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Szampańska, sylwestrowa zabawa na rynku przy sztucznych ogniach. Życzenia o północy składał burmistrz.

LICZY SIĘ JAKOŚĆ
Rozmowa z wójtem Bystrzycy
Romanem Wróblem

Jest pan człowiekiem o bardzo rozległych zainteresowaniach.
Jakie miejsce w nich zajmuje sport?
Podziwiam, uwielbiam, uprawiam. Ostatnio rower traktowałem
trochę po macoszemu, ponieważ dwa lata poświęciłem dyscyplinie nie będącej w zgodzie z kolarstwem.
Został pan wicemistrzem świata w kulturystyce.
Zdobyłem też trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, czyli
bardzo dobre wyniki. Nie powiem, że teraz porzucam siłownię,
bo trzy-cztery razy w tygodniu trenuję, ale marzę o odkurzeniu
roweru i ponownym uprawianiu kolarstwa.
A sporty zimowe?
Oczywiście biegóweczki. Mam jednak sztuczny segment kręgosłupa i muszę uważać na kontuzje. Dlatego biegóweczki, na
równych przestrzeniach. Zjazdówki odpadają. Jak się spotkamy
na Kubalonce, to zobaczy pan, jak robię tam na biegówkach 1020 okrążeń. To sama przyjemność.
(cd. na str. 2)
8 stycznia 2015 r.			
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TAK MINĘŁY ŚWIĘTA
Jak informuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie st. asp. Rafał Domagała, święta Bożego Narodzenia były
spokojne na terenie całego powiatu cieszyńskiego i również
Ustronia. Zdarzyło się kilka stłuczek, bo warunki drogowe były
(cd. na str. 9)

BUDŻET 2015

W piątek 19 grudnia odbyła się druga sesja Rady Miasta kadencji
2014-2018. Obrady prowadził przewodniczący RM Artur Kluz.
BUDŻET
Podstawowa uchwała podejmowana przez Radę Miasta to budżet miasta. W roku wyborczym prace nad budżetem rozpoczynali
radni mijającej kadencji, kończą dopiero co wybrani.
Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, że na posiedzeniach komisji
o budżecie dyskutowano, wątpliwości były rozstrzygane. Można
stwierdzić, że budżet na 2015 r. jest bezpieczny, czyli realny.
(cd. na str. 6)
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Dodajmy, że niedawno został pan wybrany wójtem Bystrzycy.
Było trudno, ale w Czechach wybiera się piętnastu samorządowców, którzy z własnego grona proponują kandydatów i okazuje
się, kto jaki ma potencjał koalicyjny.
W Polce są wybory bezpośrednie. Które uważa pan za lepsze
rozwiązanie?
Każda opcja ma swoje plusy i minusy. Ewenementem jest, że
Czeska Republika jest ostatnim z 28 krajów Unii Europejskiej,
gdzie nie ma bezpośrednich wyborów. Jesteśmy reliktem, gdzie
najpierw wybiera się samorząd, a ten swojego szefa.
W wyborach bezpośrednich burmistrz ma mocniejszą pozycję.
Bezpośrednio wybrany wójt, burmistrz ma psychologiczną przewagę, ale gdy nie ma wsparcia większości samorządu trudno mu
działać. U nas wójt, burmistrz to jeden z piętnastu radnych, ale
zawsze może liczyć na wsparcie swojej większości.
Mówi się o brutalizacji polityki. Jak to wygląda na szczeblu
samorządowym po drugiej stronie Czantorii?
Myślałem, że nie ma takiej groźby, ale myliłem się. Mocno mi
się dostało od oponentów. Z drugiej strony każdy, kto wchodzi
w jakąkolwiek politykę musi się z czymś takim liczyć. I faktycznie było, w cudzysłowie, wesoło.
W Polsce stało się modne mówienie, nawet przez posłów, że
nie mają nic wspólnego z polityką. A przecież to wszystko
politycy, nawet ci lokalni.
Bardzo łatwo tak mówić, chce się tak mówić, ale skoro raz wejdziesz w ten potok polityczny, to trudno z niego wyjść. Obojętnie
czy na szczeblu parlamentu czy samorządu, bądź co bądź, jest to
polityka.
Jest pan także aktorem.

R. Wróbel.

Fot. W. Suchta

Cieszyńskiego wybrano Ludwika Kuboszka (radny z Cieszyna)
i Jerzego Nogowczyka (radny
z okręgu Wisła-Istebna) - dotychczasowy starosta cieszyński.

kwalifikowanych do dofinansowania z budżetu województwa
śląskiego. Na konto samorządów ze Strumienia, Dębowca,
Goleszowa, Istebnej i Zebrzydowic trafi łącznie ponad 6 mln zł.

30 grudnia Rada Miejska w Cieszynie uchwaliła budżet na 2015
rok. Dochody zaplanowano
w wysokości 140.132.652,43
zł, a wydatki ustalono na poziomie 151.497.592,90 zł, w tym
36.223.901,79 zł na miejskie
inwestycje.

Kurs czeskiej korony i euro jest
ciągle wysoki wobec złotówki,
co zachęca naszych południowych sąsiadów do wypadów
na zakupy do Polski. Liczna
klientela zza Olzy oczywiście
cieszy handlujących na cieszyńskich targowiskach, bo inaczej
wielu z nich musiałoby zwinąć
interes. Przed świętami Bożego
Narodzenia Czesi i Słowacy,
szturmowali targowiska i supermarkety w Cieszynie, Ustroniu
i Skoczowie.

*

Władze powiatu cieszyńskiego
w komplecie. Starostę Janusza
Króla będą wspierać wicestarosta Maria Cieślar (osoba spoza składu Rady Powiatu Cieszyńskiego) oraz członkowie:
Lilla Salachna-Brzoza (radna
z okręgu Chybie-Strumień),
Tadeusz Mendrek (radny
z okręgu Brenna-Ustroń) i Janusz Dziedzic (radny z okręgu
Chybie-Strumień). Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
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Raczej wodzirejem i prezenterem.
Pamiętam, że prowadził pan w Ustroniu Mistrzostwa Polski w
Podawaniu Baraniny. Jak pan na to wszystko znajduje czas?
Teraz bardzo trudno będzie powiązać wszystkie działania, projekty. Mam fantastyczną rodzinę, z żoną poświęcamy się realizacji
projektów gminnych dla młodzieży i organizacji pozarządowych.
To koresponduje z naszą pracą. Jednak wiele swoich działań będę
teraz musiał ograniczyć. Tego jestem absolutnie świadomy. Nie
potrafię sobie jednak wyobrazić, bym zrezygnował z tak fenomenalnego projektu, jakim bez wątpienia jest cykl Uphill Beskidy.
To jedno z najlepszych przedsięwzięć promocyjnych dla całego
Euroregionu. A jest to także impreza po stronie słowackiej.
Ostatnio mówimy o mniejszości polskiej na Zaolziu. Jedni
nad tym boleją inni twierdzą, że to naturalny proces. Co pan
o tym sądzi?
Dla mnie najważniejsza jest jakość ludzi. Nie ubolewałbym nad
tym, że autochtoniczna ludność po czeskiej stronie Euroregionu
jest nazywana mniejszością. Na pierwszym miejscu stawiam jakość działań. Jeżeli ktoś poczuwa się do bycia Polakiem i realizuje
dobre projekty, to jest widoczny. Każda osoba postronna poznaje,
czy ktoś wszystko robi dla siebie, czy na rzecz kreowania regionu.
Ale nie można nie dostrzegać, że Polacy na Zaolziu stali się
mniejszością.
Absolutnie nie. Jesteśmy bardzo aktywni, a będąc jednym z nich,
staram się mobilizować innych do działania.
Słyszałem głosy, że z tą polską jakością, o której pan wspomniał, nie jest najlepiej.
Tak nie jest i o tym jestem przekonany. Każda polska organizacja, placówka oświatowa stara się robić wszystko, by być
konkurencyjną. To jest dla dobra całego regionu, rozkręca potrzebną konkurencję. Gdy chodzi o sport, kulturę, konkurencja
jest potrzebna, przy czym okazuje się, że nie jest to pojedynek,
a chodzi właśnie o jakość.
Unia Europejska chętnie wspiera projekty transgraniczne.
Czy tych polsko-czeskich nie jest za mało?
Takich wspólnych działań jest bardzo dużo. Sam składam wnioski
i realizuję różne działania. Szczególnie w takich dziedzinach jak
folklor czy sport. Oczywiście mogłoby być lepiej, ale i tak jest
ich sporo.
Obserwuję ustrońskie stowarzyszenia i rzadko widzę taką
współpracę, choć są na to środki unijne.
O dziwo moje doświadczenia są zupełnie inne. Brałem udział
w wielu projektach z miastem Cieszyn, z Gimnazjum nr 1
w Cieszynie, z Goleszowem, fantastyczną współpracę nawiązaliśmy z Urzędem Gminy w Brennej. Jest tak szerokie pole do
popisu, że już cieszę się na przyszłe działania po obu stronach
granicy, choć słowo granica już brzmi obco.
Ale jest.
Nie łudźmy się, jest wiele różnic w mentalności, zachowaniu,
ale te wspólne projekty odkrywają te różnice i są drogą do
wzbogacenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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Pięć projektów z powiatu cieszyńskiego dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz
remontu oczyszczalni ścieków,
znalazło się na liście zadań za-
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Rozpoczął się remont budynku Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pogwizdowie.
Modernizacja realizowana jest
z projektu finansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie
finansowe wynosi prawie 1,2
mln zł. Remont ma potrwać do
września 2015 roku.

*
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Mieszkańcy Skoczowa mogą
znowu korzystać z kładki nad
Wisłą przy ulicy Sportowej. Na
kładce tymczasowo wyznaczono pas o szerokości 1,25 m, po
którym może odbywać się ruch.
Kładka była zamknięta od wiosny, kiedy to po intensywnych
opadach, doszło do naruszenia
jej konstrukcji.
(nik)
8 stycznia 2015 r.

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI
Justyna Żołyniak z Gliwic i Michał Śliwka z Ustronia
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KOLEJNY FINAŁ ORKIESTRY
11 stycznia odbędzie się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Od godziny 8 do 17 w MDK „Prażakówka” czynny będzie sztab.
Godz. 10.00 Turniej Piłki Siatkowej, sala gimnastyczna SP2
Godz. 10.00 Turniej Piłki Nożnej, sala gimnastyczna SP1
Godz. 10.00 Maraton Zumby, aula Gimnazjum 1
Godz. 12.00 IV Zbójnicka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W programie: gotowanie kwaśnicy, występ zespołów regionalnych i popowych, licytacje, Karczma nad Wisłą
Godz. 14.00 Koncerty muzyczne, rynek
Godz. 17.00 „Światełko do Nieba”, rynek
Po południu imprezy w Klubie Kuracjusza, Sanatorium Równica
ZEBRANIE I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU OSIEDLA W NIERODZIMIU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że 22 stycznia 2015 roku,
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nierodzim, na
którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nierodzim.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 6 w związku z §15 ust. 5
w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla
posiadających prawo wybierania.
Osiedle Nierodzim obejmuje ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha,
Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna,
Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr
203 po stronie lewej), Józefa Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16
po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, Potokowa,
Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie
prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa,
Zagajnik, Żwirowa.
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Szarzec
lat 98
ul. Wspólna
Stanisław Gancarczyk
lat 74
ul. Orzechowa
Anna Goszyk
lat 90
ul. Słoneczna
Krystyna Wieremiejczyk lat 84
ul. Cieszyńska
Kazimierz Jaworski
lat 54
ul. Szkolna
Paweł Moiczek
lat 72
os. Manhatan

Serdeczne podziękowania za
okazane wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w pogrzebie

śp. Bronisławy Molin

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz
wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa
rodzina

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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tel. 854 34 83,
604 55 83 21

23 XII 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano przy ul. Sanatoryjnej
w sprawie potrąconej sarny. Na
miejscu okazało się, że zwierzę nie
przeżyło. Zostało zabrane do utylizacji przez odpowiednie służby.
24 XII 2014 r.
Interweniowano przy ul. Lipowskiej w sprawie potrąconego psa.
Pies nie przeżył, został zabrany do
utylizacji.
25-26 XII 2014 r.
Przez całe święta strażnicy miejscy pełnili dyżur, m.in. przyjęli
zgłoszenie o zagryzieniu kur przez
psa przy ul. Dominikańskiej. Na
miejscu rozmawiali z właścicielką
kur, sprawa jest wyjaśniana.
29 XII 2014 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwencja w Śląskim Centrum

Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności,
bo na korytarzu zauważony został
wybudzony ze snu nietoperz.
Po konsultacji z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UM znaleziono dla
nietoperza bezpieczne schronienie
w jednym z gospodarstw przy ul.
Lipowskiej.
31 XII 2014/1 I 2015 r.
Wspólnie z innymi służbami strażnicy czuwali nad bezpieczeństwem
bawiących się na rynku mieszkańców miasta i gości. Było spokojnie.
2 I 2015 r.
W czasie kontroli na terenie miasta
strażnicy sprawdzają stan odśnieżania ulic i chodników, także przed
sklepami i placówkami użyteczności publicznej.
3 I 2015 r.
Tego dnia dwa razy interweniowano w sprawie psów biegających
bez opieki. Przy ul. Szerokiej był
to wilczur, a przy ul. Skoczowskiej
mieszaniec. Oba trafiły do schroniska dla zwierząt w Cieszynie. (mn)

„Z powodu postawy Ministra Zdrowia, chcącego w celu propagandy wyborczej narzucić nierealne warunki dotyczące badań oraz
leczenia chorych, nie zgodziliśmy się na ryzyko pracy kosztem
Waszego zdrowia. Nasze wielomiesięczne rozmowy dotyczące
nieprecyzyjnych przepisów nie odniosły skutków. W związku
z tym istnieje groźba nie podpisania przez nas kontraktów na
udzielenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2015. Dlatego z przykrością informujemy, że nasza przychodnia będzie nieczynna od
1 stycznia 2015 roku do odwołania.” – taką informację z numerami
telefonów do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, ministra zdrowia, prezesa NFZ i dyrektora śląskiego oddziału
NFZ zastali pacjenci na drzwiach przychodni przy ul. Mickiewicza
w piątek 2 stycznia. W poniedziałek przychodnia działała norFot. W. Suchta
malnie. (mn)

Marek Wiecha
Lekarz chorób wewnętrznych

Prywatne wizyty domowe

503-169-369
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ZAGROŻENIE
DLA KOŚCIOŁA

To była sobota, weekend przedświąteczny, a tu trzeba ratować kościół i cmentarz, bo wali się drzewo. Trudny moment,
ale dzięki szybkiej reakcji, mobilizacji
i współpracy, udało się ocalić zabytkowy
drewniany kościół pw. św. Anny w Nierodzimiu.
– Szedłem sobie jak zwykle odwiedzić
moich bliskich, a mam ich tu 10 osób, uporządkować grób, pomodlić się. Patrzę, a tu
jedno z drzew, które rośnie przy cmentarzu
zaczyna się walić. Na szczęście oparło się
o dwa sąsiednie – relacjonuje mieszkaniec
Nierodzimia, który zaalarmował księdza
proboszcza Macieja Jenknera, a ten niezwłocznie zadzwonił do straży pożarnej.
Straż nie mogła zająć się usuwaniem drzewa,
bo nie dysponowała odpowiednim sprzętem.
Ich wóz dźwigowy musiałby podjechać dość
blisko i oprzeć się na specjalnych filarach.
Wśród grobów nie było na to miejsca.
Zaczęły się poszukiwania firmy zajmującej się pracami na wysokościach, co
w sobotę trwało dość długo. Wreszcie
udało się i wykwalifikowani pracownicy
ścinali drzewo po kawałku od góry. Akcja trwała do wieczora, a uczestniczyli
w niej również strażacy z OSP Nierodzim
z prezesem Władysławem Zielińskim. Ze
względów bezpieczeństwa kościół został
zamknięty, a zaplanowana na ten dzień
spowiedź odbywała się w domu parafialnym.
Drzewa wokół cmentarza i kościoła są
stare, porośnięte jemiołą i wydają się ledwo
stać. Trzy lata temu starano się o zgodę na
ich wycięcie, ale konserwator zabytków
nie wyraził zgody, pozwolił tylko na prace pielęgnacyjne. Drzewo, które zostało
wyrwane wcale nie przez bardzo silny
wiatr, pokazało swoją część podziemną.
Nie było widać żadnych korzeni, jedynie
spróchniały pień. Źle o kondycji całego
drzewa wypowiadali się ludzie, którzy
prowadzili wycinkę. Jeśli pozostałe są
w podobnym stanie, mogą się przewrócić
w każdej chwili. Dlatego podjęto działania, by drzewa zostały sprawdzone,
a te zagrażające zabytkowemu kościołowi
i mogiłom, wycięte.
Tekst i foto: Monika Niemiec

KSIĄŻKI PRZYJACIÓŁMI
KSIĄŻKI NAUCZYCIELAMI

Płytę można nabyć w Muzeum Ustrońskim
w promocyjnej cenie 20 zł.
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W sobotę 17 stycznia w Oddziale Muzeum Zbiory Marii Skalickiej odbędzie
się wernisaż wystawy prac Zbigniewa
Niemca, zatytułowanej „Libri amici, libri
magistri” (Książki przyjaciółmi, książki
nauczycielami). Ustroński grafik, współtwórca i działacz Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” zaprezentuje kolaże, grafiki
i fotografie krążące tematycznie wokół
książki. Jesienią 2014 roku z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę mieszkańcy słowackich Pieszczan, partnerskiego
miasta Ustronia.
8 stycznia 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O świątecznych turystach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Zaproszono znamienitych gości.

Fot. W. Suchta

SPOTKANIE W ORLIKU
29 grudnia w hotelu „Orlik” na Zawodziu odbyło się spotkanie noworoczne,
na które samorząd naszego miasta zaprosił
przedsiębiorców, prezesów stowarzyszeń,
duchownych, osoby znaczące dla naszej
społeczności. Wszystkich witali przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz i burmistrz
Ireneusz Szarzec.
– Te spotkania mają swoją tradycję i jest mi
niezmiernie miło, że mogę państwa przywitać, tak jak w latach ubiegłych złożyć życzenia i poprosić o wsparcie na przyszłość
- mówił I. Szarzec. - Cały rok udało nam się
współpracować, wspólnie działać, realizować swoje pomysły i zamierzenia. Bez was
wszystkich nie byłby to tak dobry i udany
rok. Mam nadzieję, że to, co w naszym
mieście zostało zrobione pozostanie, a na
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tym będziemy mogli budować następne
rzeczy, tworzyć nowe jakości. Serdecznie
proszę o współpracę, tak jak do tej pory,
a może uda się wymyślić coś nowego.
– W imieniu wszystkich radnych oraz swoim chciałbym się dołączyć do podziękowań
i życzyć na przyszły rok wszystkiego
dobrego, spełnienia marzeń, sukcesów.
Mam nadzieję, że współpraca państwa
z miastem, będzie nadal tak owocna,
a myślę, że osiągniemy wspólnie sukcesy.
Dziękuję za to, co państwo już zrobili dla
miasta i liczę na wspólne tworzenie przyszłości - mówił A. Kluz.
Następnie wzniesiono toast, a dalej to
już uczestnicy spotkania składali sobie życzenia, był też czas na bardziej kameralne
rozmowy.
Wojsław Suchta

*

*

Rozpoczęliśmy nowy rok w zimowej
aurze, na którą tak czekaliśmy od początku
grudnia. Udało się rok zakończyć w prawdziwie zimowej atmosferze.
O zainteresowaniu naszym miastem
przez gości i kuracjuszy najlepiej świadczy
przedświąteczna gorączka na ulicach, przy
czym można było zauważyć bardzo dużo
przyjezdnych chcących spędzić święta
i powitać Nowy Rok w Ustroniu. Ruch
bardzo duży, do czego na pewno przyczyniło się to, że dni wolne wypadały
w środku tygodnia. Biorąc kilka dni urlopu można było mieć ponad dwa tygodnie
wypoczynku, a część osób postanowiła te
dni wolne spędzić w górskim klimacie.
O atrakcyjności Ustronia najlepiej świadczą poruszające się po ulicach samochody
z rejestracjami z całej Polski, a także zza
granicy. To już nie tylko Górny Śląsk, ale
także odwiedzający nas mieszkańcy centrum kraju, z zachodu i północy. Stajemy
się coraz bardziej atrakcyjnym miastem,
kuszącym bogatą ofertą.
Niestety późne opady śniegu i ograniczona możliwość naśnieżania nie pozwoliły wszystkim ośrodkom narciarskim
w pełni przygotować swych tras zjazdowych przed świętami. Jednak już w Nowym Roku wszystkie ośrodki narciarskie
w Ustroniu były czynne i narciarze mieli
możliwość jazdy, tym bardziej, że temperatura nie była zbyt niska, a zdarzały się
przebłyski słońca.
Zwiększony ruch na ulicach, w marketach i sklepach, gorączka zakupów
przedświątecznych, mam nadzieję, że
przełożyła się na dochody miejscowych
podmiotów gospodarczych utrzymujących się z odwiedzających Ustroń gości.
Wielu naszych przedsiębiorców do okresu
świąteczno-noworocznego przygotowuje
się cały rok.
Tradycyjnie zorganizowaliśmy powitanie Nowego Roku na rynku, była oprawa
muzyczna, pokaz sztucznych ogni, rynek w sylwestra odwiedziło wiele osób,
bawiono się składano sobie życzenia.
Taka formuła już się w naszym mieście
przyjęła, o czym najlepiej świadczy liczba osób wspólnie witających Nowy Rok
na rynku. To jest specyficzna atmosfera
wspólnego przeżywania tej jedynej chwili.
Na szczęście obyło się bez incydentów,
a to daje nadzieję, na podobny przebieg
organizowanych w 2015 r. imprez. Taki
spokojny przebieg zachęca gości i turystów
do powracania pod Czantorię. Wierzę, że
te kilka czy kilkanaście dni spędzonych
w Ustroniu będzie procentować, goście
powrócą także na wypoczynek wiosenny czy wczasy w lecie, zawitają do nas
w długie weekendy. Udany pobyt to zawsze
nasza najlepsza reklama. Notował: (ws)
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Wielkim kłopotem dla wielu gmin jest
bilansowanie budżetu, zwłaszcza wskaźników finansowych, czyli deficytu, zadłużenia, a jest to najistotniejszy element, od
kiedy została wprowadzona konieczność
uchwalania wieloletnich prognoz finansowych. Gminy, które przeinwestowały,
mają problemy. Burmistrz zapewniał, że
przy takiej konstrukcji budżetu, Ustroń
nie powinien mieć tego rodzaju kłopotów.
Mówił, że dochody i wydatki zaplanowano
na poziomie bezpiecznym, sprawdzonym
na wykonaniu budżetu za rok 2014 i dlatego też nie odbiega od niego w kwotach
realnych, a i w strukturze wydatków.
Burmistrz podkreślił, że zadłużenie się
zmniejsza, nadwyżka operacyjna jest na
wysokim poziomie, a to wszystko zabezpieczone kredytem gwarantuje stabilność.
Oczywiście wszystko pokaże czas, ale
start jest bezpieczny. W 2015 r. miasto
prawdopodobnie będzie mogło korzystać
ze środków zewnętrznych. Przy budżecie
uchwalonym w takim kształcie powstaną
w tym obszarze spore możliwości, przy
jednoczesnym zachowaniu stabilności
finansów.
– Myślę, że możemy śmiało rozpoczynać
rok 2015, bez obawy, że na jakieś zadania
czy spłaty nie starczy pieniędzy - mówił
I. Szarzec. Burmistrz stwierdził, że biorąc
pod uwagę wszystkie te okoliczności,
proponuje przyjąć uchwałę budżetową.
W imieniu Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa jej przewodniczacy Grzegorz
Krupa poinformował o pozytywnej opinii
tejże komisji o projekcie uchwały budżetowej.
Radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na 2015 r.
W uchwale określono dochody w wysokości 60.848.760 zł, a w tym dochody
bieżące - 59.431.139 zł, dochody majątkowe - 1.417.621 zł.
Wydatki określono w wysokości
70.342.720 zł, w tym wydatki bieżące

- 55.566.491 zł, wydatki majątkowe 14.776.229 zł.
Na ostatniej sesji w 2014 r. dokonano
zmian w budżecie mijającego roku 2014.
Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 26.827
zł, co postanowiono przeznaczyć na zakup
wyposażenia pomieszczeń do nauki dzieci
sześcioletnich w szkołach podstawowych.
Zmieniono także nazwę przedsięwzięcia wieloletniego „Rewitalizacja terenów
rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu
- etap I” na „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Ustroniu”.
POŻYCZKA I KREDYT
W związku z planowaną kontynuacją projektu ograniczenia niskiej emisji
w budynkach jednorodzinnych radni
podjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 120.640 zł. Spłatę
pożyczki planuje się na lata 2016-19.
Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu przez miasto w wysokości
5.000.000 zł. W wyjaśnieniu przedstawionym radnym czytamy, że zaplanowana
realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych
w wysokości 14.764.229 zł powoduje konieczność przeznaczenia na ten cel
niezbędnych środków. Stąd propozycja
zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek - 2.700.000 zł
oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.300.000 zł. Spłata
nastąpi w latach 2016-22 w ratach kwartalnych, przy czym pierwsze cztery raty
w wysokości 50.000 zł, kolejne w wysokości 200.000 zł z dochodów własnych miasta.
Kredyt zabezpieczony będzie wekslem
in blanco.
WYRÓWNYWANIE SZANS
Postanowiono przystąpić do projektu
„Nauka - drogą do sukcesu”. Wcześniej

złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim i nadeszła informacja o pozytywnym
rozpatrzeniu. Program dotyczy wyrównywania szans uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt będzie polegał
na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć
z języków: angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, warsztatów edukacyjno-zawodowych, warsztatów popularnonaukowych w laboratoriach np. politechniki,
zakupie pomocy dydaktycznych, tablic
interaktywnych oraz programów multimedialnych.
Urząd Marszałkowski poinformował
również o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do konkursu w programie
„Odkryj w sobie geniusz@”. Ten projekt
również dotyczy wyrównywania szans,
a polegał będzie na przeprowadzaniu
dodatkowych zajęć z języka angielskiego
i francuskiego, zajęć matematyczno-informatycznych dla uczniów mniej uzdolnionych i zdolnych, wdrożenia elektronicznego dziennika wraz z tabletami, zakupie
pomocy dydaktycznych oraz programów
multimedialnych.
Radni podjęli stosowne uchwały, co
otwiera drogę do podpisania umów.
CENA WODY
Komisja Ochrony Środowiska po analizie materiałów dostarczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wnioskowała
o przyjęcie zaproponowanej ceny wody.
Podjęto uchwałę o cenie za 1 m3 wody
dostarczanej do gospodarstw domowych
i innych odbiorców. Cena ta wynosić
będzie 5,17 zł wraz z podatkiem VAT,
a obowiązywać będzie od 1 lutego 2015 r.
do 31 stycznia 2016 r. Cena wody rośnie
o 1,27%. Przy obniżce opłaty abonamentowej i średnim zużyciu 3m3 wody na osobę,
podwyżka dla czteroosobowej rodziny
wyniesie 0,72 zł miesięcznie.

*

*

*

Na ostatnią sesję RM w 2014 r. zaproszono wszystkich radnych poprzedniej kadencji. Po zakończeniu obrad o niepowtarzalnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia
mówiła Danuta Koenig. Radni obecnej
i poprzedniej kadencji dzielili się opłatkiem
i składali sobie życzenia.
(ws)

17. TOM PAMIĘTNIKA
20 grudnia w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja kolejnego tomu Pamiętnika Ustrońskiego. To znane ustroniakom
wydawnictwo ukazało się po raz 17. nakładem Towarzystwa Miłośników Ustronia.
W Muzeum wszystkich zebranych witali
Bożena Kubień i Michał Pilch, a wśród
nich autorów, sponsorów, wszystkich
zaangażowanych w wydanie Pamiętnika,
przedstawicieli samorządu.
– Minął rok od promocji 16. tomu Pamiętnika Ustrońskiego - mówiła B. Kubień.
- Pamiętnik to efekt pracy, ogromnej
pasji i serca włożonego w tę pracę przez
wszystkich autorów i redaktorów.
Prezentacji Pamiętnika dokonała dr
Renata Czyż, dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Wiśle.
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W Pamiętniku znajdziemy artykuły
o Prażakówce dawniej i dziś, wspomnienie o Pawle Wacławiku, o szewcu z ul.
Ogrodowej, opis zjazdu Pilchów, o Pawle
Bróździe, związkach z Ustroniem Tadeusza Różewicza, Biblijnym Stowarzyszeniu
Misyjnym, ustrońskim „Alberthammerze”. Autorami tekstów są B. Kubień, Lidia Szkaradnik, Alicja Michałek, Barbara
Nawrotek-Żmijewska, Halina Żelińska,
Elżbieta Sikora, Michał Pilch, Daniel
Kadłubiec, Jan Brózda, Jerzy Marcol
i Otto Winecki-Windholz. Okrasą całości
są archiwalne zdjęcia Józefa Cywińskiego
dokumentujące nasze miasto sprzed lat.
Wieczór swymi popisami wokalnymi
uświetnili Wiktora Tajner i Filip Czarnecki.
Wojsław Suchta
8 stycznia 2015 r.

KOLĘDY I PREZENTY

24 grudnia w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
odbył się uroczysty obiad wigilijny. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza Ustronia Jolanta
Krajewska-Gojny, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur
Kluz, wiceprzewodnicząca RM Ustroń Anna Rottermund, prezes
Fundacji Świętego Antoniego Franciszek Korcz, a także księża
proboszczowie ks. Antoni Sapota i ks. Piotr Wowry. Przybyłych
gości oraz mieszkańców przywitała kierownik Ilona Niedoba
życząc radosnych świąt oraz składając podziękowania gościom.
Następnie głos zabrali księża, mówiąc o narodzeniu Jezusa
Chrystusa. Wspólny czas umiliło śpiewanie kolęd, do których
mieszkańcy przygrywali na prostych instrumentach. Po wspólnie
spożytym posiłku goście wraz z podziękowaniami otrzymali od
mieszkańców kwiaty i figurki wykonane w ramach terapii zajęciowej. Mieszkańcy natomiast otrzymali prezenty świąteczne.

W przygotowanie jasełek włożono dużo pracy.

Fot. M. Niemiec

PRZYBIEŻELI DO OŚRODKA

Wspólnie śpiewano kolędy.

Fot. W. Suchta

22 grudnia w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej” odbyła się wigilijka, którą przygotowali wychowawcy i podopieczni, chcąc podzielić się opłatkiem
z przedstawicielami samorządu, współpracownikami, darczyńcami. Przyszło sporo osób, więcej mogłoby się nawet nie zmieścić,
bo siedziba ośrodka w budynku biblioteki nie oszałamia powierzchnią. Mimo to od poniedziałku do piątku znajdują w nim
miejsce do nauki i zabawy dzieci z całego Ustronia. Mają do dyspozycji pomoce naukowe, zabawki, miejsce do odrabiania zadania
i …gotowania, gdy odbywają się zajęcia kulinarne. Podopieczni
otrzymują ciepły posiłek, napoje. Rodzice dzieci mogą liczyć
na pomoc, m.in. psychologiczną. Stowarzyszenie współpracuje
z samorządem, na spotkanie przybyli: radny Stanisław Malina i
sekretarz miasta Ireneusz Staniek, z policją, stąd obecność na wigilijce funkcjonariuszy, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej,
kuratorami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi.
Dzieci ubrane w stosowne stroje zaprezentowały jasełka, wspólnie śpiewno kolędy, a potem zajadano się ciasteczkami i innymi
specjałami, które przygotowano w ośrodku. Monika Niemiec

W styczniu w 1974 r. w Przedszkolu nr 2, któremu dyrektorowała Stefania Strach, odbyła się bardzo ważna dla dzieci
uroczystość – wizyta Dziadka Mroza. W latach 70. właśnie
Dziadek Mróz przynosił prezenty do ustrońskich przedszkoli
i nie mógł on w żaden sposób kojarzyć się ze świętym Mikołajem. Dlatego też termin jego wizyty trzeba było ustalać
wcześniej z przełożonymi i musiał przypadać w miesiącu
styczniu, a nie grudniu.
Dziadek Mróz to postać ze wschodniosłowiańskiego folkloru, zaanektowana przez aparat propagandowy ZSRR. Dziadek
Mróz pojawiał się, i w wielu krajach byłego Związku Radzieckiego nadal pojawia się, w Nowy Rok, żeby wręczać dzieciom
prezenty. Często przychodzi z wnuczką Śnieżynka. Na nogach
ma walonki, płaszcz niekoniecznie w kolorze czerwonym,
podpiera się kosturem, a nie pastorałem. Porusza się po ziemi,
a do domów wchodzi zawsze przez drzwi, a nie przez komin.
Tamtego roku w Przedszkolu nr 2 w brodatego bohatera
wcielił się Jan Nowak, ówczesny kierownik Zakładowego
Domu Kultury „Kuźnik”. W jego objęciach znaleźli się między
innymi rodzeństwo – Jurek i Wisia Nowak.
Zdjęcie udostępniła Maria Nowak.
8 stycznia 2015 r.			
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CIESZYŃSKIE
CIASTECZKO

Ustronianka Maria Próchniak omawia przepis na moczkę.

Fot. M. Niemiec

Do konkursu zgłoszono 72 rodzaje ciasteczek.

Fot. M. Niemiec

Wyjątkową oprawę miał w tym roku
finał konkursu na najlepsze „Ciasteczko
Cieszyńskiej Krainy” ogłoszonego po raz
czwarty przez Lokalną Grupę Działania
„Cieszyńska Kraina”, zrzeszającą gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów i Zebrzydowice.
W 2014 roku również Ustroń przystąpił do
Cieszyńskiej Krainy i w następnej edycji
mieszkanki naszego miasta będą mogły
uczestniczyć w ciasteczkowym konkursie.
A warto, bo nagrody są atrakcyjne, m. in.
bony pieniężne w wys. 500, 400 czy 300
zł. Przed świętami jak znalazł. Nagrody
finansowe, a także książki i upominki
wręczone zostały najlepszym cukiernikom
regionu 18 grudnia w restauracji Baldi
w Harbutowicach, a gościem specjalnym
był Remigiusz Rączka. Znany śląski kucharz i gawędziarz ciekawie opowiadał
o tradycjach świątecznych, ale też przygotowywał potrawy – sałatkę śledziową
z winogronami oraz moczkę. Wszyscy
uczestnicy spotkania mogli spróbować
tych specjałów, a oprócz tego zostali poczęstowani pasztecikiem i barszczem oraz
kawą i herbatą. Ciasteczka były, ale tylko
konkursowe, więc degustacja 72 rodzajów
zgłoszonych dzieł sztuki piekarniczej nastąpiła dopiero po ogłoszeniu wyników przez
Włodzimierza Chmielewskiego, przewodniczącego jury. Nagrody wręczał prezes
LGD Jerzy Szalbot oraz dyrektor biura
LGD Dominika Tyrna. Remigiusz Rączka
miał swoją, bardzo wyjątkową nagrodę dla
laureatów – występ w programie. Na finał
konkursu nie dojechały panie, które zajęły
2. i 3. miejsce, więc 27 grudnia w telewizji
oglądaliśmy zwyciężczynię konkursu Anetę
Haduch z Kozakowic Dolnych, wykonującą
„Bałwanki bez krawatki” oraz zdobywczynię 4. miejsca Bogusławę Szczypkę
z Kozakowic Górnych, piekącą „Choineczki z niespodzianką”.
Program można obejrzeć pod adresem:
http://katowice.tvp.pl/18215048/27122014-cieszynskie-ciasteczka. Monika Niemiec

KAPELA STELA
W MUZEUM USTROŃSKIM
W niedzielne popołudnie, 4 stycznia, odbył się w Muzeum
Ustrońskim koncert promocyjny najnowszej płyty Kapeli Stela
pt. „Kolędy i pastorałki”. Pomimo niesprzyjającej aury sala była
pełna, a występ naprawdę porywający. Zespół tworzą muzycy
pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego: Maja Oleksa – absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie, skrzypaczka i pasjonatka muzyki Karpat, Łukasz Orawski – kierownik kapeli, kontrabasista,
filolog słowiański, Paweł Grzyb - ustroniak, akordeonista, gawędziarz, miłośnik gwary Śląska Cieszyńskiego, znany z występów
w Muzeum Ustrońskim (i nie tylko), Wojciech Mucha – skrzypek
i podróżnik oraz klarnecista Jerzy Cholewa. Kapela cieszy się
dużym wzięciem na imprezach scenicznych oraz okolicznościowych. Godną polecenia płytę „Kolędy i pastorałki” można nabyć
w Muzeum Ustrońskim w promocyjnej cenie 20 zł.
Alicja Michałek
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TAK MINĘŁY ŚWIĘTA
(cd. ze str. 1)
trudne, ale nie doszło do poważnych wypadków.
Groźnie wyglądała kolizja, która miała miejsce na ul. Katowickiej 26 grudnia przed godz. 19, jednak nie było rannych. Właśnie
trudne warunki zlekceważyła 19-letnia mieszkanka Skoczowa,
kierująca samochodem daewoo nexia i doprowadziła do zderzenia
z oplem vectrą, kierowanym przez 28-letniego mieszkańca Gliwic, a następnie z oplem corsą, prowadzonym przez 32-letniego
mieszkańca Ustronia.
W sylwester i Nowy Rok nie odnotowano w regionie poważniejszych zdarzeń oraz incydentów z fajerwerkami. Nad
bezpieczeństwem mieszkańców czuwała zwiększona liczba
kilkudziesięciu policjantów, którzy przeprowadzili łącznie ponad
100 interwencji. Jedna z nich miała miejsce w centrum Ustronia,
kiedy to po północy zgłoszono pobicie. Dwaj mieszkańcy Górnego Śląska zostali zaatakowani na ulicy przez kilku nieznanych
sprawców. Na podstawie podanego rysopisu policjanci zatrzymali
dwóch mieszkańców Ustronia. Obaj byli pod wpływem alkoholu.
Trwa postępowanie.
Pracowity okres świąteczny mają za sobą strażacy, choć rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Michał
Swoboda stwierdził, że statystycznie rzecz biorąc, nie był on
wyjątkowy. W sumie od 23 grudnia do 4 stycznia na terenie
naszego miasta odnotowano 7 zdarzeń.
W drugi dzień świąt strażacy wezwani byli do kolizji na ul. Katowickiej, którą opisujemy powyżej. Udzielali pierwszej pomocy
medycznej, opiekowali się poszkodowanymi, w tym dwojgiem
dzieci, do czasu przyjazdu karetek pogotowia. Oprócz tego
wykonywali czynności techniczne, m.in. odłączali akumulatory.
Tego samego dnia o godz. 20 przyjęto zgłoszenie z Czarciego
Kopyta na Równicy, gdzie zapaliła się sadza w kominie. Zanim
przyjechali strażacy, pracownicy próbowali zgasić ogień gaśnicą, ale się nie udało. Pomogło dopiero zastosowanie przez
profesjonalistów piasku. Sadza została usunięta, pomieszczenia
przewietrzone.
27 grudnia zadzwonili mieszkańcy domu przy ul. Lipowskiej
po tym jak włączył się alarm wskazujący na obecność tlenku
węgla. Zanim strażacy przyjechali gospodarze przewietrzyli
pomieszczenia. Przeprowadzono pomiary i już po wietrzeniu
w łazience odkryto podwyższone stężenie CO. Prawdopodobnie
winny był piecyk do grzania wody.
1 stycznia o godz. 23 zgłoszenie o palącym się piecyku gazowym w piwnicy jednego z budynków przy ul. Daszyńskiego.
Mieszkańcy sami odcięli dopływ gazu i energii elektrycznej,
po czym ogień zgasł. Strażacy zakręcili główny kurek gazu,
skontrolowali piecyk, sprawdzili stężenie tlenku węgla. Odczyt
był negatywny.
4 stycznia o godz. 15 czujka zaalarmowała pracowników jednego z hoteli na Zawodziu. Wezwano straż pożarną, na szczęście
tym razem nie trzeba było interweniować, bo monitoring przeciwpożarowy zadziałał z powodu przypalonej przez kucharza
potrawy.
Rzecznik M. Swoboda podsumowuje:
– Ludzie coraz częściej właściwie reagują na zagrożenie, mają
wiedzę na temat tego, jak zachować się w trudnej sytuacji. Coraz
popularniejsze są też czujniki reagujące na dym i podwyższone
stężenie tlenku węgla. Jest to szczególnie ważne w tym drugim
przypadku, gdyż czad jest gazem bezwonnym. Monika Niemiec

CUKIERKI? DZIĘKUJĘ,
OD OBCYCH NIE BIORĘ!!!

Od października do listopada w SP-1 w klasach pierwszych prowadzone były zajęcia pt. „Cukierki”. Jest to program profilaktyczny oparty na bajce Agnieszki Grzelak. Uczniowie biorący udział
w zajęciach oceniali poszczególne zachowania bohaterów bajki
oraz ćwiczyli zachowania w sytuacjach ryzykownych, szukali prostych sposobów wspierania siebie nawzajem, tak by nikt w grupie
nie czuł się osamotniony, a tym samym podatny na cukierkowe
niebezpieczeństwa. Wielokrotnie i na różne sposoby powtarzane
zdanie „Dziękuję, od obcych nie biorę!” było ćwiczeniem pozwalającym na utrwalenie sposobu odmawiania. Różnorodne zabawy,
w których dzieci uczestniczyły z dużym zaangażowaniem, sprzyjały zintegrowaniu uczniów klas pierwszych. Dzieci, w czasie
trwania warsztatów, przekonały się, jak ważna jest siła grupy oraz
wsparcie ze strony dorosłych w sytuacjach niebezpiecznych. Program przygotowała i przeprowadziła Magdalena Dąbrowska.
		
Izabela Morys

Życzenia złożyła nam delegacja z Ośrodka „Można Inaczej”. Otrzymaliśmy też wiele życzeń od czytelników i współpracowników. Za
wszystkie serdecznie dziękujemy.
Fot. M. Niemiec

8 stycznia 2015 r.			
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Z DETEKTYWEM
POZYTYWKĄ

Do połowy listopada w SP-1 trwała akcja „CAŁA SZKOŁA
CZYTA… POWIEŚCI DETEKTYWISTYCZNE”. Uczniowie
klas I-IV poznali przygody Detektywa Pozytywki (autorstwa
Grzegorza Kasdepke) i bohaterów z Biura Detektywistycznego
Lassego i Mai (autorstwa Heleny Willis i Karla Martina Widemarka). Następnie uczniowie klas pierwszych narysowali ilustrację do
przygód Detektywa Pozytywki, uczniowie klas drugich wykonali
komiks, trzecio- i czwartoklasiści napisali własną książkę.
Finał akcji odbył się 19 listopada, kiedy to w auli podczas apelu
uroczyście wręczono nagrody zwycięzcom na poziomie klas. Uczniowie wykonali również wspólnie piosenkę promującą czytanie.
W poszczególnych klasach zwycięzcami zostali: Tatiana Capińska – 1a; Pola Bochenek – 1b; Wiktoria Jaworska – 1c; Julia
Sudomir – 2a; Tymoteusz Greń – 2b; Helena Szawłowska – 2a;
Maja Grzybek – 3b; Kinga Branc – 4a; Jagoda Cholewa – 4b; Gabriela Sztuka – 5a prezentacja multimedialna Pisane i drukowane.
Następnie w holu hali gimnastycznej mogliśmy oglądać wystawę „Kaktusy i sukulenty, czyli broń detektywa Pozytywki”.
Eksponaty przynieśli uczniowie i nauczyciele.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Urszula Tomczyk.
Izabela Morys

PSTRYKNIJ ZDJĘCIE
I WYGRAJ NAGRODY PIENIĘŻNE!
Ruszył konkurs fotograficzny „Miasto Ustroń zimą i wiosną”,
którego organizatorem jest Miasto Ustroń. Dla zwycięzców
przewidziane zostały atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce:
2000 zł, II miejsce: 1000 zł, III miejsce: 500 zł).
Przedmiotem zdjęć powinny być zabytkowe obiekty, architektura miasta, lokalna flora i fauna, pomniki przyrody, krajobrazy, pejzaże, urokliwe miejsca. Zdjęcia powinny przedstawiać
beskidzkie uzdrowisko w barwach zimowych lub wiosennych.
Konkurs adresowany jest do amatorów, którzy w fotografii
stawiają pierwsze kroki oraz do profesjonalistów zajmujących
się tą dziedziną sztuki na co dzień.
Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 maja 2015 r. dostarczyć do siedziby Organizatora zdjęcia wraz z formularzem.
Regulamin i formularz można znaleźć w oficjalnym serwisie
Miasta Ustroń www.ustron.pl oraz na stronie internetowej konkursu www.fotokonkurs.ustron.pl.in konkursu i formularz można
znaleźć w oficjalnym serwisie Miasta Ustroń

MIT GALICJI

Muzeum Marii Skalickiej proponuje wspólne zwiedzanie
niezwykle interesującej wystawy, przygotowanej we współpracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie MCK
z Wien Museum. Stanowi ona zwieńczenie międzynarodowego projektu badawczego prowadzonego od 2010 r. w MCK
w Krakowie z partnerami z Austrii i z Ukrainy.

Wystawa ta to wielowątkową opowieść o Galicji, krainie obrosłej mitami, nadal żywymi w zbiorowej pamięci jej mieszkańców.
Ukazuje ona mit Galicji z perspektyw: polskiej, ukraińskiej, austriackiej i żydowskiej. Jest to próba spojrzenia na Galicję, której
już nie ma. Mimo obu wojen światowych i obu totalitaryzmów,
jakie naznaczyły tę część Europy, wciąż jest obecna jako miejsce
mityczne, przestrzeń wyobrażona. Fenomen Galicji jest więc
nie tylko kwestią żywotności pamięci, lecz przede wszystkim
dowodem mocy, z jaką mit może oddziaływać na rzeczywistość.
Co wiemy o Galicji? Czym jest dzisiaj jej mit? Jak go wartościujemy – pozytywnie, czy negatywnie? Ukochany, dobry cesarz,
czy konserwatywny biurokrata? Arkadia, czy peryferie i „pół-
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Restauracja powstająca w centrum Ustronia
poszukuje kandydatów na:

- kucharza/kucharkę ze znajomością obsługi pieca konwekcyjno-parowego,
- kelnerki/kelnerów z co najmniej podstawową znajomością języka angielskiego.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: begoniapim@ustron.pl

NOWO OTWARTY

GABINET KOSMETYCZNY
w HERMANICACH

ul. Skoczowska 47h (za sklepem PSS), tel. 667-844-667
Oferujemy zabiegi pielęgnacyjne stóp dla osób starszych.
Możliwość dojazdu do klienta.

U WAGA!
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia
2015 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do
uiszczenia pierwszej raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności pierwszej
raty upływa 31 stycznia 2015 r. Płatności należy dokonywać
w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na
konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211

Burmistrz Miasta Ustroń dziękuje wszystkim
Inkasentom opłaty uzdrowiskowej (gestorom bazy
noclegowej) za jej pobór na terenie Ustronia. Inkasenci opłaty uzdrowiskowej mają znaczący wpływ
na kształtowanie dochodu Miasta Ustroń z tego
tytułu. Dzięki temu możemy wspólnie zmieniać
nasze miasto, rozwijać infrastrukturę turystyczną
oraz proponować Turystom, Kuracjuszom i Gościom różne imprezy kulturalne.

-Azja”? „Nędza galicyjska” czy jednak postęp? Kraj liberalnego
ustawodawstwa czy przysłowiowych „galicyjskich wyborów”?
Miejsce szczęśliwego współistnienia czy narodowych i społecznych konfliktów?
Na 600 m2 zgromadzono blisko 600 eksponatów z kolekcji
publicznych i prywatnych: polskich, ukraińskich, austriackich i
innych. Na wystawie można obejrzeć wybitne dzieła malarskie
z XIXi XX wieku. Wśród artystów pojawiają się takie nazwiska
jak: Michał Stachowicz, Tadeusz Ajdukiewicz, Jacek Malczewski,
Vlastimil Hofman, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer,
Władysław Jarocki.
Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany album zawierający
25 esejów najwybitniejszych znawców problematyki galicyjskiej
z Europy i zza oceanu (89 zł).
Muzeum Marii Skalickiej prowadzi zapisy chętnych na wyjazd
jednodniowy do Krakowa w celu zwiedzenia wystawy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (nr 33 858 78 44) w godz.
11-16 od poniedziałku do piątku. Wyjazd wraz z opieką pilota
zorganizowany będzie przez PTTK Cieszyn lub Watra Ustroń.
Koszt wyjazdu i zwiedzania wraz z przewodnikiem podany zostanie po dokładnym ustaleniu. Orientacyjnie planuje się wyjazd
w lutym 2015, zaś koszt 70–80 zł.
8 stycznia 2015 r.

Roztomili ludeczkowie!
Witejcie pieknie w tym Nowym 2015 Roczku! Myślym, żeście
już doś wyświyntowali. Teraz zaś by było sie trzeja chycić
roboty. Zimy my też kapke na świynta dostali, bo w Szczepóna
nóm napadało śniega. Nie było tego moc, nó ale dycki cosi.
Jak sie tak człowiek podziwoł na Równice abo na Czantoryje,
toż to szumnie wyglóndało, taki biołe stromy w górach. Nó, to
jyny my tu sie tak nałuczyli, że na Boże Narodzyni by mioł być
śniyg, Ale przeca jak sie Pón Jezus łurodził, to tam nie było
śniega, bo skónd by sie tam wziyli pastyrze, co na noc zostowali ze swojimi łowieczkami na polu? A przeca tak czytómy,
że aniołowie mówili pastyrzóm, coby sie szli podziwać na to
narodzóne dla nas Dziycióntko. Nó i pastyrze poszli, nigdzi
nie pisze, że najpiyrw zawrzili łowieczki do szopy, coby jim
było ciepło, ani sie nie starali, że złodzieje łowce pokradnóm.
Nó, u nas przeważnie dycki bywoł śniyg na Godni Świynta, tóż
jak go ni ma, to narzykómy. Je prowda, że dziecka by też rade
se pogoniły po śniegu, pojeździły na nartach abo na sónkach.
Nó, łuwidzymy, jak to dalij bydzie z tóm zimóm.
Łoto w pyndziałek było Edwarda, tóż wszyckim Edulkóm
winszujym na miano wszyckigo co jyny najlepszego. Jak
żech jeszcze robiła, miałach kierownika, co też mioł Edward
na miano i my mu dycki prawili: „Edulku kochany, przez
nas wszyckich uwielbiany”. Je prowda, że ón był szykowny.
Błoznóm rozumioł, toż sie nie łobrażoł, jak mu kierysi cosikej na błozna powiedzioł. Nie wadził sie z nami. Ale jako
prawióm, był kiyrownikym całóm gymbóm. Dycki mu było
trzeja zrobić herbatke, nó bo przeca po to kiyrownik mo
pracowników, coby kole niego hipkali.
Na drugi dziyń, we wtorek, było Trzóch Króli, a że jedyn
z nich mioł na miano Kacper, toż wszyckim Kacperkóm też
winszujym wszyckigo, co jyny najlepsze.Teraz ludzie doś
radzi dowajóm chłapcóm na miano Kacper, tóż sie cosi tych
Kacperków nazbiyrało.
Mój tatulek mioł urodziny sztwortego stycznia, to latoś trefiło w niedziele, tela, że tatulek już kierysi rok je na kierchowie,
toż łurodzin nie łodprawio.
Na dyć za tydziyń już bydzie pół miesiónca i tak sie pumalutku tyn roczek bydzie nóm kuloł i ani sie nie łobezdrymy, jak
zaś bydzie Sylwestra. Nó, dobrze, że u nas je spokój, nic sie
takigo nie robi i coby tak dalij było. Nó, możne nikiedy, jak jaki
sómsiod przidzie łożrały do chałupy i jeszcze całóm cestóm se
śpiywo, dejmy na to: „Górolu czy ci nie żol...” - tóż tyn spokój
je wtynczos precz. Jeszcze nikiedy taki wypity krawal zrobi
POZIOMO: 1) otula pień drzewa, 4) trzech grajków,
6) Polskie Centrum Akredytacji, 8) liczne w karnawale,
9) ptak – symbol mądrości, 10) lepsze na przyszłość,
11) placówka handlowa, 12) miasto nad Garonną,
13) przysmak bobasa, 14) odpad skrawania, 15) szkoła
średnia, 16) …. Domini 2015, 17) mara senna, 18) kapitan Arki, 19) lipcowa solenizantka, 20) dziedziczone po
rodzicach.

z paniczkóm i z dzieckami, to dziepro je kumedyjo. Bo nikiery
je wiesioły jak se wypije, a nikiery je straszecznie spórny.
Wszycko mu zawadzo, wszycko go złości. Tóż pamiyntejcie
chłopi, coby łod nowego roku z gorzołkóm se dać pozór, bo
przi tym sie rozmaitego dziadostwa roz-dwa idzie narobić.
A jeszcze jak sie jedzie autym, a przedtym sie wypije, to
dziepro sie może narobić! Auto potrzaskać, abo jeszcze sie
zabić! Abo kogosi rozjechać. Nó to sie ani nie nazdosz jak
cie zawrzóm, a byłoby ci to trzeja. Jak chlastosz, to nie jedź!
Tóż byjmy wszyccy szykowni w tym zaczynajóncym sie roku,
nie róbmy krawalu ani dóma, ani w robocie, coby policyjo
nie miała z nami łostudy. Róbmy dobrze i pieknie, jak sie
patrzi, a bydzie sie nóm dobrze darziło, jako se winszujymy.
Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Tadeusz Biedzki - „Dziesięć bram świata”
Spośród setek zwiedzonych miejsc autor wybrał dziesięć, które
wywarły na nim największe wrażenie. Jest to książka o miejscach,
w którym natura, historia, nędza, okrucieństwa i wojny kształtują
losy i charaktery ludzi.
Tadeusz Biedzki – przedsiębiorca i podróżnik, zabiera czytelników do kopalnii siarki na Jawie, do dzikich plemion w Etiopii,
ale też do Damaszku, Betlejem czyTbilisi.
Sylwia Frołow – „Bolszewicy i apostołowie”
Książka zawiera osiem fascynujących życiorysów postaci, które wywarły istotny wpływ na dzieje dwudziestowiecznej Rosji.
Szkice biograficzne ukazują tak znane postacie czasów rosyjskiej
rewolucji jak Maksym Gorki, Włodzimierz Lenin czy car Mikołaj
II, ale też te zapomniane jak: Aleksander Parvus – bankier rewolucji czy bolszewiczka-feministka Aleksandra Kołłontaj.

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

PIONOWO: 1) urzędnik grodzki, 2) niesamowite wieści,
3) zacięty bój, 4) konkuruje z kinem, 5) strachliwe drzewo,
6) błaganie o coś, 7) w rodzinie krokodyli, 11) przedstawienie, 13) wcina trawę, 17) symbol chemiczny cynku.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązanie
oczekujemy do 16 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 50

KIERMASZ NA RYNKU
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje Grzegorz Dziadek
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
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KOLĘDUJĄ

To nie nowa tradycja, a przywrócenie zwyczaju chodzenia po kolędzie.
W okresie świątecznym mogą zapukać
do naszych drzwi kolędnicy – dzieci sąsiadów, znajomych, które złożą nam życzenia i zaśpiewają kolędę, oczekując
w zamian drobnych datków. Są oczywiście
czarne owce, które nie wyróżniają się ani
strojem, ani znajomością kolęd, a jedynie determinacją w dążeniu do łatwego
zarobku, ale tacy powoli zostają wyparci
z rynku. Niektórzy kolędnicy wyglądają
bardzo okazale, potrafią pięknie śpiewać
i recytować. Tak jak widoczne na zdjęciu
rodzeństwo – Łukasz i Magda Łukosz, których winsz zamieszczamy poniżej. (mn)

Pieczenie ciasteczek z najmłodszymi...

Fot. M. Niemiec

ŚWIĘTA W KAŻDYM WIEKU

Przed świętami panie zawsze mają dużo pracy i nie inaczej jest u członkiń
Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu. Jednak w nich harmonogramie nie
może zabraknąć wspólnego pieczenia drobnych ciasteczek, odwiedzin
u starszych i chorych koleżanek, a także u przedszkolaków oraz przygotowań do wigilijki seniorów.
17 grudnia panie przystąpiły do pierwszego pieczenia ciasteczek, a działo się to
w Przedszkolu nr 2. Takie wspólne pieczenie zorganizowano już po raz drugi i po raz
drugi dzieci były zachwycone. Nie tylko
słuchały o naszych tradycjach, ale same
mogły uczestniczyć w ich kultywowaniu,
mieszając, ugniatając, wałkując, wycinając, posypując i dekorując. Wszystko pod
czujnym okiem nauczycielek i pań z KGW.
Pieczenie ciasteczek dla siebie i koleżanek, które nie mogą się tym zająć, odbyło
się 20 grudnia w strażnicy OSP. Tradycyjnie panie składają się na zakup produktów,
potem zwykłe mąki, cukry czy bakalie,
zamieniają w prawdziwe cudeńka, które
zdobią świąteczne stoły i wyśmienicie
smakują. O tej lipowskiej tradycji powstał
film, który mogą obejrzeć zwiedzający
Muzeum Ustrońskie. Ciasteczka trafiają
nie tylko do aktywnych członkiń koła,
ale też do tych, które z powodu wieku lub

... i wigilijka z seniorami.
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stanu zdrowia nie są w stanie przygotować
specjałów.
Panie z KGW Lipwiec bardzo polubiły
dzieci z przedszkola, bo zjawiły się u nich
ponownie 23 grudnia z koncertem kolęd. Na organkach grała Maria Marianek,
a towarzyszyli jej młodzi muzycy na flecie
i keyboardzie.
30 grudnia w strażnicy OSP w Lipowcu
powitano seniorów. To bardzo ważne
spotkanie dla starszych ludzi, gdyż niektórzy z nich nie mają zbyt wiele okazji,
żeby wyjść, spotkać się ze znajomymi,
sąsiadami. Podczas świątecznego spotkania kolędy zaśpiewały dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 5, a później raczono się
wyśmienitym obiadem, słodkościami.
Była okazja do złożenia życzeń i rozmów, również z przewodniczącą KGW
Olgą Kisiała, burmistrzem Ireneuszem
Szarcem i prezesem OSP Lipowiec
Krzysztofem Krystą. Monika Niemiec

Fot. M. Niemiec

Wszyckigo nejlepszego na tyn Nowy Rok.
Cobyście sie z familijóm po chałupach
pospołu radowali.
Cobyście sie w tyn rok mieli wszyckigo doś.
Coby sie wóm dziecka chowały,
a wos posłuchały, dobre noty ze szkoły
przinosiły.
Coby sie wóm krowa łocieliła, świnia
łoprosiła,
koza łokociła.

Coby waszo gaździno była fórt tako kulato - jako je,
a nie dej Boże nie schudła,
a dobrze wóm warziła.
Coby wasz chłop po gospodach nie chodził,
a przi chałupie cosi robił.
Coby sie wóm cera dobrze wydała,
a synek wóm przikludził
szykownóm niewiaste.
Cobyście mieli pełnóm piwnice aż na
Grómnice.
Cobyście mieli pełnóm stodołe aż do lata.
Bożego Błogosławiństwa i niech wóm sie
we wszyckim darzi
i spełnio sie, co sie wóm jeszcze marzi!
I cobyście sie mieli jak w niebie Anieli,
i nie brakło czego trzeba,
a po śmierci fik do nieba!
Tak wóm szumnie winszuje
Nowy Roczek 2015 z Aniołkiym.
8 stycznia 2015 r.

Radość kadetek po zwycięstwie z BKS.

Fot. W. Suchta

W WOJEWÓDZKIEJ
CZOŁÓWCE

KADETKI
Jeszcze przed świętami kadetki TRS
„Siła” Ustroń, uczestniczące w rozgrywkach wojewódzkich w siatkówce, wygrywając 3:0 (18, 17, 15) z drugą drużyną
BKS Aluprof Bielsko-Biała, zapewniły
sobie awans do trzeciego etapu rozgrywek
w najlepszej szesnastce w województwie.
W tym meczu nasze siatkarki miały zdecydowaną przewagę i przez całe spotkanie nie było wątpliwości, kto odniesie
zwycięstwo. W kolejnym etapie trafiły do
grupy z pierwszą drużyną BKS Aluprof
Bielsko-Biała, MKS „Zorzą” Wodzisław
Śląski oraz TS Stalą Śrubiarnią Żywiec.
Przez trzy dni mecze rozgrywane są
w Żywcu i poszczególne drużyny spotykają się tylko raz. W pierwszym meczu
w poniedziałek 5 stycznia „Siła” przegrała
ze Stalą Śrubiarnią 3:0 (27, 23, 12).
MŁODZICZKI
Drużyna młodziczek TRS „Siła” Ustroń
gra w najlepszej ósemce w województwie.
Niestety naszym dziewczętom nie udało
się w dwóch turniejach wygrać meczu
i będą walczyć o miejsca 5-8, co i tak jest
jednym z większych sukcesów siatkarek
„Siły” w ostatnich latach.
– Gdzie on je znalazł - dziwił się trener
z MCKiS Jaworzno Wojciech Gryc, mając
na myśli dziewczęta z drużyny młodziczek
MKS „Zorzy” Wodzisław Śląski. Faktycznie zawodniczki o znakomitych warunkach fizycznych, praktycznie wszystkie
powyżej 180 cm wzrostu. To właśnie one
są zdecydowanymi faworytkami rozgrywek wojewódzkich.
W Ustroniu w sali SP-2 grano w niedzielę 4 stycznia kolejny turniej rozgrywek
młodziczek, a za przeciwniczki siatkarki
z „Siły” miały koleżanki z Wodzisławia
i Jaworzna. Czwartą drużyną w grupie
jest Olimpia Katowice. W pierwszym
8 stycznia 2015 r.			

meczu „Siła” uległa 0:2 (8, 16) drużynie
z Jaworzna, w drugim „Zorza” pokonała
Jaworzno 2:0 (16, 17), w trzecim „Siła
przegrała z „Zorzą” 0:2 (16, 17).
Mówią trenerzy młodziczek:
W. Gryc z Jaworzna: - W ubiegłym roku
zajęliśmy 44. miejsce, w tym gramy

Młodziczki Siły kontra Jaworzno.

o finał, więc jest progres. Trenuję około
trzydziestu dziewcząt, a w meczach grają
te, które gwarantują odpowiedni poziom.
O wejście do finału będziemy chyba liczyć
małe punkty z Olimpią Katowice, bo Wodzisław jest poza zasięgiem. Ten zespół
idzie na mistrza województwa, a chyba
zdobędzie też coś w mistrzostwach Polski.
Andrzej Brzezinka z „Zorzy”: - Mam
fajny zespół, siedem zawodniczek z kadry
Śląska pięknie zagrało na turnieju nadziei
olimpijskich, cztery dostały powołanie na
kampy narodowej reprezentacji rocznika
2000, jedna powołanie do kadry Polski.
Na razie w rozgrywkach w 20 spotkaniach
straciliśmy jednego seta w Tychach. Sezon
wyczerpujący, bo niektóre dodatkowo
grają w II lidze. W zeszłym roku z tym
rocznikiem dotarliśmy do półfinału mistrzostw Polski i wygraliśmy jedno spotkanie. Jeżeli teraz nie przytrafią się kontuzje,
jest nadzieja na dotarcie dość daleko, choć
trudno powiedzieć, bo Śląsk w kobiecej
siatkówce nie jest mocny. Dziewczyny
mogą się rozwijać i grać dalej. Warunki
fizyczne kapitalne, a i potrafią dość dobrze
odbijać.
Zbigniew Gruszczyk z „Siły”: - Do finału
nie wchodzimy, a wydaje się, że najlepszy jest zespół z Wodzisławia. Jaworzno
z nami wygrało, bo przede wszystkim
zabrakło przyjęcia w mojej drużynie, ale
chyba też dziewczyny nie bardzo wierzyły
w to, że mogą nawiązać walkę. Trudno
się grało w tej grupie, ale to już najlepsze
drużyny na Śląsku i tu już nie ma słabych.
Gramy dalej, a przed rozgrywkami nie zakładaliśmy, że znajdziemy się w ósemce.
To nasz sukces.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
sztab MDK „Prażakówka”
X Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe
Mistrzostwo Juniorów, MDK „Prażakówka”

dziesięć lat temu
Z zimy to na razie mamy tylko przymrozki.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Napastnik wyrwał mieszkance Ustronia torebkę i wyciągnął
z niej klucze. Poszkodowana wezwała policjantów i razem z nimi
jeździła samochodem patrolowym po okolicy, żeby rozpoznać
przestępcę. To się nie powiodło, ale spotkała swojego męża.
Zdecydowano, że policjanci odwiozą małżeństwo do domu.
Było już po wpół do trzeciej, kiedy podjeżdżali pod blok jednego
z ustrońskich osiedli. Zauważyli, że przez balkon wyskakuje złodziej, który wcześniej napadł mieszkankę Ustronia, a następnie
korzystając z jej kluczy, obrabował mieszkanie. W ciągu 20 minut
policjanci mieli sylwestrowego złodzieja i łup.
A jak ukradną dziurę?

Fot. M. Niemiec

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

SUPER OKAZJA! Wyprzedaż
odzieży zimowej w cenach hurtowych. Usługi pralni chemicznej,
pranie dywanów. Sklep "Wszystko
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło
PKO). 660-546-764.

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

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

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

Pokój do wynajęcia. 665-87-5678.

Kulig doliną Dobki. 503-523-656.

8.1						
9-10.1				
11-12.1		
13-14.1		
15-16.1		

Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Zamienię własnościowe mieszkanie M-5 na mniejsze w Ustroniu
w dobrej lokalizacji. 609-75-34-77.

Dr. Zdrowitt				ul. Daszyńskiego 73		 tel. 853-63-22
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
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Zniknęły baraki na Zawodziu przy Maciejce. Rozbiórkę przeprowadzono w grudniu. Wiadomo, że mieszkali tam bezdomni.
Nie zapomniano o nich. Dla części, tych związanych z Ustroniem,
przygotowano mieszkania, natomiast pozostałych umieszczono
w noclegowniach. Bezdomni prosili nas, by podziękować władzom
miasta za opiekę.
Przed godz. 24 burmistrz miasta złożył wszystkim życzenia
noworoczne, a następnie pierwszy raz popłynęły w eter dźwięki hejnału Ustronia, opartego na motywie pieśni „Tam gdzie
Czantoria się wznosi”. Jako że dwie edycje konkursu nie zostały
rozstrzygnięte, komisja konkursowa nie zaakceptowała ani jednej propozycji hejnału, kilku muzyków powiatu cieszyńskiego
opracowało hejnał i przekazało go bezpłatnie jako dar z okazji
700-lecia naszego miasta. Hejnał zrealizował muzycznie i nagrał
Janusz Kania. On też gra hejnał na trąbce.
W. Oszelda jest najstarszym czynnym dziennikarzem w Polsce. Mając 97 lat wydaje własnym sumptem gazetę, organizuje
spotkania, uczestniczy w wielu przedsięwzięciach. (...) – Nikomu
nie radzę być bardzo starym. Jest dużo kłopotów z samym sobą.
Człowiek dziwaczeje – mówił z lekką ironią W. Oszelda. Mógł
sobie na to pozwolić, gdyż mimo swego wieku, jest w doskonałej
kondycji. Ponadto podczas spotkania mówił m.in.: – Jest kilka
klubów propozycji w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, kilka
w Czechach. Był okres gdy na Zaoziu działało 17 klubów propozycji. Jedyny wiejski Klub Propozycji jest w Cisownicy, a to
dlatego, że jest tam pani Waszut, autentyczny animator kultury.
Po prostu trzeba być cierpliwym, a tej cechy brak Polakom.
A ja mam naturę systematyczną, żłobię tak długo, aż zrobię dziurę
w betonie. Dzięki temu klub istniał za dawnych, komunistycznych
czasów. Nie było łatwo, choć ten komunizm miał polskie barwy. Co
piątek, chorzy czy zdrowi, przez 44 lata zjednaliśmy sobie masę
przyjaciół. Łatwo umierać na placu boju, trudniej być bohaterem
dnia codziennego.
Wybrała: (mn)
SPROSTOWANIE
W numerze 51/2014 GU do artykułu o Annie Cieślar wkradł
się błąd. Córka pani Anny ma na imię Jolanta.
8 stycznia 2015 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Nowy początek
Stało się; minął kolejny rok naszej
ery. Zgodnie z przyjętym przed wiekami sposobami liczenia, był to rok 2014.
Ten rok przeszedł już do przeszłości
i stał się historią. Istnieć już będzie tylko
w naszych wspomnieniach i opracowaniach historycznych. I jak to było z poprzednimi latami, i ten będzie wspominany
różnie, bo w życiu jednych zapisał się
złotymi zgłoskami, bo przyniósł ważne, upragnione i szczęśliwe wydarzenia,
a w życiu innych był rokiem, o którym
chcieliby jak najszybciej zapomnieć, bo
nie był dla nich łaskawy, przynosząc ze
sobą smutek, chorobę i żałobę. Zapewne
w życiu większości z nas w ciągu tego
minionego roku przeplatały się dni radosne i smutne, czas szczęścia i niedoli.
Bez względu jednak na to, jaki był dla
każdego z nas ten miniony rok, mamy go
już za sobą. I zaczęliśmy nowy rok i przy
kolejnych datach będziemy przez następny
dni dodawać w zapisie rok 2015. Pewno
przez jakiś czas będziemy się mylić, ale
przyzwyczaimy się do tego, że po roku
2014 mamy rok 2015.

FELIETON
Losy

Okres mijających kolejno świąt Bożego
Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli
(Objawienia Pańskiego, Epifanii) był najlepszym czasem do zastanowienia się nad
ludzkimi losami. Już pisząc tradycyjne
świąteczne kartki z życzeniami do krewnych i znajomych z Polski i za granicy
zacząłem zastanawiać się, co spowodowało,
że znaleźli się tam, a nie gdzie indziej. Jakie
były ich losy? Otrzymywane zaś, czy to tradycyjnie pocztą, czy też drogą internetową,
bądź telefoniczną życzenia świąteczno-noworoczne ponownie przypomniały nam,
to znaczy, mnie i żonie Lusi, historię życia
naszych krewnych i znajomych. Ludzkie
losy, jakie są ciekawe, czy zastanawialiście
się nad nimi P.T. Czytelnicy?
Początkiem lat 20-tych ubiegłego wieku
połowa rodzeństwa mojej babci ze strony
mamy wyemigrowała do Francji. Pojechali
Michał, Andzia i Janek zaś Maria, moja
babcia Stefa i najmłodsza z rodzeństwa,
Zosia pozostały w Starym Sączu. Ciocia
Marysia w chwili wyjazdu rodzeństwa
była już zamężna, ciocia Zosia małoletnia.
Ale, dlaczego babcia Stefa nie wyjechała?
W rodzinie krążyła opowieść, że Stefa
była jakby mniej zaradna, nie potrafiła np.
wprowadzić wozu do stodoły, to znaczy
wpychanie wozu tyłem do stodoły, mówiąc delikatnie, stanowiło dla niej pewien
problem, co przekładało się zawsze na kilka
8 stycznia 2015 r.			

Przy okazji zamiany starego roku na
nowy mówimy, że znowu wszyscy postarzeliśmy się o kolejny rok. To by wskazywało na to, że starzejemy się razem
i wszyscy w tym samym tempie. Doświadczenie uczy jednak, że jest inaczej. Tak
naprawdę o kolejny rok stajemy się starsi
w dniu kolejnej rocznicy naszych urodzin.
A do tego proces starzenia się u każdego
przebiega inaczej. Kiedy dopisuje zdrowie
i siły, to wtedy nie widać oznak mijającego
czasu i zdaje się, że człowiek nic się nie
zmienia. Inaczej jednak jest, gdy przychodzi choroba albo jakieś poważne kłopoty
i zmartwienia. Wtedy proces starzenia się
nabiera raptownego przyśpieszenia. Zaobserwowaliśmy to przed laty u naszego
przyjaciela. Był od nas o kilkanaście lat
starszy. Długo jednak nie było widać owej
różnicy wieku między nami. Kiedy jednak
ciężko zachorował i zobaczyliśmy go po
kilku miesiącach tej choroby, jakby nagle
przybyło mu dwadzieścia lat.
Sam zresztą takiego przyśpieszenia
procesu starzenia się doświadczyłem na
sobie. Miałem wtedy trzydzieści pięć
lat i przeżywałem trudny okres w moim
życiu. Ośmieliłem się bowiem poddać
w wątpliwość to, w co wierzyli moi poprzednicy i zwierzchnicy. Otrzymałem
zakaz publikacji i oskarżano mnie o podważanie polskiej racji stanu. Wyglądało
na to, że zabraknie dla mnie miejsca
w Kościele i w Polsce. W ciągu krótkiego

czasu posiwiałem i miałem coraz większe
kłopoty z pamięcią. Kiedy zobaczyła mnie
moja Mama, stwierdziła, że może być już
siwa, bo ma siwego syna i nie musi już
farbować swoich włosów. Potrzebowałem
potem kilku lat, aby wrócić do normalnego
życia. Pamięć odzyskałem, ale moje włosy
już nie odzyskały dawnego koloru.
Wszyscy się starzejemy, ale każdy inaczej i w innym tempie. Czasem udaje się
ten proces starzenia zatrzymać, a przynajmniej zwolnić, a innym razem nabiera on
przyśpieszenia. Kiedy jednak mamy za
sobą kolejny trudny rok, to zawsze mamy
nadzieję, że ten nowy rok okaże się dla
nas łaskawszy i przyniesie nam zmiany na
lepsze; poprawi się stan naszego zdrowia,
przezwyciężymy nasze kłopoty i strapienia, wyjdziemy, jak to się mówi, na prostą.
Przyznam, że sam zaczynam rok 2015
z takimi nadziejami. Patrzę optymistycznie w nieznaną przyszłość. I jestem pewny
tego, że tak trzeba.
I Wam, Drodzy Czytelnicy, życzę wiele
dobrych nadziei i optymizmu na ten Nowy
Roku. A także tego, żeby w tym roku
2015, jak najwięcej tych dobrych nadziei
się spełniło, i to zarówno w osobistym
życiu każdego z nas, jak i w życiu naszego
miasta, naszego kraju i całego świata. Oby
te dobre życzenia, które sobie wzajemnie
składamy na progu nowego roku, miały
moc stwórczą i stały się rzeczywistością.
Jerzy Bór

nieudanych prób, nim wóz znalazł się na
docelowym miejscu w stodole. Rodzeństwo
babci Stefy jadąc do Francji wiedziało, że
tam dorobią się na tyle, iż będą mogli sobie kupić samochody...., i co wtedy, zrobi
Stefa, skoro miała takie kłopoty z wozem.
Takie ich rozumowanie spowodowało, że
nie zabrali siostry ze sobą. Babcia Stefa
w II Rzeczypospolitej poradziła sobie całkiem, całkiem dobrze. Najpierw w Nowym
Sączu poznała prawdziwego ułana na koniu,
który odbywał tam służbę wojskową, za
którego to wyszła za mąż. Potem razem wyjechali do Lwowa. Dorobili się trzech córek
i małego domu na Sygniówce, przedmieściu Lwowa. Stąd, za przyczyną hitlerowskich Niemiec, które wywołały II wojnę
światową, sowieckiej Armii Czerwonej,
która dwukrotnie zajęła Lwów, (z tym,
że drugi raz na całe czterdzieści sześć lat)
oraz porozumienia zwycięskich aliantów,
zmuszona została do przesiedlenia się
do Gliwic. A gdyby babcia Stefa z tym
wozem lepiej „działała”, być może i ja
z moją siostrą Ewą dziś w okolicach Lyonu,
bym zamieszkiwał.
Moja suczka Lola, rasy syberian husky, słuchając powyższej historii, zawsze
się zastanawia, jaką drogę przebyli jej
przodkowie, z Syberii do małej hodowli
psów północy, w małopolskiej Dąbrowie
Tarnowskiej. Studiując historię pojawienia się tej rasy psów w Polsce, w latach
80-tych XX wieku, dowiadujemy się, że
droga przybycia psów do Europy wiodła
przez Kanadę i Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej. Być może, że praprzodkinią
Loli, była pierwsza suka hodowlana Juonna
Elfkarnes sprowadzona do Polski w 1983

roku. W każdym razie jej rodzice Lesco
i Lena pochodzili z Turskiej Kępy. Cóż, za
ciekawe psie losy!
Nie tylko pokolenie naszych ojców, które
przeżyło dwie wojny światowe miało ciekawe losy. Dotyczyło to także ich dzieci,
które przeżyły II wojnę z całą jej okropnością, dwóch najeźdźców, okupacji, zsyłek,
przymusowych robót, obozów zagłady
i wreszcie wysiedlenia. Wszystkie te traumatyczne przeżycia wojenne, a zwłaszcza
wysiedlenie ze Lwowa, powojenny układ
państw w Europie, ciągłe zagrożenie następną, już atomową,wojną, spowodowały,
że moi rodzice pomimo zawarcia związku
małżeńskiego w lipcu 1944 roku, przez
pierwsze trzy powojenne lata nie chcieli mieć dzieci. Dokładnie to, śp. ojciec
w obawie o przyszły los potomka, nie czynił
żadnych starań w tym kierunku. Wtedy to
śp. mama wzięła się na sposób. Wiedząc,
że ojciec posłuszny jest każdemu zaleceniu
lekarskiemu, udała się do swojego lekarza,
przedstawiła mu swój problem, że jest trzy
lata po ślubie, a mąż nie chce mieć dzieci
i żeby jej pomógł. Lekarz wystawił Mamie
następującą receptę: „Ubezpieczalnia Społeczna w Białej, Georg Adelajda, Rp. Ze
względu na ogólny stan zdrowia wskazana
jest ciąża u wymienionej, Dr Szczyłowski
Jan, 2/4/1947.” Mama pokazała receptę
ojcu, a śp. ojciec, to lekarzom wierzył
i stosował się do ich zaleceń. Urodziłem
się więc, niejako „na podstawie” tamtej
recepty, którą uważam za najważniejszy
mój dokument. Bez niego nie byłoby mnie
na świecie!
Ach, ludzkie losy, jakie są ich koleje?
Andrzej Georg
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17:1 DLA KAJETANOWICZA

„Niepokonany”, „Imponujący”, „Król Kajetan”, „Rekordzista”, „Bezlitosny”, „Popis”, „Dominacja”, „Fantastyczny”, „Znowu najszybszy” – takie
określenia w kontekście Kajetana Kajetanowicza padały z ust kibiców,
dziennikarzy, a także rywali w trakcie Rajdu Janner. Kajetan to inna liga,
stwierdził jeden z rywali.
Tegoroczny Rajd Janner rozgrywany od 4-6 stycznia w Austrii zdominowała jadąca na fordzie fiesta R5 załoga: kierowca Kajetan Kajetanowicz
i pilot Jarosław Baran. Nie dali najmniejszych szans rywalom wygrywając
17 z 18 odcinków specjalnych. O przewadze niech świadczy, że drugi Robert
Consani z Francji kończył rajd ze stratą ponad siedmiu minut. Kierowca
z Ustronia jechał pewnie i szybko, gdy konkurenci lądowali w zaspach.
Rajdu nie ukończył Irlandczyk Craig Breen znany z ubiegłorocznych zmagań w ERC czy Francuz Stephan Lefebvre.
Rozgrywany z przerwami od 1969 r.
Rajd Janner w tym sezonie ponownie
otwierał sezon FIA ERC. Kajetanowicz
miał już za sobą dwa starty w tej imprezie.
Po raz pierwszy w 2012 r. za kierownicą
Subaru Impreza. Wtedy wywalczył 6.
miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie wśród załóg w samochodach seryjnych. W styczniu ubiegłego roku Kajetanowicz i Baran fantastycznie rozpoczęli
Rajd Janner, wygrywając 3 z pierwszych
5 odcinków specjalnych. Niestety, świetną
jazdę załogi przerwała awaria samochodu.
W tegorocznym rajdzie dominacja kierowcy z Ustronia K. Kajetanowicza
rozpoczęła się już w kwalifikacjach, które
wygrał. Miał przywilej jako pierwszy
wybierać numer startowy i wybrał 14. Na
śnieżnych trasach to jadący z dalszymi
numerami mają nieco ułatwione zadanie,
a tegoroczny Jannerrally rozgrywany był
w typowo zimowych warunkach.
Nastepnego dnia w poniedziałek 5 grudnia Kajetanowicz-Baran zdominowali pierwszą pętlę rajdu i wygrali trzy pierwsze
odcinki specjalne W wywiadze telewizyj-

nym swe zwyciestwa K. Kajetanowicz
dedykował obchodzącemu urodziny ojcu.
Po pierwszym dniu austriackiej eliminacji ERC na koncie kierowcy z Ustronia był
komplet dziesięciu wygranych odcinków
specjalnych na dziesięć rozgrywanych. Aż
7 z 10 odcinków wygrali notując ponad
10-sekundową przewagę. Na odcinkach
w regionie Muhlviertel wygrali aż 10
prób z rzędu, poprawiając tym samym
osiągnięcie mistrza Europy z 2013, który
w Rajdzie Barum popisał się 9 wygranymi
odcinkami z rzędu.
- To był niesamowity dzień. Wczoraj wygraliśmy odcinek kwalifikacyjny, a dziś
zdobyliśmy wszystko, co było do zdobycia.
Słowem - niewiarygodne uczucie - mówił
po pierwszym dniu K. Kajetanowicz. - Tak
naprawdę nie wiem co powiedzieć. To była
fantastyczna robota całego LOTOS Rally
Team. Dobre wyczucie pozwalało nam
jechać niezwykle szybko, bo z maksymalnymi prędkościami, po śniegu i lodzie. To
fantastyczne otwarcie sezonu. Zebraliśmy
też mnóstwo punktów do klasyfikacji Ice
Masters i to jest dla nas równie ważne.

Natomiast najważniejsze jest to, że mamy
dużo sportowej satysfakcji.
Drugi dzień zimowych zmagań rajdowców rozpoczyna się podobnie jak
pierwszy, czyli od seryjnych zwycięstw
K. Kajetanowicza. Nie zwalnia tempa ani
na chwilę.
Jak przyznawali sami zawodnicy pierwsze trzy próby sportowe drugiego dnia
były pełne niespodzianek. W tych nieprzewidywalnych warunkach najwięcej
przyczepności, rytmu i tempa odnaleźli
reprezentanci LOTOS Rally Team.
Kolejne oesy i kolejne zwycięstwa.
Jedynie na ostatnim 18. odcinku Kajetanowicz-Baran zajmują drugie miejsce,
co nie ma wpływu na ostateczny wynik
i ocenę jazdy kierowcy z naszego miasta.
- Zwycięstwo w rundzie mistrzostw Europy to niesamowite uczucie - mówił na
mecie K. Kajetanowicz. - Muszę przyznać, że przez cały ostatni oes myślałem
już właśnie o tym, jak pięknie będzie na
mecie. To fantastyczne, że jesteśmy tutaj,
wygraliśmy ten rajd i tak dużo odcinków
specjalnych. To była ciężka praca całego
LOTOS Rally Team. Chcę wszystkim
podziękować, a w szczególności tym,
którzy na nas liczyli i wierzyli w to,
że możemy osiągnąć tak wielki sukces.
Wiem, że czeka nas jeszcze wiele pracy,
taki jest nasz plan. Wiem też, że możemy
się jeszcze poprawić. Każdy rajd zaliczany do mistrzostw Europy jest zupełnie
inny. Tutaj mieliśmy znakomity feeling.
Wszystko działało perfekcyjnie. Każdy
element „układanki” był na właściwym
miejscu. To też świadczy o tym, że byliśmy doskonale przygotowani do tego
rajdu. A był to bardzo wymagający rajd.
Bardzo późno kładliśmy się spać i bardzo
wcześnie wstawaliśmy. A teraz możemy
świętować i cieszyć się z sukcesu.
- Byliśmy naprawdę dobrze przygotowani i przez dwa dni mieliśmy dobre
tempo - mówił J. Baran. - Doświadczenie z ubiegłych lat zawsze pomaga, ale
z uwagi na warunki tegoroczny Janner, to
zdecydowanie inny rajd niż w poprzednim
roku. Zwycięstwo z taką przewagą zawsze
cieszy, ale to dopiero początek mistrzostw.
Dla Kajetanowicza to czwarty w karierze triumf w rajdzie zaliczanym do kalendarza FIA ERC. W sumie we Freistadt
załoga LOTOS Rally Team wywalczyła
39 punktów Rajdowych Mistrzostw Europy – 25 za wygraną w całym rajdzie i po
7 punktów za zwycięstwa w obu etapach
zmagań. Rajd jest także jedną z dwóch
rund zaliczanych do zimowej klasyfikacji
mistrzostw Europy. Wygrywając aż 17
oesów na lodzie i śniegu Kajetanowicz
i Baran wywalczyli aż 176 punktów do tej
klasyfikacji i pewnie przewodzą punktacji
FIA ERC Ice Masters.
Starty Kajetana Kajetanowicza i Jarka
Barana wspierają strategiczny partner
LOTOS Rally Team - Grupa LOTOS a także CUBE.ITG i Driving Experience.
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