady Miasta
(pok. nr 38, na II piętrze).
Cena wywoławcza: 156.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy zł i 00/100)
Wysokość wadium: 15.600,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł i 00/100)
• Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana
składająca się z działki ozn. nr 130/26 o powierzchni 0,2568
ha, położona przy ul. Sportowej (obręb Ustroń) zapisana
w księdze wieczystej nr BB1C/00056689/8 Sądu Rejonowego
w Cieszynie.
• Uchwałą nr XLVI/493/2014 r. z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada
Miasta Ustroń wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu.
• W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium
w pieniądzu w wysokości 15.600,00 zł (tj.:10% ceny wywoławczej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19 grudnia 2014 r.

na konto nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta
Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu
Miasta, tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony przy ul.
Sportowej”. (Za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się
datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu).
• Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na
podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz.
1054 z późn. zm.)
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu
Miasta można dokonywać w dniach
15-17 grudnia 2014 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
• Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Ustroniu oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Ustroń i
w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.ustron.pl oraz www.ustron.bip.info.pl w zakładce „przetargi nieruchomości”.
• Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miasta Ustroń (II piętro, pokój nr 35 – w godz. pracy
urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.

Drużyna KS Kuźnia na przełomie lat 60. i 70. Stoją od
lewej: Jerzy Gluza, Józef Kaczmarek, „Pedro” Bujok, Walter
Cieślar, Stanisław Puchała, Rudolf Glajc, Edward Goryczka,
Jerzy Plinta, Stanisław Kaczmarek, Bronisław Sieradzki. Siedzą od lewej: Jerzy Cichy, Jan Penkała, Aleksander Palowicz
(trener), „Ecik” Cholewa (kierownik sekcji PN), Jan Jaszowski.
W kucki: chłopiec nieznany, Emil „Bambo” Zajdel.
Zdjęcie opisał Józef Cieślar.
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SREBRNY LAUR
Zofia Chrapek z Brennej, Jan Puchałka
z Chybia, Alicja Sajdok-Żyła z Cieszyna, Jan Wojnar z Dębowca, Andrzej Lacel z Goleszowa, Zygmunt Wawrzyczek
z Hażlacha, Jan Waszut z Istebnej, ks.
Alojzy Zuber ze Skoczowa, Marian Górnik
ze Strumienia, Jerzy Kufa z Wisły, Helena
Wawrzyczek z Zebrzydowic to tegoroczni
laureaci Srebrnych Cieszynianek, które to
wyróżnienia przyznają rady gmin i miast.
Nasi radni za zasługi dla społeczności,
wnoszenie, nowych pozytywnych wartości
i działanie godne naśladowania Srebrną
Cieszyniankę przyznali Dorocie Kohut,
dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu. Rada Powiatu Cieszyńskiego postanowiła uhonorować
księdza Leopolda Zielasko, długoletniego
proboszcza Parafii pw. św. Klemensa
w Ustroniu, oddanego pracy z osobami
potrzebującymi. Honorową Nagrodę Złotej
Cieszynianki otrzymał Krzysztof Wójtowicz. Laury przyznawane są osobom,
które zasłużyły się w obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych,
wartości uniwersalnych, prac twórczych,
pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności
samorządowej, promocji regionu.
Statuetki Srebrne Cieszynianki wręczone zostały jak co roku w dzień Święta
Niepodległości w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Do tradycji należy
też to, że swoim krajanom wyróżnienia
wręczają burmistrzowie lub wójtowie
razem z przewodniczącymi rad gmin lub
miast. Dlatego też, gdy wyczytana została
Dorota Kohut, na scenie pojawili się: burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina, i z ich rąk
dyrektor ośrodka odebrała statuetkę.
Zapytana o odczucia po odebraniu wyróżnienia, D. Kohut powiedziała:
– Laur Srebrnej Cieszynianki jest bardzo znaczącym wyróżnieniem. Odbierać
tę nagrodę, wśród wielu zasłużonych
i doświadczonych mieszkańców powiatu
cieszyńskiego było źródłem pewnego
wzruszenia. Żałuję tylko, że na scenie
stałam sama, a nie z gronem ludzi, którzy
wspólnie ze mną pracują w Ośrodku. To,
co robimy w tym miejscu jest wspólnym
dziełem wielu osób, na co dzień angażujących się w proces edukacji i terapii dzieci,
których rozwój nie przebiega prawidłowo.
To nagroda dla nas wszystkich. Dziękuję
więc tym, którzy zainicjowali przyznanie
tego wyróżnienia, ciesząc się że Miasto
Ustroń docenia naszą działalność w tym
trudnym społecznie temacie.
Księdzu Zielasko wyróżnienie wręczał
starosta Jerzy Nogowczyk i przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicjus.
Galę uświetniły występy artystów z gminy
Goleszów. Na deskach cieszyńskiego
teatru zaprezentowali się: Zespół Pieśni
i Tańca „Goleszów” prowadzony przez
Barbarę Giecek, Orkiestra Kameralna
pod batutą Jeana Clauda Hauptmanna,
a także uczniowie Gimnazjum w Goleszowie przygotowani przez Weronikę Glajc
i Alinę Kubaszczyk. Monika Niemiec
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KANAŁ Z DZIKIEM

Nietypowa akcja ratowania dzika, a właściwie ważącej ok. 120 kg czteroletniej
lochy, miała miejsce 13 listopada. Zaczęło się niewinnie od telefonu mieszkańca
z ul. Wiklinowej na komendę Straży Miejskiej i powiadomienia, że do studzienki
znajdującej się na terenie gruzowiska po „Kolejarzu” wpadło zwierzę.

Gdy strażnicy przyjechali na miejsce
w studzience o głębokości około 2 metrów
zauważyli sporych rozmiarów dzika. Trudno było sobie wyobrazić, jak znalazł się
w tej pułapce, bo średnica włazu nie była
zbyt duża. Coś musiało dzika zaintrygować
i swoją ciekawość przypłacił więzieniem.
Funkcjonariusze SM skontaktowali się
z pracownikami Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń i wezwali pracowników schroniska dla zwierząt w Cieszynie. Okazało się, że w takich
przypadkach konieczna jest obecność
powiatowego lekarza weterynarii, więc
poinformowano Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Cieszynie, z którego przyjechał starszy inspektor weterynaryjny Ryszard Buzek, oraz Pawła Machnowskiego,
zarządcę Leśnego Parku Niespodzianek,
który również szybko przyjechał na miejsce i okazał się wielce pomocny podczas
akcji wyciągania dzika ze studzienki.
Obaj panowie służyli doświadczeniem
i podpowiadali konkretne rozwiązania.
Najpierw trzeba było wymyślić, jak
dzika wyciągnąć. Wezwano strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Polanie, a ci
szybko zjawili się w Nierodzimiu. Okazało się jednak, że nie posiadają sprzętu, który mógłby być przydatny akurat
w tym wypadku. Nieopodal prace ziemne
wykonywał Janusz Łukosz i poproszono
go o przysługę. Nie odmówił i za pomocą
swojej koparki zdjął betonową pokrywę
ze studzienki, a później wyciągał klatkę.
Właśnie, potrzebna była jeszcze klatka.
W większości gospodarstw rolnych znajdują się drewniane klatki do przewożenia
zwierząt i początkowo zastanawiano się
nad zastosowaniem właśnie takiej. Były
jednak pewne wątpliwości, czy drewno
wytrzyma. W końcu udało się pożyczyć
20 listopada 2014 r.			

klatkę metalową od rolnika Adolfa Górnioka z Nierodzimia. I całe szczęście.
Dzik leżąc na dnie studzienki wyglądał
na spokojnego i wystraszonego, ale jego
prawdziwa natura zduszona została tylko
na chwilę. Dała znać o sobie już w chwili,
gdy P. Machnowski zakładał specjalną pętlę na tylne nogi leśnego zwierza. Podczas
podnoszenia, zaczął się miotać, wściekłość ogarnęła go, gdy znalazł się w klatce.
Słabsza, na pewno by nie wytrzymała.
Gdy dzik był już przygotowany do podróży, trzeba było podjąć decyzję, gdzie
go wypuścić. Wałęsał się w pobliżu siedzib ludzkich, ale jak się sam przekonał,
w takim otoczeniu czyha na niego wiele
pułapek. Mógłby też zagrażać ludziom.
Sprawę skonsultowano z Henrykiem Chowaniokim, prezesem Koła Łowieckiego „Jelenica” w Ustroniu i ostatecznie
dzika zawieziono pod Małą Czantorię.

Gdy tylko drzwiczki klatki się otworzyły,
locha wystrzeliła jak z procy i w kilka
sekund pokonała rozciągające się przed
nią wzniesienie. To pokazało, że akcja
zakończyła się pełnym sukcesem. Dzik
nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu
i mógł wrócić na łono natury.
Podsumowując akcję starszy inspektor
weterynaryjny Ryszard Buzek powiedział:
– Zdarzenie nietypowe, choć nie jakieś
bardzo wyjątkowe. Ścieżki zwierząt i ludzi
coraz częściej się przecinają i wynikają
z tego różne problemy. Akcja prowadzona była bardzo rozsądnie i sprawnie.
Zaangażowani w nią ludzie wykazali się
pomysłowością i zaradnością, widać było,
że wszystkim zależy na jak najszybszym
wypuszczeniu dzika na wolność i to się
udało.
O wypowiedź poprosiliśmy również
Pawła Machnowskiego, który stwierdził,
że akcja poprowadzona była sprawnie,
uczestniczyli w niej mądrzy ludzie, ale
w jej trakcie okazało się, że nie do końca jesteśmy przygotowani do tego typu
sytuacji.
– Podejmowane działania były z konieczności spontaniczne, ale dzięki Ryszardowi
Buzkowi, doprowadziły nas do szczęśliwego końca. Nie da się przewidzieć
wszystkich wydarzeń, dlatego na miejscu
zawsze potrzebna jest osoba, która myśli,
przewiduje, ustala harmonogram pracy, narzuca pewne działania. Na terenie
gminy za skarb państwa, w tym za dzikie
zwierzęta odpowiada samorząd i w takiej
roli powinien wystąpić przedstawiciel
samorządu. Dzięki współpracy rozsądnych osób - pana Buzka, pana Łukosza,
pana Górnioka poradziliśmy sobie. Ale na
bieżąco trzeba było organizować sprzęt,
nawet patyk z linką zaciskową, i podejmować decyzje. Między innymi o tym,
czy dzika usypiamy. Doszliśmy do wniosku, że nie, bo nie dysponujemy nawet
miejscem, gdzie mógłby się bezpiecznie
wybudzić. Jednak przydałoby się opracowanie pewnych procedur.
Locha szczęśliwie trafiła do lasu, a studzienka została przez strażników zabezpieczona, żeby nie stała się pułapką ani dla
ludzi, ani dla zwierząt. Monika Niemiec
Fot. z arch. Straży Miejskiej
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czynie, starszych kolegów, panią dyrektor
oraz szkolnego bibliotekarza.
Uroczystość przygotowali: Urszula
Tomczyk i Dariusz Gierdal oraz uczniowie Oliwia Borecka i Szymon Seklecki
z klasy 6a.

KLASYKA
POLSKIEJ
PIOSENKI

MOLE NA ŚLUBOWANIU
3 listopada uczniowie klas I-III spotkali
się na szkolnej auli, żeby uczestniczyć
w ważnym dla naszych pierwszaków wydarzeniu. Tego dnia właśnie złożyli oni
uroczyste ślubowanie, po którym stali się
pełnoprawnymi czytelnikami.
Uczniów przywitały trzy mole książkowe, które barwnie opowiedziały historię
książki od czasów starożytnych do aktualnych e-booków (wykorzystując do tego
projekt multimedialny Pisane i drukowa-

ne wykonany przez uczennicę klasy 5a,
Gabrielę Sztukę, która wygrała szkolny
konkurs na tenże projekt). Następnie dzieci
wysłuchały piosenki Mole książkowe,
autorstwa Andrzeja Marka Grabowskiego,
i odpowiadały na pytania dotyczące treści
utworu. Prawidłowe odpowiedzi mole
nagradzały upominkami.
Na koniec odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków, które złożyli z żarem
w oczach, wspierani przez wychowaw-

PODAJ ŁAPĘ FIONO

We wrześniu i październiku szkolna
świetlica i Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej nr 1 już kolejny raz uczestniczyli w akcji Podaj łapę zorganizowanej
przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Reksio w Bielsku- Białej. Akcja miała
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na celu zebranie karmy oraz innych darów
dla mieszkańców schroniska, tak by zwierzęta mogły przetrwać nadchodzącą zimę.
Dzięki ofiarności uczniów i ich rodziców udało się zebrać wiele przydatnych
rzeczy, nie tylko karmę, ale też koce czy

Na zakończenie XV Ustrońskiej Jesieni
Muzycznej 21 listopada zapraszam Państwa na „Retromanię – Lata 20-te lata 30te”. Ten spektakl muzyczny to gratka dla
miłośników polskiej piosenki retro okresu
międzywojennego i powojennego. Młodzi
artyści Teatru Muzycznego „IWIA”- soliści Izabela Witwicka i Sebastian Dolnicki
oraz tancerze Marta Materny i Krzysztof
Sojka - oddają styl tamtych lat wcielając
się w postaci dam w stylu glamour i wytwornych dżentelmenów. Akcja dzieje
się w renomowanym , nocnym lokalu
a piosenki „Miłość ci wszystko wybaczy”,
„Powróćmy jak za dawnych lat”, „Ta
ostatnia niedziela”, Przyjdzie na to czas”
to tylko część barwnego widowiska, którego gospodarzem scenicznym jest szef
znamienitej restauracji. W tle słyszalne
jest tango, quickstep i walc a scena zaaranżowana jest tak, by oddawała starodawny,
spokojny, beztroski klimat.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka”
			
zabawki dla zwierząt. Finał tejże akcji
odbył się w naszej szkole we wtorek,
4 listopada, kiedy to szkołę odwiedziła pani Kasia, wolontariuszka z tego
schroniska. Podziękowała dzieciom za
pomoc i przynoszenie darów dla jej podopiecznych. Przeprowadziła też z nimi
krótką rozmowę, w czasie której poinformowała je, że zwierzęta też mają swoje
prawa. Dowiedzieliśmy się, że w 1978 r.
UNESCO uchwaliło Światową Deklarację Praw Zwierząt. Art. 2 tego dokumentu
mówi, że każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki
i ochrony. Pani Kasia powiedziała również , że bardzo mało zwierząt znajduje
nowe domy, a tak naprawdę dużo więcej
z nich jest bezdomnych i trafiają do schronisk. Przypomniała, że po swoim pupilu
trzeba sprzątać (na spacerze) i pokazywać,
co mu wolno, a czego nie.
Najwspanialszym jednak było dla dzieci zgromadzonych w świetlicy spotkanie
z Fioną – suczką labradora, którą przyprowadziła pani Kasia. Suczka łasiła się
do dzieci i można ją było pogłaskać. Była
bardzo spokojna i potulna.
Można mieć tylko nadzieję, że ta edukacja dzieci przyniesie efekty i przyjdzie
czas, że schroniska nie będą już potrzebne.
Kierownikiem świetlicy jest pani Katarzyna Kurbiel i to ona była opiekunem
akcji w szkole.
20 listopada 2014 r.

Fana

Mom swoji roki. A że wszyscy już godali, to teraz jo bych chcioł
cosik rzyc. O całej fanie na moji ścianie.
Wyszło wóm na to, statystycznie, żech powiesił w roku ino pół
fany. Ale nie wiyrzcie tymu. Bo teraz na Marcina nie dowołech
żodnej fany. Ni na Marcina, mocie recht, a na wyzwolyni naszej
Najjaśniyjszej Rzeczypospolitej, z niewoli, Polski. Ja, ni ma to
piekne, że roz wieszóm, a roz nie wieszóm. Nó ale żech nie chcioł
zaś z tóm fanom być przez dziecka z cesty zamazanymi palcami wytykany i brany na jynzyki. Dyć im sie w tej gymbie żaby
zamazańcóm splógnóm. A już tak roz było. To se dowóm pozór.
Z fanóm, ni z żabami. Zedrziła się nom staro fana, doprać ji nie szło.
Na ostanióm minute chcieli my dać pinióndze na nowóm. Ale
kaj też tam, nie kupisz tak przed ćmokiym jak już zawjyrajóm
sklep. Tóż z miasta synek mi zegnoł takom biełoczyrwónóm na
trzi piyntra. I sie zaczyło. Na dziedzinie nejbogatszy siedlok ni
mo chałpy tak wielkij. A dziepro jo, co ani na gminie, ani na farze
nie urzyndujym. Jak żech ciepnył z góry zakulanom fane na dół,
to wóm było widać z dalyka co żech je. No, Polok żech je. Jak
trzeba nóm fane wiyszać, to sie nie dziwóm na jinszych. Tylko se
wspominóm, jako to w familiji bywało. Mój tata urodził się za
Franca Jozefa i po świycie smykało go fest. Tóż mu było zocne
pieknie po polsku godać. A starzik od moji ślubnej to zaś nie
chcioł być Niymcym. Po jakimu mioł być Germańcym, jak mioł
polski nazwisko. A za Hitlera przeinaczóne na inszóm ortografije,
znaczy się na Karl Schonowski. A przeca w Cymyntowni pisoł
sie inaczy, no po polsku, przez szy. Tak go, choć był stela, precz
wygnali. Cera jedna mu zemrziła, Jewka osiwiała. Niedouczónym Niymcom prónd i maszyny naprowioł, szwargotoł im, ale
po naszymu se myśloł. I kurzył.
Tak przeżył wojne. Doczkoł sie wyzwolynio. Ale ni mioł już
zdrowio i sił, co by się ku swojim wrócić. Fane z dobroci, czy
z musu, w zogrodzie powiesić, polskóm. Jak żech dowoł fane, tóm
miastowóm, na tyn kónsek Polski po starzykowi dziedzicznej, to
żech sie nie dziwoł co tam za miedzóm ludziska wołajóm na mojóm zogrode. Tak mi to kamrat rzeknył. Szłyszysz? Ty, patryjota
żeś je. Ni ma możne! Jo tylko tak, tymu starzykowi chciołech
jakosik podziynkować. Bo to ani z nim porzykać, ani sie z nim
przy stole napić. Ani o pieknej jego wnuczce pogodać, co do
dzisio móm jóm rod. Downo je już po założyniu, dożynkach, po
łodpuście. Ostatni jabka podgryzajóm myszy i sarnioki. Po zogrodzie buszujóm sikorki.Przi ceście na lipach zielyni się jymioła.
Czyrwiyni sie w kuliczkach głóg i róża.
A jo nie wiym, czymu żech fany nie wywiesił. Dyć je dzisio
Wyzwolynio. No, może krowa by wiedziała, co to je to wyzwolyni
z niewoli, jak bych ji rajczule pod Czantoryjóm rozewrzyił. A jo
przeca żech je jo.
Możech za pryndko jechoł, bo fany mi sie kansik w dziedzinie
potraciły. Ino tam kaj cisy szumnie rosnóm, naprosto kogucika na
POZIOMO:1) pożyczka do oddania, 4) metal srebrzystobiały, 6) bieg sprawy, 8) polska ciężarówka, 9) gruby
kij, 10) w chlewiku rezyduje, 11) ma symbol chemiczny
Sc, 12) zarośla, 13) środki do smołowania, 14) kochanka
Nerona, 15) główna siedziba firmy, 16) złociste w barze,
17) resztki murów, 18) piwo Anglika, 19) sztuka Zapolskiej, 20) dla psa tropiciela.
PIONOWO: 1) życzenia z piosenką, 2) po nadepnięciu
gada, 3) skrzydlata chmara, 4) zapisuje dzieje, 5) nasz
Bałtyk, 6) spec od śladów, 7) przodek fortepianu, 11) papugoryba tropikalna, 13) ostra potrawa, 14) morskie żyjątka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 28 listopada.
		

dachu, była jedna fana cożech jóm jedynóm dojrzoł. No, kapke
żech je ślepy, nó ale aż tak to ni. Snoci kansik w Hameryce to
sóm fany na dziedzinie cały rok. I śmiejóm się z tego. Óni je tymu
wystawiajóm, co by nie zapomnieli w jakim świecie żyjóm. No
ale to tylko te fany dowajóm dycki ci nowi, co przywandrowali
na nowóm ziymie. I po tym poznać emigranta, cudzego. Ón je
patryjotóm na zapas. Cały rok, ni tylko jak w kalyndorzu majóm
wolne. Óni sóm naprowde wolni.
No, my też sóm wolni. Farorz se odprawioł. Flintkorze poszli
se na góny. Nawet widziołech jednego na ambónie pod lasym.
Baby porobiły se prani. Pilorze rzazali na zime drzewo. Paniczki
z Górnego przijechały se podeptać na świyżym lufcie. Za zogónym
jedyn biydny, a może gospodarny, zbiyroł kukurzice do miecha.
Słóneczko i ciepły wiaterek zwiastowoł nóm znośny na zime czas
Chciołbych dożyć wiosny. Óna mi bydzie nowym wyzwolyniym,
oswobodzyniym od chudego czasu, od krótkich dni, długucnych,
mrocznych nocy. Radujym sie, że je jeszcze tak pieknie. Ale wiycie
co, za rok wystawiym już całóm fane, na wszystki świynta. Tak
wesołych świónt. Nie zapomnijcie wyprać fany. Albo kupcie se
nowóm, niech se furgoce na wiaterku. I czujcie się wolni jak ta
fana. Amynt!
Stacho Malinowski, 11 XI 2014

BIBLIOTEKA

POLECA:

Cristina De Stefano – „Oriana Fallaci. Portret kobiety”
Biografia jednej z najbardziej znanych dziennikarek XX wieku.
Znanej z wywiadów przeprowadzonych z wielkimi osobistościami
światowej polityki a także radykalnej krytyki islamu.
Rezultatem benedyktyńskiej pracy autorki jest portret kobiety
– kochającej córki i niespełnionej matki, łączniczki partyzantów
i młodziutkiej reporterki prowincjonalnej gazety – dopełniający
powszechnie znany wizerunek bezkompromisowej i twardej ikony
współczesnego dziennikarstwa.

LATO 2015 - PROMOCJE - GWARANCJE
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 45

MŁODE TALENTY NA SCENIE

Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę „Jaką żoną jestem?”,
ufundowaną przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia
otrzymuje Anna Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska. 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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Wyborcom, którzy oddali
na mnie głos w wyborach
18.11.2014 r.
serdecznie dziękuję.
Barbara Staniek-Siekierka

W niedzielnym turnieju w Suszcu drużyna piłkarzy ręcznych „Czantoria” Ustroń zdobyła
drugie miejsce. Oldboje z Ustronia w dzień wyborów pokazali, że jak się chce coś zrobić, to nie przeszkodzi w tym nikt. Już w pierwszym meczu nasi szczypiorniści sprawili
niespodziankę, wygrywając trzema bramkami z trzecioligowym zespołem SPPR Gliwice.
Trzy kolejne mecze również zakończyły się wygraną i doprowadziły „Czantorię” do finału,
w którym o zwycięstwo walczyli z... SPPR Gliwice. Ustrońscy piłkarze ręczni poszli na całość,
ale mimo potu i łez, przegrali, zajmując ostatecznie 2., bardzo dobre miejsce w turnieju. (JM)

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

Prywatny inwestor rozpoczął prace rozbiórkowe, modernizacyjne i budowlane, by przekształcić straszącą widokiem i stwarzającą zagrożenie ruderę w obiekt cieszący oko i funkcjonalny.
Ma pozwoleniem na zajęcie miejskiego terenu na czas robót.
Fot. M. Niemiec

Peggi i Meggi

Dwie siostry - Pegi i Meggi trafiły do
nas z gminy Goleszów, razem z mamą
były bezdomne. Od razu ładnie się
zaaklimatyzowały, chociaż na razie są
niezwykle jak na małe kociaki spokojne. Lubią towarzystwo człowieka, widać, że są bardzo oswojone, uwielbiają
drapanie za uchem, są towarzyskie
i grzeczne. Urodziły się około 5 września 2014, są zdrowe, zostały odrobaczone. Są ze sobą bardzo związane,
najlepiej gdyby trafiły do jednego
domu. Obecnie przebywają w domu
tymczasowym w Ustroniu. W sprawie
adopcji można kontaktować się pod
numerem telefonu 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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ŚLĄSKA
LIGA JUNIORÓW

SERCE DO WALKI

MKS Viret CMC Zawiercie - MKS Ustroń 25:25 (12:11)
13 listopada piłkarze ręczni MKS Ustroń
grali mecz ligi wojewódzkiej juniorów
młodszych na wyjeździe w Zawierciu.
Przewidywano, że mecz nie będzie należał
do łatwych, choć forma prezentowana przez
nasz zespół pozwalała myśleć o wygranej.
Tak też rozpoczyna się to spotkanie i MKS
prowadzi 1:5. Potem gospodarze indywidualnie kryją Dominika Motylewskiego
i Marka Cholewę, przez co udaje im się
odrobić straty, a pierwszą połowę przegrywamy jedną bramką. W drugiej połowie
gospodarze powiększają przewagę. Na 12
minut do końca MKS przegrywa 19:15.
D. Motylewski dostaje czerwoną kartkę,
Zawiercie gra nawet przez chwilę z przewagą dwóch zawodników. Mimo to MKS
zrywa się do gry i na minutę przed końcem
doprowadza do remisu. Zawiercie ma piłkę, ale rzut broni Kamil Kopieczek, MKS
wyprowadza kontrę, Filip Frycz ma czystą
pozycję, rzuca bramkę, ale robi przejście,
co odgwizdują sędziowie. Jest 15 sek. do
końca. Zawiercie bierze czas. Rozgrywają
akcję i kończy się ona rzutem karnym
w ostatnich sekundach. K. Kopieczek broni
i jest remis.
MKS wystąpił w składzie (w nawiasach
strzelone bramki): Kamil Kopieczek, Da-

mian Kuczera – Michał Jopek (5), Marek
Cholewa (7), Filip Frycz (4), Krzysztof
Bielesz (7), Dominik Motylewski (1), Arkadiusz Czapek, Kacper Matlak, Szymon
Gogółka (1), Krzysztof Kotela, Dawid
Rachwał, Remigiusz Gulej.
Po meczu trener Piotr Bejnar powiedział: - Jadąc do Zawiercia miałem
bardzo duże obawy, ponieważ tamtejsza drużyna zasygnalizowała zwyżkę
formy odnosząc zwycięstwo w Chorzowie. Wiedziałem, że grają bardzo dobrze
w obronie, najlepiej w tym sezonie, tracą
najmniej bramek. Zawsze nam w Zawierciu
grało się ciężko. W tym meczu wystąpiliśmy osłabieni, mieliśmy dwie kontuzje
w zespole: nie grał Dawid Jenkner i widać
było dużą lukę na prawym skrzydle, nie
grał też Adrian Miśkiewicz, więc nie było
alternatywy do gry na kole. Dominik Motylewski po tygodniu w szpitalu był cieniem
zawodnika. We wcześniejszych meczach
zdobywał po dziesięć bramek, w tym meczu
tylko jedną. Trzeba chłopców pochwalić za
końcówkę, gdyż pokazali charakter i serce
do walki. Można powiedzieć, że w sytuacji
beznadziejnej w ciągu 10 minut dochodzą
do remisu. Uważam jednak, że gdybyśmy
ten mecz wygrali, a była taka możliwość,

WYRÓWNANE ZESPOŁY

Siatkarki TRS „Siła” Ustroń grają
w trzecim etapie wojewódzkich rozgrywek
w siatkówce młodziczek. W poprzednich
dwóch etapach w grupach zajmowały jedno
z dwóch pierwszych miejsc i tym sposobem
obecnie znalazły się w gronie najlepszych
16 zespołów, spośród blisko 60 rozpoczynających rozgrywki. Młodziczki grają
systemem turniejowym, każda z czterech
drużyn w grupie uczestniczy w trzech
z czterech rozgrywanych turniejów.
Trzeci etap rozpoczęto w sobotę, a TRS
„Siła” podejmowała zespoły LKS Orzeł
Kozy i VC Victoria-MOSiR Cieszyn. Pauzowała drużyna BKS Aluprof Bielsko-Biała. Niestety oba mecze nasze siatkarki
przegrały, przy czym rozpoczęły bardzo
obiecująco, pokonując zespół z Cieszyna
w pierwszym secie do 10. Również z Kozami prowadziły w pierwszym secie, by
oddać końcówkę i drugiego seta.
O turnieju trener „Siły” Zbigniew Gruszczyk mówi: – Gramy o wyższe cele, a na
tym etapie już nie ma słabszych drużyn.
W pierwszym meczu po gładko wygranym secie obawiałem się rozluźnienia.
A pierwszego seta z Cieszynem zagrały
koncertowo. Tak dobrze jeszcze nie grały
w tych rozgrywkach. Wszystko wychodziło, a w drugim secie się zacięło. Zabrakło
przyjęcia, co w konsekwencji spowodowało, że nie potrafiły wypracować klarownych
sytuacji, a w tie breaku popełniły więcej
błędów niż przeciwniczki. Drugi mecz
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też można było wygrać. Nie jesteśmy na
straconej pozycji i myślę, że potwierdzą
to turnieje w najbliższą sobotę w Cieszynie
i niedzielę w Bielsku-Białej. W grupie są
cztery bardzo wyrównane zespoły i każdy
z każdym może wygrać. Plusem jest ugranie
seta z Victorią, a liczę na lepszą dyspozycję

Skuteczny blok.

byłoby to zwycięstwo niezasłużone. W tym
meczu gospodarze byli lepsi. Kilku moich
zawodników zagrało słabiej, na swoim poziomie wystąpiło trzech, czyli M. Cholewa,
Krzysztof Bielesz i F. Frycz. To za mało.
Graliśmy nieskutecznie, nie wykorzystaliśmy czterech rzutów karnych. Trzeba
jednak podkreślić bardzo dobrą grę Zawiercia w obronie. Uważam, że remis jest
dla nas szczęśliwy. Moim zdaniem ostatnie
nasze mecze bez presji, z dużą przewagą,
spowodowały chyba zbyt dużą pewność
siebie. Mam nadzieję, że zawodnicy wyciągną wnioski, że nie jest to łatwy sezon
i o awans trzeba będzie walczyć. Dlatego
spodziewam się teraz większej mobilizacji
i koncentracji. Ukształtowała się czołówka,
czyli Chorzów, Zawiercie i my. Wszystko
rozstrzygać się będzie do końca ligi.
Wojsław Suchta
1 MKS Ustroń

7 13231:147

2 KS Viret CMC Zawiercie

5 9 157:89

3 MKS Zryw Chorzów

6 8190:135

4 SPR Pogoń 1945 Zabrze

7 8210:170

5 UKS 31 Rokitnica Zabrze

7 7222:217

6 MKS Olimpia II Piekary Śl.

7 7152:204

7 MKS Olimpia I Piekary Śl.

6 6186:154

8 UKS MOSM Bytom

6 4167:182

9 SPR Zagłębie Sosnowiec

6 2100:226

10 MUKS Siódemka Mysłowice

7 0139:230

dziewcząt w nadchodzącym weekendzie.
Mówię o dyspozycji psychicznej, bo umiejętności im nie brakuje. W tym pierwszym
turnieju się spaliły, a to powodowało błędy
w przyjęciu i mniej stabilną zagrywkę.
Nigdy nie wyróżniam jednej zawodniczki,
ale tu chciałbym podkreślić, że najlepsza na
tym turnieju była Wiktoria Pokorny, która
w każdym elemencie grała na wysokim
procencie skuteczności.
(ws)

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl
21 XI 18.00			
										
										
26 XI 17.00			
										
27 XI 17.00			
										
27 XI 18.00			
										
28 XI 17.00			
										
										
29 XI 17.00			
										

Wyborcza klasyka.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl

Fot. W. Suchta
Skup sprzętów AUDIO, odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.
Kupię kolejki PIKO , HO, TT 790467-020.
Mieszkanie z garażem sprzedam lub
wynajmę. 502-527-924.
Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
Usługi stolarskie: zabudowy,
meble itp. 33 854-43-86, 601821-157.

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

Pokój do wynajęcia na długi okres.
Mogą być renciści. (33) 854-51-16,
721-922-920.

PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764. OBNIŻKA CEN TOWARÓW!!!

Keybord Casio + wyposażenie
sprzedam. 507-034-380.

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Mieszkanie do wynajęcia Ustroń.
603-117-553.

20-21.11		
22-23.11		
24-25.11		
26-27.11		
28-29.11		

Sprzedam zlewozmywak dwukomorowy, zabudowany. Cena do
uzgodnienia, tel. 796-555-320.

Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
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Retromania – lata 20-te, lata 30-te”, widowisko
muzyczne w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „IWIA”z Gliwic, MDK „Prażakówka”
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, czytelnia
MBP
Prelekcja pt. „Każda historia ma swój początek…”,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły
Spektakl Teatru CST „Bolko Kantor”, MDK
„Prażakówka”
Andrzejki słowno-muzyczne, wieczór autorski
Andrzeja Piechockiego, Muzeum Zbiory Marii
Skalickiej
Promocja „Kalendarza Ustrońskiego” na 2015,
Muzeum Ustrońskie

dziesięć lat temu
W sobotę 20 listopada odbył się Rajd Cieszyńskiej Barbórki. (...)
W sumie wystartowało 120 załóg, a wśród nich ustrońska para
Kajetan Kajetanowicz z pilotem Aleksandrą Masiuk. Jechali peugeotem 206 w klasie A6, czyli klasie samochodów z przeróbkami
o pojemności do 1600 cml. W tej klasie startowało 17 załóg. K.
Kajetanowicz i A. Masiuk wygrali, zaś w klasyfikacji generalnej
znaleźli się na szóstym miejscu. (...) Wynik ustrońskiej załogi jest
najlepszy spośród rajdowców z Automobilklubu Cieszyńskiego. (...)
Mówi K. Kajetanowicz: - Na pierwszych kilometrach musieliśmy
wjeździć się w wypożyczony samochód. Przed startem przejechaliśmy
nim tylko 40 kilometrów. Obyło się bez problemów i sami byliśmy
zaskoczeni, że udało się wygrać. Zresztą do rajdu przygotowywaliśmy
się od trzech miesięcy. (...) Trenowaliśmy też na swoim seicento. Co
prawda jest to auto o innych gabarytach, ale technika ta sama. Po
rajdzie rywale byli nieco zdziwieni, że udało się nam wygrać. Oni
startowali na swoich samochodach i mieli już w tym roku zaliczonych
po kilka rajdów.(...) - Prowadzimy rozmowy z jednym sponsorem,
który pomógł nam w tym starcie i jest szansa na starty w przyszły
roku - mówi K. Kajetanowicz. - Prawdopodobnie, o ile będzie to
ten sponsor, to startować będziemy na peugocie 206 w Pucharze
Peugeota. Podczas rozgrywania cyklu rajdów o mistrzostwo Polski
jest też osobna klasyfikacja w Pucharze Peugeota. (...) Tegoroczny
Rajd Cieszyńskiej Barbórki wygrał Zbigniew Staniszewski z pilotem
Sebastianem Rozwadowskim na mitsubishi lancerze EVO 6.

*

*

*

*

*

*

Spadło więcej śniegu i od razu odczuli to samochodziarze.
W szczególności ci, którzy zwlekali z założeniem zimowych opon.
Dochodzi też ranna gimnastyka przy odśnieżaniu samochodu. (...)
Po opadach śniegu, w niedzielę zaświeciło słońce i na bulwarach
nadwiślańskich pojawili się spacerowicze. (...) Było malowniczo
i szybko stopniało.
W Ustroniu jest około 18.000 działek. Wszystkie one muszą mieć
określone swe przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta.
Plan taki dla Ustronia powstaje, przy czym na zakończenie prac
przyjdzie nam jeszcze poczekać. W nowym planie zakłada się
zwiększenie terenów przeznaczonych pod budownictwo o 24%,
zwiększenie terenów pod usługi o 148%, zwiększenie terenów rekreacyjnych o 83%, zwiększenie terenów przemysłowych o 72%. Zgodnie
w wcześniejszymi informacjami 18 listopada w MDK Prażakówka
odbyło się spotkanie konsultacyjne projektantów planu przestrzennego zagospodarowania Ustronia z mieszkańcami. (...) W spotkaniu
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. (...) Obecnie plan jest wyłożony
w Urzędzie Miasta do 10 grudnia. Następnie do 31 stycznia można
składać uwagi do zaprezentowanego projektu. Po tym okresie jest 30
dni na rozpatrzenie tych uwag przez burmistrza, wprowadzenie zmian.
Nie uwzględnione uwagi wraz z projektem planu burmistrz kieruje
na sesje Rady Miasta. Uchwałę o nowym planie zagospodarowania
podejmuje Rada Miasta.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Wybraliśmy !
Tegoroczne wybory samorządowe wywołały w naszym Mieście duże zainteresowanie. Wymownie świadczyła o tym liczba
kandydatów do Rady Miasta. Było ich razem
aż pięćdziesięciu pięciu na piętnaście miejsc
w tej Radzie. Zgłoszonych przez sześć
komitetów wyborczych. Z góry więc było
wiadomo, że po wyborach będziemy mieli
piętnastu zwycięzców – członków nowej
Rady Miasta i aż czterdziestu przegranych,
dla których zabraknie miejsca w tej Radzie.
Nic więc dziwnego, że komitety wyborcze
i kandydaci zarówno do Rady Miasta, jak
i na burmistrza Ustronia, będą robić wszystko, a przynajmniej wiele, aby pozyskać
sobie przychylność wyborców, a w konsekwencji ich głosy. I jak to bywa; czas kampanii przedwyborczej się skończył i przyszła
tak zwana chwila prawdy, a więc dzień
wyborów, całodzienne głosowanie, potem
podliczanie głosów i w końcu ogłoszenie
wyników. Zapewne duża liczba kandydatów
sprawiła, a przynajmniej powinna była sprawić, że lokale wyborcze podczas głosowania
były pełne. Wszak każdy z kandydatów miał
swoich zwolenników; członków rodziny,
dobrych znajomych, kolegów i przyjaciół.
Przy tym poprzednie wybory samorządowe
udowodniły, że przy tych wyborach naprawdę każdy głos się liczy. I nawet pojedynczy
głos, jak to bywało, może zadecydować
o czyjejś wygranej czy przegranej. Przy tym
trudno było przewidzieć jakimi preferencjami będą tym razem kierować się wyborcy.
Czy zagłosują na dotychczasowych człon-

FELIETON
Cieszynianki

W Święto Niepodległości do południa
wziąłem udział w części uroczystości miejskich, zaś na wieczór miałem zaproszenie
do cieszyńskiego teatru na tradycyjną
uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej, czyli srebrnych cieszynianek
i honorowej złotej cieszynianki. Uroczystość ta nosi oficjalną nazwę „Uroczysta
Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”. Dwa zaproszenia otrzymałem, jak
się okazało, jako ubiegłoroczny laureat
srebrnej cieszynianki. Jak wyjaśnił inny
laureat z Ustronia, znany działacz ekologiczny i społeczny – Zygmunt Białas, on też
przez trzy lata, otrzymywał zaproszenia do
cieszyńskiego teatru. Potem organizatorzy
przestali mu je przysyłać. Nie ma co się
dziwić organizatorom tej uroczystości,
gdyż przez 17 lat przyznawania tego lauru
w miastach i gminach ziemi cieszyńskiej,
łącznie otrzymało je 258 osób. Uroczystość
wręczenia laurów jest równocześnie Sesją
Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.
Gdyby zjawili się wszyscy radni z tych rad
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ków władz miejskich czy będą głosować
przeciwko nim. Czy będą się kierować
znajomościami i sympatiami czy też merytoryczną, obiektywną oceną kandydatów.
Co w ocenie wyborców będzie atutem, a co
słabością kandydatów.
A ponieważ każdy z wyborców kierował się innymi względami i posiadał inną
znajomość kandydatów, spośród których
miał wybierać, trudno było przewidzieć
wynik wyborów, a więc to jak o składzie
przyszłych władz Miasta, zdecyduje głos
ludu, a więc wyborców, którzy wzięli udział
w głosowaniu.
Byli tacy, którzy nie przespali nocy
z niedzieli na poniedziałek, bo przez całą
noc śledzili pojawiające się niepełne wyniki
wyborów. Przeżywali przy tym duże emocje, bo te wyniki się zmieniały, Szczególnie
jeśli chodzi o wybór burmistrza. Przez długi
czas wyglądało bowiem na to, że tak jak
się stało w innych miejscowościach, i u
nas wybór nie rozstrzygnie się w pierwszej
turze i przyjdzie nam po raz drugi pójść
do wyborów. Nad ranem wyniki wyborów
stały się znane. Nie będzie drugiej tury wyborów, bo już w niedzielę dotychczasowy
burmistrz – Ireneusz Szarzec został wybrany
na następną kadencję.
Tak więc mamy „nowego starego burmistrza”. I można by powiedzieć, że mamy
nową starą władzę, jak zatytułowałem jeden
z moich poprzednich felietonów. Okazało się
jednak, że jest inaczej. Co prawda burmistrz
jest ten sam, co w poprzedniej kadencji, ale
Rada Miasta zmieniła się gruntownie. Jak
mnie zapewniono z dotychczasowej Rady
tylko cztery osoby zostały wybrane na następną kadencję i mamy jedenastu nowych
radnych. A więc zasada, że wybierani są
zazwyczaj ci, którzy dotychczas pełnili te
funkcje, nie znalazła tym razem potwierdzenia. Najwyraźniej działalność dotych-

czasowej Rady nie została zaakceptowana.
I większość dotychczasowych radnych
znalazła się w gronie przegranych. Dążenie
do zmian we władzach Miasta znalazło dość
znaczne poparcie. Okazało się przy tym, że
również Burmistrz, choć został ponownie
wybrany, otrzymał poważne ostrzeżenie.
Niewiele bowiem z kandydatów z jego listy
zostało wybranych i większość w nowej Radzie będą mieli jego przeciwnicy. Nie będzie
mógł liczyć na stałe, pewne i niezmienne
poparcie w nowej Radzie.
W efekcie powstała dość ciekawa sytuacja.
Dotąd w naszym Mieście istniała tradycja dobrej współpracy między Burmistrzem i Radą.
Burmistrz mógł zawsze liczyć na zrozumienie i poparcie większości. Sąsiednie miejscowości zazdrościły nam zgodnej współpracy
między Radą a Burmistrzem. Dobrze byłoby,
gdyby ta tradycja była kontynuowana. Wynik wyborów wskazuje jednak, że nie jest
to ani pewne ani oczywiste. Wymagać to
będzie dobrej woli i chęci porozumienia się
u obydwu stron. Być może, że najprostszym
rozwiązaniem byłoby wybranie na zastępcę
burmistrza kandydata, który przy wyborach
na burmistrza zajął drugie miejsce, a jego
komitet wyborczy wprowadził do Rady
najwięcej radnych. Inna rzecz, że nie zawsze
najprostsze teoretycznie rozwiązania, są do
zastosowania w praktyce. W każdym razie,
moim zdaniem pierwszym i najpoważniejszym zadaniem nowych władz miejskich jest
ustalenie i realizowanie zasad wzajemnej,
dobrej współpracy, pełnego zrozumienia
i postanowienia. Tylko bowiem zgodna
współpraca władz miejskich daje szanse
dobrego i skutecznego działania dla pomyślności naszego Miasta i jego mieszkańców.
A tego oczekujemy wszyscy od nowych
władz miejskich, którym poprzez dokonany
wybór udzieliliśmy kredytu zaufania.
Jerzy Bór

na tej sesji w teatrze zabrakło by miejsc
siedzących i stojących. Na szczęście, okres
tuż przed wyborami samorządowymi,
spowodował, że w cieszyńskim teatrze
widziałem tylko tych radnych, którzy byli
pewni swego zwycięstwa w nadchodzących wyborach. Pozostali pilnowali swojej
kampanii wyborczej.
Laury Ziemi Cieszyńskiej, to inicjatywa byłego Związku Komunalnego Ziemi
Cieszyńskiej. Sam pomysł ustanowienia
tego lauru wyszedł od ustroniaka - Lesława
Werpachowskiego, który pełniąc funkcję
dyrektora zarządu związku, wymyślił te
nagrody. Od początku, za przygotowanie
uroczystości wręczania laurów odpowiedzialna jest Danuta Koenig z Ustronia.
W dwóch ostatnich latach, po dwie osoby,
związane z Ustroniem, otrzymały laury.
W zeszłym roku, honorową złotą cieszyniankę otrzymał Adam Makowicz,
nasz wielki mistrz fortepianu oraz moja
skromna osoba. W tym zaś roku srebrną
cieszyniankę otrzymała 35-letnia Dorota
Kohut, dyrektorka Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowaczego w Ustroniu Nierodzimiu, na rzecz podopiecznych
tego ośrodka koncertuje właśnie Adam
Makowicz. Od trzech lat mam szczęście
współpracować z tą młodą szalenie kompetentną osobą. Wyniki jej pracy są impo-

nujące. Jest przykładem jak tu, u nas na
ziemi cieszyńskiej, można się wykształcić,
zdobyć najwyższe kwalifikacje i stworzyć
naprawdę ośrodek dla niepełnosprawnych
na najwyższym poziomie. Drugą srebrną
cieszyniankę, przyznaną przez samorząd
powiatu cieszyńskiego, otrzymał 92-letni
ksiądz kanonik Leopold Zielasko długoletni proboszcz parafii rzymskokatolickiej
w Ustroniu. Ks. Leopolda Zielaskę starsi
parafianie dobrze pamiętają. W PRL-u nie
był on ulubieńcem władz państwowych
i lokalnych, oj nie był. Pomagał ofiarom
katastrofy w Czarnobylu wysyłając transporty z żywnością i niezbędnymi towarami
na Białoruś. A przede wszystkim pomagał
lokalnym działaczom „Solidarności”. Miał
odwagę umieścić w kościele parafialnym
pw. św. Klemensa trzy tablice pamiątkowe
poświęcone: ofiarom II wojny światowej,
papieżowi Janowi Pawłowi II i kapelanowi
„Solidarności” księdzu Jerzemu Popiełuszce, bestialsko zamęczonemu przez
PRL-owskich katów komunistycznego
reżimu. Na zasłużonej emeryturze ksiądz
Leopold Zielasko działa dalej w powstałej
z jego inicjatywy w 1996 roku Fundacji
Św. Antoniego w Ustroniu.
Jakie to ja mam szczęście, znać się z tak
wspaniałymi laureatami!
Andrzej Georg
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prezentowały zbyt wysokiego poziomu.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - Po
dobrej pierwszej połowie chyba myślami
zostaliśmy w szatni. Po przerwie gra się
nam ewidentnie nie układała. W pierwszej połowie górowaliśmy dzięki grze
kombinacyjnej, podaniom i tym zyskiwaliśmy przewagę, stwarzaliśmy sytuacje,
utrzymywaliśmy się przy piłce. W drugiej
połowie zupełnie inny zespół i nie wiem,
co się stało, nie mam wytłumaczenia.
Może szybko stracona po przerwie bramka
zachwiała naszą pewnością. Duże podziękowania dla naszego bramkarza za wybronienie dwóch stuprocentowych sytuacji
i dzięki temu dowieźliśmy zwycięstwo do
końca. Mieliśmy też swoje okazje, żeby
zakończyć spotkanie, bo każda zdobyta
bramka rozstrzygała losy spotkania, tymczasem gol kontaktowy wlał wiarę w serca
drużyny gości.
Wojsław Suchta

*

Skuteczna obrona.

LIGA OKRĘGOWA

Fot. W. Suchta

DUŻO KARTEK

KS Kuźnia Ustroń - UKS Maksymilian Cisiec 2:1 (2:0)
W sobotę 15 listopada odbył się ostatni
mecz rundy jesiennej ligi okręgowej. Był
to też ostatni mecz Kuźni na tym stadionie, gdyż planowana jest jego gruntowna
przebudowa. Dlatego w rundzie jesiennej
Kuźnia wszystkie mecze grała na własnym
stadionie, w rundzie rewanżowej grać
będzie na wyjeździe.
Spotkanie z Maksymilianem Kuźnia
rozpoczęła bardzo dobrze, bo już po kilku
minutach podanie Jacka Juroszka wykorzystuje Piotr Husar. Po pół godzinie
gry Kuźnia prowadzi już 2:0, a bramkę
strzela grający trener Mateusz Żebrowski
wykorzystując rzut wolny. Kuźnia miała
jeszcze okazje, by podwyższyć wynik, ale
zabrakło wykończenia akcji.
Po przerwie goście bardzo szybko strzelają bramkę i gra staje się nerwowa. Przewagę zdobywa Maksymilian, ale Kuźnia
groźnie kontratakuje. Niestety, jeżeli nasi
napastnicy już strzelają, to obok. A były
sytuacje wyborne.
Mecz zacięty, sędzia Łukasz Wojsław
pokazał 7 żółtych kartek, a po zakończeniu
spotkania zawodnik Maksymiliana zobaczył kartkę czerwoną za komentowanie
decyzji arbitra.
W drużynie Kuźni zagrali: Joachim
Mikler, Grzegorz Dziadek, Ariel Moskała,
Mateusz Żebrowski, Mateusz Cieślar, Jacek Juroszek, (od 90 min. Piotr Ferfecki),
Zbigniew Krysta (od 57 min. Damian Madzia), Artur Węglarz, Mateusz Zaczek (od
93 min. Marek Szymala), Adrian Gibiec,
Piotr Husar.

Po meczu powiedzieli:
Trener Maksymiliana Krzysztof Bąk:
- Myślę, że mecz był wyrównany. Troszkę
zabrakło nam szczęścia i skuteczności
w drugiej połowie, bo stworzyliśmy kilka
dogodnych sytuacji. W pierwszej połowie
ewidentny błąd sędziego zdecydował
o tym, że straciliśmy bramkę. Mecz nie
był porywającym widowiskiem. Mamy
końcówkę sezonu i obydwie drużyny nie

Niestety obok.

*

*

Planowany na najbliższy weekend mecz
z Beskidem Skoczów z rundy wiosennej
odbędzie sie w terminie, czyli na wiosnę.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
14

40
36
32
31
28
25
20
20
18
18
17
16
12
11
8
6

42:12
60:17
38:20
48:22
30:16
31:29
22:27
18:23
29:33
28:34
21:38
18:23
23:43
19:30
15:45
13:42
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