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ODPORNOŚĆ JEST JEDNA WEEKENDOWY NAJAZD
Rozmowa z lekarzem pediatrą
Marzanną Kunkel-Korczago

Rodzice mieszkający w Ustroniu, których dzieci uczęszczają
do żłobka, mogli na koszt miasta zaszczepić pociechy przeciw
pneumokokom. Czy skorzystali z tego?
W przypadku naszej placówki, oferta skierowana była zaledwie do
kilkorga dzieci i ich rodzice skorzystali z bezpłatnych szczepień.
Sporo dzieci, które mogłyby skorzystać, zostało zaszczepionych
już wcześniej z inicjatywy rodziców. Od kilku lat prowadzimy bowiem akcję uświadamiania rodzicom, jak ważne jest to szczepienie.
Szczepiąc regularnie od około 5-6 lat dzieci powyżej 2 miesiąca
życia widzimy, że to szczepienie ma ogromne znaczenie w ochronie
najmłodszych przed bardzo poważnymi następstwami, jakie stanowi
inwazyjna choroba pneumokokowa. Mogę stwierdzić, że od momentu rozpoczęcia szczepień praktycznie nie obserwujemy powikłań w
postaci zapalenia opon rdzeniowo-mózgowych, zapalenia mózgu,
bardzo rzadko zdarza się pneumokokowe zapalenie płuc i jedynie
u dzieci nieszczepionych.
(cd. na str. 2)
19 lutego 2015 r.			

W sobotę i niedzielę Ustroń był zakorkowany, brakowało miejsc
na parkingach, o postoju pod koleją linową Czantoria nie było co marzyć. Odnotowano tam za to 10.000 przejazdów w sobotę i 9.500 w
niedzielę. Sukcesem zakończyły się śląskie ferie zimowe 2015. (mn)

SESJA ON LINE

Otrzymaliśmy list o treści:
Gratuluję transmisji na „żywo” posiedzeń Rady. Uprzejmie
proszę o podanie adresu i terminów transmisji.
Może Gazeta Ustrońska w „Co nas czeka”, tydzień przed sesją
informowałaby czytelników o tym wydarzeniu, podając również
link do tej transmisji. Praca Rady przy otwartej kurtynie, to jest
to.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
Spełniamy prośbę i informujemy, że najbliższa sesja Rady
Miasta odbędzie się w czwartek 26 lutego o godz. 14, a oglądać
będzie ją można pod aderesem: www.radamiasta.ustron.pl. Na
tej stronie można oglądać sesje również w późniejszym terminie.
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(cd. ze str. 1)
Jaki jest koszt wykonania tego szczepienia we własnym zakresie?
Są to dość kosztowne szczepionki i trzeba się liczyć z wydatkiem
około 300 zł (za jedną dawkę), który obejmuje koszt szczepionki
oraz badanie lekarskie. Zakupienie szczepionki w placówce służby
zdrowia, nie tylko nie naraża rodziców na zwiększone wydatki
w stosunku do nabycia jej w aptece, ale co najważniejsze eliminuje
niebezpieczeństwo jej niewłaściwego transportu i przechowywania.
Choć wydatek jest dość duży, to warto go ponieść, bo oprócz najważniejszej korzyści, jaką jest zdrowie dziecka, rodzice oszczędzają
na lekach, które musieliby zakupić w razie choroby, gdyż dzieci
nieszczepione chorują znacznie częściej, a przebieg choroby jest
zdecydowanie cięższy. Taka sama procedura dotyczy szczepionek
skoniugowanych, tzw. pięć lub sześć w jednym.
Spotyka się opinie, że szczepionkami przeciw kilku chorobom
za mocno atakujemy mały organizm.
Oczywiście jest to nieprawda. Dzięki szczepionkom skoniugowanym zmniejszamy do minimum stres dziecka związany z kłuciem,
ale nie tylko o komfort tu chodzi. Współczesne szczepionki różnią
się znacznie od tych stosowanych dawniej. Ilość antygenów, które
wywołują odporność jest nieporównywalnie mniejsza niż w tych
starych. W przypadku krztuśca szczepionki zawierały kiedyś 3000
antygenów, a teraz – 3. To bardzo istotna różnica szczególnie przy
podawaniu szczepionek małym dzieciom i niemowlętom. Stosując
nowoczesne szczepionki skojarzone, dążymy do tego, by jak najmniejszą ilością antygenów wywołać pożądaną reakcję obronną.
Coraz częściej spotykamy się ze zrozumieniem tej kwestii przez
rodziców, którzy decydują się na szczepienia skojarzone.
Czy można przesadzić ze szczepionkami?
W oparciu o profesjonalne badania, stwierdzam, że szczepiąc
dziecko zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień, zarówno
szczepionkami obowiązkowymi, jak i zalecanymi, nie można.
Zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, gdybyśmy np. podczas
jednej wizyty zaszczepili dziecko 10 różnymi szczepionkami, które

M. Kunkel-Korczago.

Fot. M. Niemiec

w sumie 19 818,54 zł wsparcia
z gminnej kasy.
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*
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Wystartował cykl wiejskich zebrań w gminie Zebrzydowice.
Wybierani są sołtysi i rady sołeckie na kadencję 2015-2019.

Od 23 do 27 lutego potrwa
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Dyżury pełnić będą prokuratorzy. W Cieszynie bezpłatnych
porad prawnych będzie można
zasięgnąć od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9.30-15.00.

Projekty dotyczące budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane są
w gminie Hażlach. Przydomowe oczyszczalnie powstaną
w dziesięciu gospodarstwach.
Wnioskodawcy otrzymają

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie zrezygnował
z budowy galerii handlowo-usługowej na działce w sąsiedztwie Sądu Rejonowego
i Zakładu Karnego. Przyczyną były protesty cieszyńskich
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*

*
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zawierałyby po 100 antygenów każda, to i tak wykorzystalibyśmy
tylko 0,1% możliwości obronnych układu immunologicznego,
którą ma niemowlę w stosunku do różnych antygenów. Pokutuje
wśród rodziców opinia, że to ich malutkie dziecko przychodzi na
świat całkowicie bezbronne i nie posiada ochrony przed różnymi
drobnoustrojami. Jak my mu teraz dołożymy jeszcze tak ogromną
dawkę różnych bakterii i wirusów, to mały organizm nie wytrzyma.
A przecież, wyniki licznych badań wykazują, że układ immunologiczny już w okresie noworodkowym ma możliwość reagowania na
ogromną liczbę antygenów, co jest konieczne, aby przychodzące na
świat dziecko przetrwało i mogło się rozwijać w otoczeniu pełnym
drobnoustrojów, antygenów pokarmowych oraz powietrznopochodnych, nie żyje przecież w sterylnych warunkach. Układ odporności
maluchów nie jest zatem niedojrzały, ale nie zna jeszcze wszystkich
najpoważniejszych zagrożeń. Nie ma wystarczającej „wiedzy”.
Z codziennymi zarazkami daje sobie radę, mimo że są ich miliony,
ale tych najgroźniejszych bakterii, wirusów jeszcze nie zna. To
z powodu tej „niewiedzy” najczęściej i najciężej chorują właśnie
najmłodsze dzieci. Dlatego też większość szczepień zaplanowano
tak wcześnie. Szczepienia to znacznie bezpieczniejsze lekcje, bo
w kontrolowany sposób, nie wywołując choroby, a wyprzedzając ją,
„przedstawiamy” układowi odpornościowemu zabite albo bardzo
osłabione bakterie wirusy lub tylko ich fragmenty. Dzięki szczepieniom układ odporności uczy się szybciej, bezpieczniej, dobrze się
rozwija i jest gotowy wygrać walkę, gdy dziecko spotka na swojej
drodze te groźne zarazki. Mówi się, że przy szczepieniu nie podnosimy odporności naturalnej. Odporność jest tylko jedna, a w przypadku
choroby mamy do czynienia z nagłym, niekontrolowanym atakiem
wirusów lub bakterii, który dodatkowo może zdarzyć się w czasie
gorszej kondycji dziecka, gdy tymczasem, przed zaszczepieniem
lekarz sprawdza, czy mały pacjent jest zdrowy.
Zaszczepienie jednego dziecka wpływa na zachorowalność innych?
Oczywiście, w przypadku niektórych chorób, tylko zaszczepienie
zdecydowanej większości populacji daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa. Gdy np. w Holandii „wyszczepialność” odry spadła
zaledwie o 5 % do 95% populacji, liczba przypadków zachorowań
na tę chorobę gwałtownie wzrosła w społeczeństwie.
Czy taki mechanizm zadziałał w tym roku w przypadku grypy?
Podobno duża część dzieci przeleżała je w łóżku.
Najwięcej zachorowań mieliśmy w pierwszym tygodniu ferii
głównie wśród dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli,
w drugim dołączyło starsze rodzeństwo i rodzice. Spodziewaliśmy
się tego, gdyż w sezonie jesiennym 2014 wyjątkowo mało osób
zaszczepiło się przeciwko grypie. Komitet Doradczy ds. Szczepień
przy Światowej Organizacji Zdrowia określający grupy ryzyka osób,
które powinny się szczepić przeciw grypie, od 2009 roku umieścił
na drugiej pozycji, tuż po osobach po przeszczepieniu organu,
zdrowe dzieci od 6 do 18 miesiąca życia, które u nas szczepione
są wyjątkowo rzadko. Skończyło się promowanie w mediach tych
szczepień i spadło zainteresowanie, a są one naprawdę potrzebne
i korzystne dla pacjenta – pomagają uniknąć choroby o ciężkim
przebiegu i bardzo groźnych powikłań, a przy okazji utrudniają
rozprzestrzenianie się wirusa.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
kupców. Zgromadzenie Wspólników ZBM podjęło też decyzję
o zawieszeniu budowy domu
z lokalami mieszkalnymi
w rejonie ulicy Mickiewicza.
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Koło Łowieckie „Diana” ze
Skoczowa obchodzi 60-lecie.
Z okazji jubileuszu wręczono
medale za zasługi łowieckie.
Zagrał zespół muzyczny „Kwiczoły”.

*

*

*

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku
i znajduje się w kronice Jakuba Schickfussa. Budowla
była wtedy dobrze obwarowana. Zburzono ją w XIX wieku

i zbudowano nowy zamek istniejący do dziś.
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Zespół Regionalny „Istebna”
wrócił z tournée po Australii.
Trwało miesiąc. Górale pokonali kilka tysięcy kilometrów
i dali 15 koncertów. Widzowie
byli zachwyceni.
W ostatnich tygodniach policja odnotowała serię włamań
do budynków jednorodzinnych
w Cieszynie i okolicy. Złodzieje
wchodzą najczęściej przez drzwi
balkonowe. Kradną kosztowności, sprzęt agd i rtv, laptopy i gotówkę. Policja apeluje o wzmożoną czujność.
(nik)
19 lutego 2015 r.

KONFERENCJA KOBIET
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja” zaprasza na Konferencję Kobiet pt.: „Kobieta z wizją na życie”, która odbędzie się
w sobotę, 7 marca w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. W programie
m.in. wykłady, historie życia, uwielbienie, uroczysty obiad.
Zgłoszenia na: www.misja.org.pl
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DLACZEGO WARTO JECHAĆ
NA BORNEO I SRI LANKĘ
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Dorotą i Michałem
Kohutami na temat „Z wyspy na wyspę, czyli dlaczego warto
było jechać na Borneo i Sri Lankę”, które odbędzie się w sobotę
28 lutego o godz. 16.00.
CZY MÓZG I UMYSŁ CHORUJĄ TAK SAMO?
Klub Zdrowia w Ustroniu rozpoczyna kolejny rok wykładów
i spotkań. Już 25 lutego o godz. 17.30 odbędzie się prelekcja pt.
„Czy mózg i umysł chorują tak samo?”, którą przedstawi dr n.
med. Krzysztof Wierzbicki. Spotkania odbywać się będą tak jak
w ubiegłym roku w każdą czwartą środę miesiąca o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2.

*

*

*

POWALCZĄ O PUCHAR CZANTORII
21 lutego o godz. 11 rozpoczną się na stoku Solisko – Czantoria XI Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii. W zawodach
mogą wziąć udział osoby zrzeszone i niezrzeszone, które zgłoszą
swój udział w terminie przewidzianym w regulaminie, posiadają
sprawny sprzęt narciarski i odpowiednie umiejętności, dobry stan
zdrowia, również dzieci i młodzież do lat 16, ale tylko za zgodą
rodziców, opiekunów przedstawioną w biurze zawodów. Wszyscy
startujący muszą posiadać kaski. Zgłosić udział można w dniu
zawodów od godz. 9.00 do 10.30 w biurze zawodów powyżej
dolnej stacji kolei. Zamknięcie listy startowej o godz. 10.30. Przy
zgłoszeniu należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający
rok urodzenia. W klasyfikacji generalnej za pierwsze miejsce
kobiety i mężczyźni otrzymują puchar i nagrodę rzeczową,
w każdej grupie wiekowej za trzy pierwsze miejsca wręczone
będą okolicznościowe statuetki, medale, nagrody – upominki.

*
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CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Andrzej Korcz		
lat 65		
ul. Malinowa
Paweł Małysz		
lat 88		
ul. Drozdów

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

śp. Marcina Szturca

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz
wszystkim uczestnikom pogrzebu
składają
Rodzice
REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

11 II 2015 r.
Interweniowano u właściciela
reklamy stojącej na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej z Akacjową, bo
kierowcy skarżyli się, że światła
ich oślepiają. Właściciel ma wyregulować oświetlenie reklamy.
12 II 2015 r.
Kontrola przejezdności dróg,
szczególnie w newralgicznych
miejscach na ul. Równica, Pod
Grapą, Stromej.
12 II 2015 r.
Na komendę SM zgłosiła się osoba, która stwierdziła, że wie, kto
poprzebijał opony w samochodach
zaparkowanych na os. Manhatan.
Zawieziono ją do komisariatu
policji.
13 II 2015 r.
W Hermanicach ustalono właściciela dwóch biegających bez opieki psów i ukarano go mandatem
w wys. 150 zł.
13 II 2015 r.
Mieszkankę Istebnej ukarano mandatem karnym za potrącenie psa
samochodem i odjechanie z miejsca zdarzenia. Ustalono winną,
gdyż świadek zapamiętał i podał
numery rejestracyjne pojazdu.
14 II 2015 r.
Mandatem w wys. 150 zł ukarano mieszkańca Ustronia za brak
opieki nad psem – młodym bernardynem.
15 II 2015 r.
Patrole na terenie całego miasta,
szczególnie w okolicach wyciągów narciarskich.
(mn)

tel. 854 34 83,
604 55 83 21
9 II 2015 r.
Interwencja w sprawie potrąconej
sarny na ul. Jelenica. Zwierzę
jeszcze żyło, gdy zabierali je pracownicy schroniska dla zwierząt
w Cieszynie, było jednak w bardzo
ciężkim stanie.
9 II 2015 r.
Kontrola gospodarki odpadami
przy ul. Katowickiej.
10 II 2015 r.
Odebrano kilka telefonów od
mieszkańców w sprawie nieprzejezdnych dróg. Informacje
przekazywano firmie zajmującej
się odśnieżaniem.
10 II 2015 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie miasta.
Uwagi przekazywane są odpowiednim służbom.
10 II 2015 r.
Straż miejska zabezpieczała miejsce wypadku na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z Kozakowicką do
przyjazdu policjantów z cieszyńskiej drogówki.
11 II 2015 r.
Niemal na środku ul. Katowickiej
leżała potrącona sarna. Strażnicy
ściągnęli ją na pobocze, a zabrali
pracownicy schroniska.

TURNIEJE
TENISA STOŁOWEGO

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” oraz Urząd Miasta
Ustroń zapraszają na XXI Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Miasta Ustroń”, który odbędzie się w najbliższy weekend, 21 i 22 lutego.
Początek o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
2. W sobotę organizowany jest turniej dla dzieci i młodzieży do 15
lat. W niedzielę do rywalizacji stanie młodzież od 16 lat i dorośli.
Zapisy prowadzą organizatorzy w dniu turnieju w godz. 8.30-9.00.

*

*

*

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” oraz Urząd Miasta
Ustroń zapraszają na XX Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
dla 5-osobowych reprezentacji ustrońskich szkół podstawowych
i gimnazjów, który odbędzie się w czwartek 26 lutego w auli
Gimnazjum nr 1 (ostatnie piętro). Początek o godz. 14, zapisy
przed turniejem o godz. 13.30. Dopuszczeni będą tylko zawodnicy
w obuwiu sportowym z jasną podeszwą. Do zdobycia puchary,
dyplomy, nagrody.

Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony
wykaz z dnia 13.02.2015 r. dot. nieruchomości gminnej
przeznaczonej do najmu na okres do 31.12.2015 r. zagospodarowanej stadionem sportowym, na cele działalności
sportowej w zakresie piłki nożnej.
REKLAMA

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

19 lutego 2015 r.			
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Anna Adamowska zaprosiła do współpracy Wojciecha Golca.

Fot. W. Suchta

DZIĘKUJĄ ZA TAKĄ MUZYKĘ
- Jesteś ukrytym diamentem – mówiła do Anny Adamowskiej Agnieszka Chylińska
podczas półfinału „Mam talent” w 2013 roku. Potem był jeszcze finał i prawie zwycięstwo „Tekli Klebnetnicy”, dla wielu zdecydowane zwycięstwo. Anna została odkryta,
jest głosem, ale i twarzą kapeli. Kapeli, która spod góralskiej strzechy nad Wisłą przeniosła się do sal koncertowych. Kapeli, która w promowaniu muzyki ludowej poszła
o krok dalej niż rockowo-folkowe zespoły. Która stworzyła wyjątkowy melanż
tradycyjnej muzyki Łuku Karpat z twórczością największych kompozytorów.

W ostatni piątek mieliśmy okazję
wysłuchać koncertu Tekli Klebetnicy
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Było to niezwykłe wydarzenie, które

dostarczyło wielu wzruszeń nawet u osób,
które z pewnym dystansem podeszły do
zaproponowanego przez organizatorów
stylu koncertu karnawałowego. Jednak

Jeno Lisztes na cymbałach i Marcin Bobak na kontrabasie.
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Fot. W. Suchta

nie można było oprzeć się dźwiękom
akordeonu, na nim Wojtek Golec, rytmowi nadawanemu przez kontrabasistę
Marcina Bobaka, skrzypcom i głosowi
Anny oraz niespotykanemu brzmieniu
zabytkowych cymbałów węgierskich,
które przywiózł z sobą z Budapesztu
i pięknie na nich grał – Jeno Lisztes.
Trzeba przyznać, że skład zespołu na
ten wieczór był wyjątkowy i dało się
słyszeć głosy rozczarowania z powodu
nieobecności założyciela, lidera, akordeonisty zespołu, ustroniaka – Zygmunta Czupryna. Jednak po koncercie, po
czardaszach Liszta i Montiego, tańcach
węgierskich Brahmsa, polskich walcach,
improwizacjach cymbałów, akordeonu,
zbliżających się momentami do jazzu,
pozostały jak najlepsze wrażenia. Publiczność bardzo żywo zareagowała na
bałkańskie akcenty, utwory – „Ederlezi”
i „Čaje Šukarije”. Wokalistka Tekli opowiadała wcześniej, o czym są te pieśni.
Zagrane na koniec fragmenty „Skrzypka
na dachu” sprawiły, że zespół musiał
bisować dwa razy. Oklaskom nie było
końca.
W roli prowadzącej wystąpiła Anna
Adamowska i robiła to jak zawsze
z dziewczęcym wdziękiem, po koncercie
przyjmowała gratulacje i kwiaty, a później tak mówiła o koncercie i najbliższych
planach zespołu:
– To był nasz drugi duży koncert
w Ustroniu, pierwszy mieliśmy okazję
grać w amfiteatrze, ale jeśli chodzi o jego
charakter i repertuar, to był pierwszy nie
tylko w Ustroniu, ale w ogóle. Stresowaliśmy się, jak to wszystko wyjdzie, jak
publiczność odbierze trochę inną twarz
Klebetnicy. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z frekwencji i odbioru, jeszcze
raz chciałabym podziękować dzisiejszej
publiczności – była wspaniała. Pozytywne emocje zrekompensowały nam
wcześniejsze napięcie. Nie wypada mi
mówić o wyrazach sympatii, z którymi się
spotykamy po koncertach, ale tak – ludzie
często przychodzą, dziękują właśnie za
taką, a nie inną muzykę. Bardzo nas to
cieszy, choć również troszkę dziwi, że
w dzisiejszych czasach, przy naporze
muzyki pop, jest sporo osób, chcących
czegoś więcej, że muzyka inspirowana
kulturą ludową chwyta ludzi za serce.
To podnosi na duchu, że prawdziwa
muzyka, całkowicie akustyczna potrafi
się obronić. Jeśli chodzi o naszego przyjaciela z Budapesztu to współpracujemy
już niemal na stałe. Pierwszy koncert
zagraliśmy razem dwa lata temu i przypadliśmy sobie do gustu. Czasem nie jest
łatwo się zgrać, bo Jeno gra z gwiazdą
cygańskiej muzyki Roby Lakatosem, ale
jeśli tylko możemy, gramy razem. Ten
człowiek zawsze nas zaskakuje tym, co
potrafi wydobyć ze swojego pięknego
instrumentu. Jeno zagra prawdopodobnie na naszej płycie, którą chcielibyśmy
w końcu zrealizować. Miałyby się na nią
składać utwory autorskie i oczywiście
inspirowane muzyką ludową. Prywatnie w moim życiu na razie nic się nie
zmienia, na pewno w najbliższym czasie
nie wychodzę za mąż. Monika Niemiec
19 lutego 2015 r.

Zdaniem
Burmistrza

O strukturze Urzędu MIasta mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Trasy biegowe na bulwarach mają patrona.

Fot. W. Suchta

CZEKAJĄC NA FILM

12 lutego trasy biegów narciarskich
na bulwarach nad Wisłą otrzymały imię
Adolfa „Bolko” Kantora. O przedwojennym mistrzu wagi ciężkiej zawodowców,
żołnierzu wermachtu, a potem polskich
sił zbrojnych na Zachodzie, walczącym
pod Monte Cassino, po wojnie organizatorze zawodów sportowych mówiono na
bulwarach podczas nadawania imienia
trasom. Uczestniczyli w tym: sekretarz
miasta Ireneusz Staniek, prezes Kolei
Linowej „Czantoria” Zbigniew Kufrej,
prezes Towarzystwa Rozwoju i Promocji
Ustronia Andrzej Nowiński. Wcześniej
były inne inicjatywy mające upamiętnić Bolko Kantora, jak sztuka teatralna
w Prażakówce, czy mural na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.
Trasy to też inicjatywa Andrzeja Drobika,
o czym mówił na bulwarach:
– Kolejna cegiełka upamiętniająca Adolfa
Bolko Kantora została położona dzięki Towarzystwu Promocji i Rozwoju Ustronia.
Jest to związane z filmem o Bolku Kantorze, który realizujemy, a premiera odbędzie
się na przełomie maja i czerwca. Na razie
wszystko odbywa się zgodnie z planem,

a nam zależy także na tym, by pozostawić
kilka trwałych śladów upamiętniających
Bolko Kantora, a wśród wielu innych
aktywności, również biegał na nartach.
Prezes A. Nowiński prowadzi Ustrońską Szkołę Narciarstwa Biegowego, dba
o trasy biegowe nad Wisłą. W ostatnią
sobotę w zajęciach szkoły wzięło udział
ponad pięćdziesiąt osób na nartach biegowych.
– Na pewno Bolko Kantor z góry cieszy
się, że jeszcze w Ustroniu biegamy na
nartach - mówi A. Nowiński. - Pierwszy
raz w tym sezonie udało się przygotować
trasy, warunki śniegowe są dobre, ale nie
do zakładania tras biegowych. To, co wykonujemy w jeden, musieliśmy rozłożyć na
dwa dni. Śnieg jest tak mokry i tak ciężki,
że najpierw wygnietliśmy trasy, a wczoraj
założyliśmy tor. Na szczęście w nocy tory
są mrożone i trasy są w dobrym stanie.
Nie wiem na jak długo, ale przynajmniej
będziemy mogli kilka dni pobiegać. Myślę,
że jeszcze spadnie śnieg i we współpracy
z Koleją Linową „Czantoria” będą funkcjonować trasy biegowe na bulwarach nad
Wisłą.
Wojsław Suchta

Nazwanie tras pieczętowano uściskiem dłoni. Od lewej: Z. Kufrej, I. Staniek, A. Nowiński,
A. Drobik.
Fot. W. Suchta
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Urząd Miasta działa w formie jednostki
budżetowej wykonującej zadania gminy.
Można powiedzieć, że realizuje najwięcej zadań prowadzonych przez samorząd
Ustronia.
Zadania UM dzielą się na trzy podstawowe grupy. Są to zadania własne wynikające wprost z ustawy o samorządzie
gminnym, zadania powierzone realizowane na postawie porozumień z innymi
samorządami lub administracją publiczną
i zadania zlecone realizowane na podstawie przepisów wynikających wprost
z ustaw. Sztandarowym zadaniem zleconym przez administrację rządową są
sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym i dowodami osobistymi. Struktury
UM realizujące te zadania podlegają samorządowi, ale realizują zadania administracji
rządowej. Natomiast dobrym przykładem
zadania powierzonego jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie
porozumienia ze starostwem powiatowym.
Samorząd realizuje całą paletę zadań
własnych i w tym celu powstała struktura
UM. Funkcjonują wydziały odpowiadające
za odpowiednie zakresy działań. Do największych należą Wydział Organizacyjny
i Wydział Finansowy. Pierwszy zajmuje
się organizacją pracy UM i zabezpieczaniem bieżących potrzeb mieszkańców
w tym zakresie oraz bieżącym utrzymaniem
obiektu. Wydział Finansowy podzielony
jest na referaty, mówiąc w uproszczeniu,
na podatkowy zajmujący się dochodami
i budżetowy zajmujący się wydatkami.
Pozostałe to Wydział Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycyjny
i Gospodarki Gruntami, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Mieszkaniowy. W strukturze
UM funkcjonuje również Straż Miejska.
Urzędy samorządowe wyróżnia to, że
wydziały pracują nie tylko w oparciu
o kodeks postępowania administracyjnego,
nie wydają wyłącznie decyzji administracyjnych, ale zajmują się szeroko pojętym
zarządzaniem mieniem komunalnym,
także działają w takich sferach niematerialnych jak np. oświata, kultura, sport.
Taka struktura UM pozwala realizować
to, co Rada Miasta uchwala w budżecie,
pozwala też na bieżąco zarządzać miastem.
Co do samej struktury, to jest tu pewna
swoboda jej określania i regulowania,
możemy ją kształtować, ale w ramach
przepisów ustawowych precyzujących
zdania, które musimy bezwzględnie wykonywać, z czego jesteśmy rozliczani przez
jednostki nadzorcze jak Regionalna Izba
Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli,
czy Urząd Wojewódzki w zakresie zadań
zleconych.
Notował: (ws)
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XVII USTROŃSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE
17 – 20 MARCA

17 III (wtorek)

godz. 18.00

Co może jeden człowiek – w hołdzie Janowi Pawłowi II
spektakl petycko-muzyczny
Obsada: Jan Nowicki, „De Profundis”– zespół wokalno-instrumentalny w składzie: Marek Stryszowski – saksofony, flet prosty,
śpiew, Cezary Chmiel – syntetyzatory, Tomasz Kudyk – trąbka
Reżyseria i opracowanie: Jan Nowicki
Muzyka: „De Profundis”
W spektaklu wykorzystano poezję Jana Pawła II, ks. Jana
Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza i Jana
Nowickiego. Cena biletu 30 zł

18 III (środa) godz. 18.00
Po feriach dzieci i młodzież z Ustronia mogą bezpłatnie korzystać
z lodowiska w weekendy i święta w godz. 14-15, w dni nauki szkolnej w godz. zajęć lekcyjnych 8-14.30. W pozostałym czasie – 3 zł/h,
dorośli – 5 zł/h, wynajem łyżew – 4 zł/h, ostrzenie – 4 zł. W czasie
bezpłatnym – bezpłatne wypożyczenie sprzętu.
Fot. M. Niemiec

KOMISJE RADY MIASTA

W GU 49/2014 podaliśmy składy komisji Rady Miasta, niestety
z paroma nieściłościami. Poniżej składy komisji, a za błędną
informację przepraszam czytelników i zainteresowanych.
Wojsław Suchta
RADA MIASTA - KADENCJA 2014-2018
Przewodniczący - Artur Kluz
Zastępca Przewodniczącego - Anna Rottermund
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca - Barbara Staniek-Siekierka
Zastępca Przewodniczącej - Piotr Roman
Sekretarz - Jolanta Hazuka
KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA
Przewodniczący - Grzegorz Krupa
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Szeja
Sekretarz - Krzysztof Pokorny
Członkowie - Maria Jaworska, Artur Kluz
KOMISJA ARCHITEKTURY, INWESTYCJI,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przewodnicząca - Adriana Kwapisz-Pietrzyk
Zastępca Przewodniczącej - Marek Górniok
Sekretarz - Jolanta Hazuka
Członkowie - Grzegorz Krupa, Piotr Roman, Roman Siwiec
KOMISJA OŚWIATY, RODZINY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Przewodniczący - Krzysztof Pokorny
Zastępca Przewodniczącego - Artur Kluz
Sekretarz - Stanisław Malina
Członkowie - Jan Zachar, Piotr Nowak
KOMISJA KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI
I PROMOCJI MIASTA
Przewodniczący - Andrzej Szeja
Zastępca Przewodniczącego - Jan Zachar
Sekretarz - Adriana Kwapisz-Pietrzyk
Członkowie - Anna Rottermund, Barbara Staniek-Siekierka
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZDROWIA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Przewodnicząca - Anna Rottermund
Zastępca Przewodniczącej - Piotr Nowak
Sekretarz - Maria Jaworska
Członkowie - Marek Górniok, Stanisław Malina, Roman Siwiec
KOMISJA PROGRAMOWA GAZETY USTROŃSKIEJ
Przewodniczący - Piotr Nowak
Zastępca Przewodniczącego - Roman Siwiec
Sekretarz - Stanisław Malina
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Szekspir forever! – monodram
Obsada: Andrzej Seweryn, Reżyser: Andrzej Seweryn
Scenariusz: Piotr Kamiński, Jerzy Klesyk, Andrzej Seweryn
Spektakl oparty na fragmentach dzieł Szekspira przeplatających
się z refleksjami A. Seweryna. Cena biletu 40 zł

19 III (czwartek) godz. 18.00

Randka w ciemno, na dwie pary – komedia dla dorosłych
Obsada: Małgorzata Potocka, Olga Borys, Michał Milowicz,
Jacek Kawalec
Autor: Norm Foster
Reżyser: Mirosław Pałatyński
Sztuka opowiadająca o marzeniach ludzi w średnim wieku chcących zaznać w życiu miłości i przeżyć we dwoje choć kawałek
zwykłego życia. Cena biletu 40 zł

20 III (piątek) godz. 10.00

Występy laureatów X Miejskiego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Teatralnych. Wstęp wolny

Cena karnetu 100 zł

NOWY TERMIN
ZEBRAŃ ZARZĄDU

22 stycznia odbyło się zebranie mieszkańców Nierodzimia, podczas którego wybierano nowego przewodniczącego Zarządu Osiedla.
Dotychczasowa przewodnicząca Jolanta Hazuka podczas wyborów
samorządowych w 2014 roku została radną.
Prawo głosu podczas tego typu wyborów mają osoby, których
nazwisko widnieje w ewidencji uprawnionych do głosowania. Głos
oddały 43 osoby i wszystkie głosowały na jedynego zgłoszonego
wcześniej kandydata - Wita Kozuba, dotychczasowego sekretarza
Zarządu. W takiej sytuacji kandydat musi zdobyć minimum 51 procent głosów. Gdyby było więcej kandydatów, wystarczyłaby zwykła
większość. W Nierodzimiu wybory odbyły się przez aklamację.
Po odejściu J. Hazuki liczba członków Zarządu Osiedla była niewystarczająca. Zgodnie z miejskim statutem osiedli powinno być ich
przynajmniej 5. Gdyby przewodniczącym został ktoś spoza składu
Zarządu, liczba członków byłaby taka jak trzeba, ale w sytuacji, gdy
funkcję objął W. Kozub, do pracy w Zarządzie potrzebna była jeszcze
jedna osoba. Statut mówi, że może to być osoba, która w ostatnich
wyborach była kolejną, jeśli chodzi o liczbę zebranych głosów. Musi
tylko wyrazić zgodę. Taką zgodę wyraziła Maria Nowak i obecnie
Zarząd Osiedla Nierodzim działa w składzie: przewodniczący - W.
Kozub, wiceprzewodniczący Mariusz Copija, skarbnik Stanisław
Kozieł oraz M. Nowak.
Nastąpiła zmiana terminu spotkań Zarządu, odbywają się w każdy
ostatni wtorek miesiąca, a nie poniedziałek w strażnicy OSP, jak
było dotychczas. Mieszkańcy mogą przychodzić ze swoimi problemami.
					
(mn)
19 lutego 2015 r.

LIST DO REDAKCJI
Nie sztuką jest dojechać – sztuką zaparkować
Jest to truizm, ale pokazuje dzisiejsze problemy każdego miasta.
W roku 2006 na obrzeżach Monachium zburzono wybudowany dwa
lata wcześniej duży supermarket. Powód był prozaiczny – zbyt mały
parking. Znajomy znajomego jadąc do centrum Krakowa (gdzie zgodę na parkowanie mają nieliczni) zabierał do bagażnika zespawaną
przez szwagra kopię blokady koła stosowanej przez Straż Miejską,
parkował, zakładał ją na koło i szedł załatwiać swoje sprawy... no,
ale wydało się. Tematu miejsc parkingowych nie można lekceważyć
i nie można go unikać, a ich ilość jest istotnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności miasta czy jego fragmentów. Warto szukać tych
miejsc i budować nawet dwu- trzystanowiskowe parkingi. Bardzo
trafnym przedsięwzięciem była budowa parkingu przy ul. Słonecznej. Inicjatywa podobno „oddolna” ale ważne, że powstał. Rynek
i okolice to dobry przykład maksymalnego wykorzystania powierzchni. Parking przy Bibliotece też trafiony, choć zdziwienie budzą tabliczki z informacją, że pięć miejsc parkingowych tylko dla petentów
posesji Rynek 4. Komu ta informacja potrzebna? Czy ktoś sprawdza
gdzie był parkujący? A gdybym tam właśnie zaparkował i poszedł
do Ratusza, to co? Mandat? Pouczenie? Bzdurne to to. Do kompletu
brak tylko tabliczki na pobliskiej studni o zakazie mycia rąk. Na
ul. Hutniczej wcale pokaźny parking ale w czasie roku szkolnego

zajęty przez samochody uczniów Technikum. O tempora... Za moich
czasów nawet dyrektor szkoły chodził do pracy piechotą. Szkoda
tych kilku miejsc postojowych u wylotu ul. Ogrodowej. Samochody
tam parkujące zajmowały wprawdzie część chodnika ale można to
było, sądzę, pogodzić, bo ruch pieszy na tym chodniku to średnio 1,5
osoby na godzinę. Uważam, że należałoby rozważyć sytuację na ul.
Sanatoryjnej. Inżynier Korneliusz z generałem Jorgiem zadbali o to
aby była ona wystarczająco szeroka. Ruch pieszych na sąsiadującym
z nią chodniku jest jeszcze mniejszy niż na Ogrodowej więc możnaby rozważyć parkowanie na części chodnika. Wprawdzie spadną
wówczas dochody właściciela płatnego parkingu, no i do miejskiej
kasy wpłynęłoby mniej gotówki za mandaty, ale może warto przemyśleć takie rozwiązanie? Ożyłaby pijalnia wód i sąsiadująca z nią
ścieżka zdrowia. Pojawiła się ostatnio okazja zbudowania dużego
parkingu w niewielkiej odległości od centrum, na terenie po wyburzonym „Starym domu“. Dobra lokalizacja, duża powierzchnia, bez
problemów własnościowych. Nic tylko budować. A może parking
wielopoziomowy? Ze świetlną informacją o ilości wolnych miejsc?
Z elewacją – kopią Starego domu? Tylko niech miasto nie sprzeda
tego terenu jakiemuś „chrabąszczowi“ czy innej „rzekotce“. Tych
mamy już w Ustroniu aż nadto. Jest gdzieś w mazowieckiem gmina,
która nie wpuściła na swój teren żadnego supermarketu. Lokalny,
rodzinny handel kwitnie, podatki płyną do gminnej kasy, burmistrz
wygrywa kolejne wybory w cuglach, a niektórzy mieszkańcy co jakiś
czas wsiadają do samochodu i jadą do sąsiedniej gminy zwiedzać
te molochy. Nie wpuszczajmy na teren po Starym domu żadnego
insekta. Budujmy parkingi.		
Zbigniew Niemiec

Rok 1973 - karnawałowy bal maskowy w Przedszkolu nr 4
w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej. Ze swoją panią,
Gertrudą Rakus stoją od lewej: Darek Chwastek, Magdzia Ferfecka, Mariola Lusik i Krzysiek Pustówka.

19 lutego 2015 r.			
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T. Stockinger w hotelu Olympic.

Fot. W. Suchta

PRZEDWOJENNA MOWA
– Powiem nieskromnie, że na moich występach zazwyczaj jest więcej kobiet, a dzisiaj
panuje równowaga, co mnie dodatkowo
dopinguje. Może wytłumaczę, skąd się tu
wziąłem. Ferie, Ustroń, a tu nagle Stockinger. Z Andrzejem Bielendą przyjaźnimy się
15 lat, a ja w Ustroniu czuję się jak w domu,
ponieważ przyjeżdżałem tu zanim położono
kamień węgielny pod hotel Olympic. Poza
piętnastoleciem znajomości, obchodzimy
w tym roku inne okrągłe rocznice i postanowiliśmy coś w związku z tym uczynić.
Nie jestem więc tu przypadkowo, bo jak
mądrzy ludzie mówią, nic w życiu nie
jest przypadkowe. Ja tu jestem od muzyki
poważnej i chciałbym państwa namówić
do ukłonu w stronę piosenek już leciwych,
w dużej części przedwojennych, czyli takich, które lubimy, a kojarzą się z mamą,
babcią i prababcią. Proszę też zwrócić

uwagę na słownictwo. Kiedy przyswajałem
sobie te piosenki zastanawiałem się, dlaczego wtedy ładniej się mówiło i śpiewało
o miłości, czego dziś już nie potrafimy mówił Tomasz Stockinger przed swym
koncertem w hotelu Olympic. Dochód
z koncertu przekazano na cele charytatywne,
artysta też wystąpił charytatywnie, a miało
to miejsce wieczorem 8 lutego.
Koncert zapowiadano jako wspólną inicjatywę Justyny Bielendy i hotelu Olympic.
Na poczęstunek hotelu zapraszała Agnieszka Augustyniak.
– Wspaniałe jest to, że cel koncertu jest
charytatywny - mówi J. Bielenda. - Impreza świetnie zorganizowana, hotel Olympic
stanął na wysokości zadania, a pan Tomasz
Stockinger przepięknie śpiewał, publiczność świetnie się bawiła. Uczestnicy nie
spodziewali się aż takiej imprezy. Wszyscy

NOWE OBLICZE MARKI
MOKATE

Mokate, czołowy europejski producent kawy i herbaty, wprowadziło nową identyfikację wizualną. Zmieniły się tym samym opakowania wszystkich produktów
sygnowanych marką Mokate oraz widniejące na nich logo.

Marka Mokate przeszła zmianę wizerunkową – największą w swojej 25-letniej
historii. Zastąpiła ją bowiem Caffetteria
Mokate, co oznacza nie tylko nową identyfikację graficzną marki i jej produktów,
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ale także zmianę jej pozycjonowania.
Caffetteria Mokate to bowiem – jak sugeruje nazwa – ekspert w produktach
kawiarnianych. Oferuje wyśmienite kawy
i desery jak z ulubionej kawiarni. Dzięki
trójwarstwowym latte, kawom mrożonym,
cappuccino z mleczną pianką, deserom i
wyjątkowym kawom z nutami smakowymi, każdy może poczuć kawiarnianą przyjemność we własnym domu w myśl hasła:
„Caffetteria Mokate. Kawiarnia w Twoim
domu”. Wystarczy więc chwila potrzebna

znają Tomasza Stockigera z serialu „Klan”,
natomiast mniej osób wie, że pięknie śpiewa
i wydał płytę.
Koncert bardzo dobrze odebrany przez
publiczność. Akompaniował Tadeusz Kowalczyk. Jedna z pań podsumowała występ
jednym krótkim słowem: „Klasa”!
– Planujemy zorganizować cykl koncertów,
a idziemy w kierunku imprez kulturalnych
i sportowych - mówi J. Bielenda.
– Kolejnym będzie występ zespołu Breakout.
Miasto przychylnie spojrzało na naszą inicjatywę i stąd możliwość skorzystania z sali w
Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Jest
to znany zespół potrzebujący większej sali
i trochę innej atmosfery. W lipcu odbędzie
się turniej tenisa Olympic Cup, w którym
artyści zmierzą się z Ustrońskim Towarzystwem Tenisowym. Do udziału zapraszamy
Tomasza Stockingera, Marcina Dańca, Karola Strasburgera, Ryszarda Szurkowskiego,
Kabaret Rak.
– Będzie to nawiązanie do turniejów organizowanych w hotelu Bielenda. Nasze
sympatie i przyjaźnie pozostały, więc postanowiliśmy to wykorzystać. Chętnie przyjadą, zapromują siebie, a przede wszystkim
Ustroń. Ludzie pytają, co my z tego mamy.
Odpowiadam, że nic - mówi Andrzej Bielenda. - Chcemy coś zrobić dla Ustronia,
bo czujemy się ustroniakami.
(ws)

KONKURSOWY
MARZEC

4, 12 i 27-31 marca to daty kolejno: X
Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych, X Turnieju Szachowego
o Indywidualne Mistrzostwo Ustronia
Juniorów, XII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, Duetów i Solistów.
Wszystkie przedsięwzięcia przeznaczone
są dla dzieci i młodzieży naszego miasta,
a regulaminy i karty zgłoszeń można
pobrać ze strony www.mdk.ustron.pl
z zakładki: konkursy.
Wszystkie odbędą się w Miejskim
Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
do przygotowania wyśmienitego napoju,
by przenieść się w świat kawiarni pełnej
smaków i aromatów w każdym miejscu
na świecie.
– Nowa identyfikacja wizualna to krok
milowy w życiu marki Mokate – przyznaje
Adam Mokrysz, członek zarządu firmy.
– Z jednej strony zmieniła się dla klientów idąc z duchem czasu i najnowszymi
trendami marketingowymi. Z drugiej –
zachowała przy tym swoje tradycyjne
wartości, takie jak jakość, wyjątkowość
i dbałość o konsumenta – dodaje. Co
więcej, nowa szata graficzna skutecznie
podkreśla elegancję i prestiż marki, która
dzięki temu wzmocni potencjał w kraju
i zagranicą oraz podkreśli swój międzynarodowy charakter.
Do najbardziej znanych i lubianych
produktów kawiarnianych Mokate należą
m.in. nowe saszetki cappuccino oraz cała
gama produktów znanych do tej pory jako
seria Moje Inspiracje.
19 lutego 2015 r.

POPLENEROWO

Pierwszy wernisaż wystawy w tym roku
w Muzeum Ustrońskim odbył się w sobotę
7 lutego. Wystawiono prace stworzone
na plenerach Stowarzyszenia Twórczego
„Brzimy”. Wszystkich witała dyrektorka Muzeum Lidia Szkaradnik, a wśród
nich radnych Adrianę Kwapisz-Pietrzyk
i Stanisława Malinę, honorowego obywatela Ustronia Leo Siebierskiego z Neukirchen-Vluyn, a także artystów z miast
partnerskich Marion Mass i Birgit Kalke
z Neukirchen-Vluyn oraz Olgę Bloch
z Budapesztu.
– Nasi artyści wyjeżdżali za granicę i tam
zaprzyjaźnili się z miejscowymi twórcami,
więc wystawa ma charakter międzynarodowy - mówiła L. Szkaradnik. - Nasze Muzeum jest siedzibą ST „Brzimy,
a przypominam sobie pierwszą zbiorową
wystawę w 1993 r. Było wiele entuzjazmu,
ale mniej zawiązanych przyjaźni, nie była
ta grupa tak skonsolidowana jak teraz.
Od tego czasu było kilkadziesiąt wystaw
Brzimów, zbiorowych i indywidualnych,
wystawy były też organizowane w Galerii
Ustrońskiej prowadzonej przez rodzinę
Heczków przez 20 lat w sali obok. Obecnie
Kazimierz Heczko prowadzi Galerię na
Rynku, ale i w Muzeum co roku mamy
przynajmniej jedną wystawę Brzimów.
Wystawy na pewno wiele osób inspirują
do tworzenia, a ta ma dwa typy obrazów:
plenerowe i warsztatowe. Warsztaty w naszym Muzeum mają długoletnią tradycję,
bo rozpoczęły się w 2000 r. i przez dziesięć
lat prowadził je znakomity malarz, nieodżałowanej pamięci Karol Kubala. Były
to warsztaty edukacyjne, chodziło sporo
młodych ludzi, dziś już, także dzięki tym
warsztatom, po studiach plastycznych.
Od dwóch lat warsztaty prowadzi Renata
Kubok, długoletnia członkini Brzimów.
Obecnie są to raczej przyjacielskie spotkania, malowanie czy rysowanie na wspólny
temat przez trzy godziny raz w tygodniu.
Każdy może przyjść we wtorek o godz. 17.
Stowarzyszenie funduje wszelkie materiały
i nie trzeba być członkiem.
Wystawa to przede wszystkim obrazy
z ubiegłorocznych plenerów Brzimów,
a malowali w Rumuni w Ermihalyfalva, na Węgrzech w Hajdunanas oraz po
sąsiedzku w Brennej. Plenery Brzimów,
mają już swoją historię. Pierwszy odbył
się w Jaworzynce w 1993 r., a pierwszy
międzynarodowy podczas Festynu Miast
Partnerskich w 2001 r.
– Do tej pory obrazy pierwszego pleneru
międzynarodowego zdobią ściany kawiarni
i zaplecza amfiteatru - mówił wiceprezes
Brzimów Andrzej Piechocki. - Pierwszy
plener w ubiegłym roku odbył się w Rumunii, a raczej na Węgrzech, bo wszyscy
tam, łącznie z burmistrzem, mówili po
węgiersku. W związku z tym mogliśmy
więcej pracować, bo nie rozumieliśmy, co
do nas mówiono.
Podczas wernisażu poza pracami na
ścianach i sztalugach wyświetlono też
dokumentację fotograficzną plenerów.
Zdjęcia komentowali A. Piechocki i prezes
Brzimów Kazimierz Heczko.
19 lutego 2015 r.			

Od prawej: B. Nawrotek-Żmijewska, A. Piechocki, K. Heczko.

– Znaleźliśmy się w środowisku tamtejszych plastyków profesjonalnych, młodzieży ze szkól plastycznych. Świetni
graficy, mający na swym koncie pierwsze
sukcesy. Staraliśmy się im dorównać - mówił A. Piechocki. - Wozili nas po terenie,
poznawaliśmy inne rumuńskie miasteczka.
Region rolniczy i niespotykane widoki.
Mnóstwo koni, a co dzień rano budził nas
odgłos ich tętentu.
Plener odwiedził też Bela Ferenczy,
nauczyciel akademicki z wyższej szkoły
plastycznej w Oradei, mieście wielkości Bielska-Białej na pograniczu Węgier
i Rumunii. Ciepło go wspominano, bo też
tworzył razem z Brzimami, służył radą,
powstały nawet wspólne dzieła.
– W Hajdunanas w plenerze uczestniczyli
studenci ze swoim profesorem. Prowadził
dla nich zajęcia doskonalące warsztat.
Spotkaliśmy się z twórcami miejscowymi,
był czas na odwiedzenie miejscowego targu, bardzo kolorowego - mówił K. Heczko.
Wspominał też, jak powstała najlepsza praca pleneru. Powstała tak, że Iwonie Dzierżewicz zostało na palecie trochę farby.
Mówi: „Muszę ją wyrobić, może jeszcze
uda się stworzyć jakiś pejzaż”. Rozpoczęła
pracę, a obok przechodził profesor, który

Fot. W. Suchta

powiedział: „Świetne, zostaw to tak”. I tak
powstał obraz, już dwukrotnie wystawiany
na Węgrzech, a teraz możemy podziwiać
inne jej prace w Muzeum Ustrońskim.
– Od lat współpracujemy z Nadleśnictwem
Ustroń, które użycza na plenery zameczek
myśliwski Konczakowskiego w Brennej.
Podobnie było w roku ubiegłym, a mogliśmy tam gościć artystów z miast partnerskich - mówił o trzecim ubiegłorocznym
plenerze K. Heczko.
O wystawie mówiła też Barbara Nawrotek-Żmijewska, bardziej znana jako
dyrektorka Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka”.
– Jako laika zachwyca mnie kolorystyka,
choć ciężko wypowiadać się w gronie
artystów. Chylę przed nimi czoła i czuję
szczerą zazdrość, że nie wszystkim dany
jest taki talent. To wspaniała rzecz móc
się wypowiedzieć przez malarstwo, powiedzieć to, czego często nie mówimy
głośno, otwarcie, choć każdy malarstwo
może rozumieć na swój sposób. W tym
tkwi wielkie przesłanie, które niesiecie
nam, maluczkim - mówiła B. Nawrotek-Żmijewska.
Wystawę można oglądać w Muzeum do
końca marca.
Wojsław Suchta

I. Dzierżewicz i B. Ferenczy na plenerze w Rumunii.

Fot. K. Heczko
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Gości witał prezes W. Zieliński.

Fot. W. Suchta

PRZYGOTOWAĆ MŁODYCH
14 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nierodzimiu. Prezes Władysław
Zieliński otworzył obrady i witał gości:
radną Jolantę Hazukę, dyrektorkę Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Nierodzimiu Dorotę Kohut, naczelnik
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Alicję Żyłę, radnego Marka
Górnioka, nadleśniczego Nadleśnictwa
z Wisły Andrzeja Kudełkę, przedstawiciela
Państwowej Straży Pożarnej Ryszarda
Kukuczkę, komendanta miejskiego OSP
Damiana Legierskiego, delegacje z innych
jednostek. Następnie obrady prowadził
Tadeusz Madzia.
Zmarłego w 2014 r. druha Józefa Sołtysika uczczono minutą ciszy.
Sprawozdanie zarządu za ubiegły rok
przedstawił W. Zieliński. Stwierdził, że
jednostka liczy 43 członków zwyczajnych, 18 wspierających, jest też jeden
członek honorowy. Sporo miejsca prezes
poświecił pracy z młodzieżą. W jednostce

ROŚLINY
LECZNICZE

Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie
zaprasza na prelekcję mgr Iwony Korlackiej pt. „Rośliny lecznicze Polski”,
która odbędzie się 20 lutego (piątek)
o godz.17.00 w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. Prelegentka jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym zajmuje się ochroną
przyrody. Interesuje się m.in. zielarstwem,
naturalnymi metodami profilaktyki zdrowotnej, rolnictwem ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii oraz wszelkimi
aspektami zdrowego stylu życia.
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w Nierodzimiu odbył się Młodzieżowy
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Sebastian Polok
z Nierodzimia zajął pierwsze miejsce,
następnie w powiecie trzecie. Dziewczęta
w wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęły 6 miejsce. W zawodach miejskich dziewczęta i chłopcy z OSP Nierodzim wygrali.
W tych zawodach po raz pierwszy startowała drużyna kobiet z Nierodzimia, jak
stwierdził prezes, „będąc wizytówką tych
zawodów”. Strażacy z OSP Nierodzim
podnosili swoje wyszkolenie, w sumie
kursy i szkolenia ukończyło 12 druhów.
Uczestniczono w ćwiczeniach w Zaborzu
oraz w Dobce i Lipowcu. Wyjazdów alarmowych było 21. Po kontroli jednostce wystawiono ocenę bardzo dobrą. W ubiegłym
roku dokonano niezbędnych zakupów,
z dotacji UM pomalowano dach, również
ogrodzenie strażnicy, a z dotacji Zarządu
Wojewódzkiego OSP wymieniono pozostałe okna w garażu, zakupiono kafelki do
kuchni. Przed sezonem letnim w Olszynce

wymieniono podest dla orkiestry i deski
ławek, wykonano boisko do siatkówki
plażowej.
Uczestniczono w nabożeństwie ekumenicznym w Bładnicach z okazji Dnia
Strażaka, po czym przemaszerowano do
rodzimej strażnicy. Poczet sztandarowy
uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Podczas wojewódzkich obchodów
Dnia Strażaka w Cieszynie druh z Nierodzimia Karol Ciemała został uhonorowany
drugim złotym medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”. Zorganizowano wyjazd do
Kielc na targi pożarnictwa.
– Rok bieżący powinniśmy poświęcić na
przygotowanie grupy młodych, aktywnych
druhów, którzy w przyszłym roku przejmą
kierowanie jednostką - kończył swe sprawozdanie prezes W. Zieliński.
Tomasz Pezda przedstawił uchwałę
o uproszczonych zasadach sprawozdania finansowego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Sprawozdanie finansowe przedstawił
skarbnik Robert Rymorz. Dochody w 2014
r. wyniosły 53.162 zł, wydatki 56.641 zł.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Ludwik
Kudła stwierdził, że majątek jednostki
jest prawidłowo zabezpieczony, zarząd
pracował bardzo dobrze i stąd wniosek
o udzielenie absolutorium, co też uczyniono jednogłośnie.
Z planem pracy na przyszły rok zebranych zapoznał naczelnik Karol Ciemała.
Planuje się poszerzenie grona członków
czynnych, udział w uroczystościach, obchody Dnia Strażaka, ale też remont garażu,
ocieplenie remizy, ćwiczenia, szkolenia,
udział w zawodach pożarniczych, niezbędne zakupy.
R. Rymorz poinformował, że planuje się
dochody w wysokości 46.500 zł, wydatki
75.300 zł.
Głos zabrali zaproszeni goście. R. Kukuczka mówił o działaniach strażaków
w powiecie w minionym roku, natomiast
nad tym, co działo się w Ustroniu skupił się
D. Legierski. O dobrej współpracy mówili
radni J. Hazuka i M. Górniok, a także nadleśniczy A. Kudełko.
Prezes W. Zieliński poruszył sprawę
konieczności wycięcia starych topoli
w Olszynce. Radna J. Hazuka odpowiadała,
że sprawa jest w toku i na pewno zostanie
rozwiązana.
Wojsław Suchta

KONCERT
SPOTKANIE
Z PAMIĘTNIKIEM DLA OŚRODKA

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz
Stowarzyszenie „Czytelnia Katolicka”
w Ustroniu zapraszają na spotkanie popularyzujące 17. tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, które odbędzie się 24 lutego (wtorek)
o godz. 16.30 w budynku Czytelni Katolickiej (dziedziniec przy kościele pw. św. Klemensa w Ustroniu). W programie: - omówienie 17 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”,
- „Spacerkiem po Ustroniu drugiej połowy
XX stulecia” – prezentacja multimedialna
fotografii z lat 50., 60., 70. i 80. XX w.
obrazująca, jak zmieniało się nasze miasto
w tych dekadach.

Justyna Bielenda oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” zapraszają na koncert charytatywny pamięci Miry Kubasińskiej
i Tadeusza Nalepy „BREAKOUT TOUR”,
który odbędzie się w Miejskim Domu
Kultury „Prażakówka” w Ustroniu 5 marca
o godz. 17.00. Cegiełki o wartości 25
zł można zakupić w Ośrodku „Można
inaczej” oraz w MDK „Prażakówka”.
Rezerwacje pod nr: 500-231-259 lub (33)
854-33-99. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych
ośrodka.
19 lutego 2015 r.

W SPRAWIE
DRÓG I MOSTÓW
Radna dzielnicy Ustroń Zawodzie Barbara Staniek-Siekierka 12 stycznia 2015 r. wystosowała interpelację i zapytanie do
burmistrza miasta Ireneusza Szarca oraz przewodniczącego
Rady Miasta Artura Kluza, które zamieszczamy poniżej.

rzeczywista masa całkowita pojazdów jest dopuszczona do ruchu
na tych obiektach- brak znaku zakazu o symbolu B-18
2. mając na uwadze problemy Miasta Skoczów z mostem na
Wiśle proszę o informacje, czy obiekty mostowe w Ustroniu posiadają certyfikaty techniczne i czy zarządca dróg przeprowadza
coroczne przeglądy tych mostów.

REKLAMA

INTERPELACJA

w sprawie uregulowania statusu prawnego ul. Zdrojowej
i Belwederskiej w dzielnicy Ustroń Zawodzie.
Niniejszą interpelacją wnoszę o wdrożenie postępowania w celu
uregulowania stanu prawnego ww. dróg, wynikającego z zapisów
art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną.
Ww. drogi są obecnie drogami zakładowymi (Wykaz dróg
zakładowych-załącznik do Uchwały MRN z dn. 1986.04.17.),
obejmują własność podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Stan taki stwarza problemy użytkownikom tych dróg a następstwa mogą być nieoczekiwane. Jest mi znane stanowisko
Burmistrza - z przedmiotowej korespondencji- jakoby drogi te
nie pozostawały we władaniu Gminy Ustroń.
Zapoznając się z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 8.04.2014 r.
Sygn. I SA/WA 1637/13 zamieszczonym w LEX 1464962 wnioskuję, że sprawowane władztwo nad tymi nieruchomościami jest
przesłanką do nabycia ich własności, bowiem jest Ustroń, poprzez
swoje jednostki organizacyjne wykonywała faktyczne czynności
w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod drogę publiczną
(remonty, zapewnienie przejezdności, oświetlenie, pozytywne
opiniowanie lokalizacji nowobudowanych obiektów). Sugerowania w korespondencji, że uregulowania stanu prawnego leży
w gestii właścicieli nieruchomości w przebiegu dróg w oparciu
o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie stwarza
realności w rozwiązaniu tego problemu.
Na podstawie powyższych wywodów stawiam pytanie:
- w jakim terminie zostaną podjęte działania w celu uruchomienia procedury zaliczenia tych dróg do dróg gminnych łącznie
z wykupem/odszkodowaniem?

ZAPYTANIE
Na spotkaniu mieszkańców Ustronia z kandydatami na Burmistrza zostało zadane pytania dotyczące mostu na Wiśle na ul.
Grażyńskiego. Odpowiedź Burmistrza nie wyczerpała tematu,
dlatego przedstawiam niniejsze zapytanie rozszerzone o most na
Wiśle na ul. Kuźniczej:
1. jaka jest nośność użytkowa przedmiotowych mostów i jaka
POZIOMO: 1) imię bibliofila z Cisownicy, 4) tele-pszczółka, 6) szkic, 8) port i wczasowisko nad Bałtykiem,
9) znak zodiaku, 10) stawiana nad „i”, 11) kiwki na boisku,
12) satelitarna na balkonie, 13) miasto w środkowym
Iranie, 14) wyciąg w stoczni, 15) krawcowe, 16) grupa
Kazika Staszewskiego, 17) wojskowa skarpeta, 18) wierzba
płacząca, 19) karetka pogotowia, 20) brzmi w operze.
PIONOWO: 1) tytułowy bohater komedii A. Fredry,
2) czapka wojskowa, 3) energia, zapał, 4) kuzynka gitary,
5) region stanu Ohio (USA), 6) program kinowy, 7) potocznie o chusteczce, 11) płoną na grobach, 13) filmowy
Winnetou, 14) męski w bok.

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

WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY - ATRAKCYJNE WYJAZDY I CENY!

ZAPLANUJ SOBIE WOLNE DNI!

BIBLIOTEKA

POLECA:

NOWE KSIĄŻKI W MBP:
Andrzej Borowiec – „Chłopak z Warszawy. Powstanie Warszawskie oczami szesnastoletniego
żołnierza.”
Wspomnienia Andrzeja Borowca. Urodzony w 1928 r. syn pułkownika Wojska Polskiego opisuje barwne dzieciństwo w latach
30-tych XX wieku, pierwsze dni wojny w oblężonym Lwowie,
wstąpienie w szeregi konspiracji, udział w powstaniu i wreszcie
krótki powojenny epizod tajnego emisariusza.
Książka najpierw ukazała się w Wielkiej Brytami, teraz mamy
wydanie polskie.

T. C. McCarthy – „Podziemna wojna. Genoboty”

Militarna fantastyka. W podziemnym konflikcie między Rosją
a Ameryką, w kopalniach metali rzadkich w Kazachstanie ramię
w ramię walczą ludzie i genoboty. Głównym bohaterem książki
jest korespondent, Oscar Wendell, który w pogoni za sławą
i bogactwem trafia na front.
W centrum opowieści wcale nie jest futurystyczna wojna, ale
człowiek w ekstremalnej sytuacji, jaka go otacza i jaką ma w sobie.

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 27 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5
					

ŚNIEGOWA PIERZYNA

Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Janina Cieślak
z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
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Panie słuchały, jak pięknie działały.

Fot. M. Niemiec

SPRAWOZDANIA I PLANY
28 stycznia odbyło się coroczne walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń
Centrum i Kółka Rolniczego w Ustroniu, któremu przewodniczył Jan Drozd. Przywitał gości: Elżbietę Pruszkowską ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział w Cieszynie, Monikę Maksymczak, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i sekretarza miasta – Ireneusza Stańka. Minutą ciszy uczczono
pamięć koleżanek, które członkinie koła gospodyń pożegnały w ubiegłym roku.

Sprawozdanie z rocznej działalności
KGW przedstawiła przewodnicząca koła
Maria Jaworska. Pochwaliła w nim aktywność i pracowitość pań, które współorganizowały najważniejsze wydarzenia
w mieście, między innymi Ustrońskie
Dożynki, nie tylko służące kultywowaniu
tradycji, ale też szerokiej promocji miasta,
i przyciągające do nas tysiące turystów.
Przypomniała też chwile odpoczynku,
relaksu podczas wycieczek, spotkań, smażenia jajecznicy, oraz ciekawe prelekcje
i warsztaty w terenie. Szczególnie owocne
były te w gospodarstwie agroturystycznym
w Dobce, prowadzonym przez państwa
Sztwiertniów. Panie dużo nauczyły się
o pielęgnacji ogrodu, zwłaszcza bylin,
a M. Jaworska podkreślała, jak cenne
są takie edukacyjne spotkania. Nabytą wiedzę panie mogą wykorzystywać
w pielęgnacji swoich ogrodów, ale szkolenia
te mają jeszcze jeden cel – zachowanie tradycyjnych roślin, zarówno ozdobnych, jak
i użytkowych – malin, porzeczek, jabłek.
Czasem panie domu popełniają błąd pozbywając się dawnych gatunków, dając
się skusić supermarketom na egzotyczne
i wymyślne. Jednak najmniej podatne na
choroby, najbardziej odporne na mróz
i pięknie wpisujące się w krajobraz górskiego miasteczka są rośliny, które uprawiały nasze babki. Gdy na koniec zebrania
planowano działania na rok 2015 właśnie
lekcje ogrodnictwa w terenie znalazły się
na pierwszym miejscu. Panie prosiły też
o więcej spotkań, niekoniecznie odbywających się z jakichś ważnych okazji. Będą
też chciały zaprosić do swojego grona
nowe członkinie.
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W sprawozdaniu kółka rolniczego, które
przedstawił J. Drozd znalazła się informacja, że jest ono udziałowcem Spółdzielni
Usług Rolniczych w Ustroniu, a w skład
jego Zarządu wchodzą, oprócz J. Drózda:
Maria Jaworska, Franciszek Korcz, Adolf
Cieślar – jednocześnie przewodniczący
Rady Nadzorczej SUR. W ubiegłym roku
wiele przedsięwzięć kółko organizowało
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich
Ustroń Centrum, ale też z Kołem Pszczelarskim w Ustroniu. Bardziej się opłaca organizować wspólne wyjazdy, gdyż rozkładają się koszty wynajęcia autobusu. I tak
wspólnie, między innymi wypoczywano
na basenach termalnych w Szaflarach czy
zwiedzano browar Radegast w Czechach.
Spory był też udział członków Kółka
Rolniczego w przygotowaniu Ustrońskich
Dożynek i imprez towarzyszących temu
wydarzeniu.
Właśnie o wkładzie w uatrakcyjnianie
oferty turystycznej miasta mówił sekretarz
miasta I. Staniek, dziękując za to, że na
członków organizacji rolniczych samorząd

zawsze może liczyć i wyraził nadzieję, że
nadal tak będzie. Głos zabrała również
E. Pruszkowska, która zapoznała zebranych z najważniejszymi zmianami
dotyczącymi dopłat z Unii Europejskiej
w branży rolniczej i z nowymi przepisami.
Zaprosiła również na szkolenia i po informacje do ustrońskiego urzędu, gdzie pełni
dyżur w każdy piątek od godz. 8 do 10.
Swoje sprawozdania odczytali szefowie komisji rewizyjnych kół, w których
szczegółowo rozliczyli się z dochodów
i wydatków organizacji. Miłym akcentem było składanie przez M. Jaworską
i I. Stańka życzeń szanownym jubilatkom
i wręczanie im koszy ze smakołykami.
Paniom dziękowano za długoletnią działalność i zaangażowanie.
Spotkanie jak zawsze przebiegało
w przyjacielskiej atmosferze. Było okazją
nie tylko do omawiania spraw kół, ale też
rozmów towarzyskich. Podano smaczny,
tradycyjny obiad – pieczeń wieprzową
w sosie z ziemniakami i czerwoną kapustą
oraz ciasto biszkoptowe z owocami i przepysznym kremem. Trudno sobie wyobrazić lepsze spędzanie czasu w wyjątkowo
wietrzne i zimne styczniowe popołudnie
niż spotkanie w dobrym towarzystwie,
przy dobrym jedzeniu w przytulnej strażnicy OSP Centrum, kiedy można wspominać miłe wydarzenia ubiegłego roku i snuć
plany na przyszłość. Monika Niemiec

M. Jaworska z zasłużoną jubilatką, najstarszą
członkinią Anną Kamieniorz. Fot. M. Niemiec
REKLAMA
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PARAMI

14 lutego na polanie Solisko na Czantorii odbył się VI Narciarski Romantyczny
Zjazd Parami. Start pierwszej pary odbył
się o godzinie 17.00 już przy sztucznym
oświetleniu, a ta wieczorna pora rywalizacji
sprawia, że zawody są inne niż wszystkie.
W tym roku zawody przypadły dokładnie
w walentynki - święto zakochanych, więc
spodziewano się więcej par na starcie.
Widać, zakochani wybrali inną formę spędzenia czasu, bo zgłosiło się tylko 25 par.
Zawody rozegrano w kategoriach do 25, 50,
70, 90 i powyżej 90 lat. Kategoria wiekowa
to suma lat pary, a klasyfikacja to łączny
czas przejazdu pary. Większość startujących to mieszkańcy Ustronia i członkowie
SRS Czantoria, ale wśród nich była również
rodzina przebywająca na feriach w Ustroniu
ze Śremu oraz pary z Pawłowic, Ligoty
i Siemianowic Śląskich.
Nagrody zwycięskim parom wręczali:
burmistrz Jolanta Krajewska–Gojny i prezes Kolei Linowej „Czantoria” Zbigniew
Kufrej.
Wyniki: pary do lat 25: 1. Julia Greene
(SRS Czantoria) i Kacper Greene (SRS
Czantoria), 2. Kamila Wojciech (Ustroń)
i Aleksander Wojciech (SRS Czantoria), 3. Marta Kępińska (SRS Czantoria)
i Jakub Fober (Ustroń), do lat 50: 1.
Kalina Paszyna (Pawłowice) i Mateusz
Zacny (SRS Czantoria), 2. Julia Heczko
(SRS Czantoria) i Piotr Heczko (SRS
Czantoria), 3. Anna Stępowska (Ustroń)

RADIO NA STOKU
Przez dwa dni na Czantorii odbywał się
III Zimowy Puchar Radia Zet i Beskidzkiej
5. Co tydzień bawiono w miastach Beskidzkiej 5, w miniony weekend zawitano
pod Czantorię. Impreza jest reklamowana
w Radiu Zet przez 5 tygodni, w każdym
tygodniu 12 spotów na antenie. W tygodniu
poprzedzającym dane miejsce w spocie
wymienia się miejscowość i stok. Zdjęcia
i artykuły ukazują się na stronie Radia Zet,

Romantycznie od najmłodszych lat.

Fot. W. Suchta

i Dawid Hussar (SRS Czantoria), 4. Edyta Gomola (Ustroń) i Grzegorz Hussar
(SRS Czantoria), 5. Małgorzata Szewieczek (Ustroń) i Jan Szewieczek (Ustroń),
6. Natalia Heczko (SRS Czantoria) i Jakub
Baszczyński (SRS Czantoria), 7. Kornelia
Kieloch (Ligota) i Grzegorz Ondrzejek
(Cieszyn), 8. Małgorzata Pawlak (Śrem)
i Michał Pawlak (Śrem), 9. Nina Siemek
(Siemianowice Śl.) i Michał Siemek (Siemanowice Śl.), do lat 70: 1. Edyta Kłósko
(Ustroń) i Stanisław Troszok (Wisła),
2. Agata Stec (SRS Czantoria) i Adam
Deda (SRS Czantoria), 3. Anna Pawlak
(Śrem) i Przemysław Pawlak (Śrem), do

lat 90: 1. Edyta Kral (Ustroń) i Andrzej
Kral (Ustroń), 2. Janina Hussar (Ustroń)
i Bogusław Hussar (Ustroń), 3. Lucyna
Wojciech (SRS Czantoria) i Marcin Wojciech (Ustroń), 4. Karolina Kostka (SRS
Czantoria) i Zbigniew Gomola (Zimowy
Raj Ustroń), 5. Iga Siemek (Siemianowice
Śl.) i Henryk Sołdoń (Siemanowice Śl.),
powyżej 90 lat: 1. Magdalena Fober (SRS
Czantoria) i Antoni Stec (SRS Czantoria),
2. Wiesława Kępińska (SRS Czantoria)
i Mirosław Kulis (SRS Czantoria), 3. Zofia
Molin (SRS Czantoria) i Adam Kędzior
(Ustroń), 4. Krystyna Zwias (SRS Czantoria) i Piotr Zwias (SRS Czantoria). (ws)

ale też w katowickiej Gazecie Wyborczej
i Ustroń zapłacił za to wszystko 7.000 zł.
Przez dwa dni pod Czantorią przy dolnej stacji wyciągu trwały gry i zabawy.
Przeciągano linę, rzucano do celu, odbywały się konkurencje rodzinne i indywidualne. Rywalizowały dzieci i dorośli.
Nagrodami były plecaki, pokrowce na
narty, szaliki, kubki i drobne gadżety. Natomiast na trasie zjazdowej instruktorzy
pomagali początkującym, rozdawali też
dwa rodzaje kartoników: niebieskie dla
jeżdżących poprawnie i bezpiecznie, czer-

wone dla tych szarżujących bez kasku. Za
niebieski kartonik nagroda, za czerwony
można było po przepytaniu dostać drobny
upominek. W sumie w konkursach i za
jazdę rozdano 200 nagród.
Atrakcją była młodzieżowa drużyna hokejowa Zrywu Ruda Śląska, która zjawiła
się na stoku. Odbył się pokaz ubierania
zawodnika i bramkarza. Potem strzelano
na bramkę, oczywiście dla najlepszych
nagrody.
O bezpieczeństwie na stokach uczyli policjanci i ich maskotka Sznupek.
(ws)
REKLAMA

Konkurencja rodzinna.
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Wyciągowy tłok...

Fot.

21 II		 11.00		XI Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, Góra
								 Czantoria
21-22 II 9.00 XXI Turniej o Puchar Miasta Ustronia w Tenisie
								 Stołowym, SP-2
21 II 		 10.00 Zimowy Kiermasz Rękodzieła i Półproduktów - warszta								 ty dla dorosłych i dzieci (techniki papierowe, hafty,
								 wiklina i inne), MDK „Prażakówka”
24 II		 16.30 Spotkanie popularyzujące 17 tom „Pamiętnika
								 Ustrońskiego”, Czytelnia Katolicka
25 II		 17.30 Prelekcja pt. „Czy mózg i umysł chorują tak samo?”,
								 SP-1		
26 II 		 14.00 XX Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, aula G-1
27 II		 17.00 Koncert Nauczycieli Towarzystwa Kształcenia Arty								 stycznego, MDK „Prażakówka”
28 II 		 16.00 Spotkanie z Dorotą i Michałem Kohutami na temat
								 „Z wyspy na wyspę, czyli dlaczego warto było
								 jechać na Borneo i Sri Lankę”, Muzeum Ustrońskie

Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
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,
33-854-22-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Serwis gaśnic. 669-119-117.
SUPER OKAZJA! Wyprzedaż
odzieży zimowej w cenach hurtowych. Usługi pralni chemicznej,
pranie dywanów. Sklep "Wszystko
dla dzieci", ul. Cieszyńska (koło
PKO). 660-546-764.
Mieszanie wynajmę lub sprzedam.
502-527-924.
Spawanie plastików. Ustroń
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Kulig. Ustroń Dobka. 503-523-656.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
panele, kafelki. 501-831-310.

19.2					 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
20-21.2		 Rumiankowa				ul. Skoczowska 76		 tel. 300-30-40
22-23.2		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
24-25.2		 Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 		 tel. 854-46-58
26-27.2		 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

...nie dla mnie.
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Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
10 lutego zaczęto wywozić śnieg z poboczy ulic. Na zdjęciu prace na ul.
Daszyńskiego niedaleko „Prażakówki”. Ruch był nieco utrudniony, chwilami kierowcy musieli czekać aż koparka przerzuci masy topniejącego
śniegu na przyczepę traktora. Nie denerwowali się zbytnio, zadowoleni,
że znikają zmniejszające szerokość jezdni bandy. Śnieg wywożono też
z innych miejsc w mieście, trafił na teren obok stacji przeładunkowej.

*

*

*

*

*

*

Z rozmowy z Janem Bobkiewiczem: 15 lutego obchodziliśmy Dzień
Instruktora Prawa Jazdy. Pan uczy jeździć od 30 lat, a siedzi za kółkiem
ponad pół wieku. Czy to prawda, że osoby, które robią prawo jazdy
w zimie, na starcie są już lepszymi kierowcami? Oczywiście. Każdy
kierujący pojazdem, który uczy się w trudnych warunkach i pokonuje te
trudne warunki przy pomocy instruktora, lepiej daje sobie radę. Latem
jeździ już swobodnie i ze spokojem podchodzi do następnej zimy. Można
jednak powiedzieć: dobrze, będę lepszym kierowcą, ale najpierw muszę
zdać, a zimą będzie to trudniejsze. Tutaj nie ma reguły. Na pewno nie
jest tak, że zimą mniej osób zdaje egzaminy, a latem więcej. Jak pan
ocenia nasze drogi zimą? Widziałbym je nieco inaczej. Przemawia przeze
mnie patriotyzm lokalny, ale ja chciałbym widzieć nasze drogi utrzymane na biało. Wolałbym, żeby zajęto się chodnikami, żeby piesi mieli
chodniki odśnieżone, posypane. Moja wizja jest taka: w samym mieście
drogi białe, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20, 30 kilometrów na
godzinę, a do szybkiego przemieszczania służą obwodnice. Za to piesi
mają co kilkanaście metrów przejście, ruch jest ograniczony, ulicami
jeżdżą sanie ciągnięte przez konie. Ruch jest powolny, ale płynny. Nie
groziłoby nam więcej stłuczek, gdybyśmy utrzymywali drogi na biało?
Na pewno nie. Ograniczenie prędkości to zawsze lepsze rozwiązanie niż
rozpędzanie się, nagłe hamowanie, nerwowe włączanie się do ruchu.
Piesi muszą się przeprawiać przez zaspy i czatować na wolniejszego
kierowcę, żeby przebiec przez ulicę. Ci, którym się spieszy, jechaliby
obwodnicą. Turyści by nas omijali jadąc do Wisły. Na pewno nie. Ci,
co chcą dojechać do Wisły, to już nas omijają i pędzą dwupasmówką.
Nadanie charakteru centrum raczej przyciągnęłoby turystów. Wykazuje
pan wyjątkową troskę o pieszych. Może dojdziemy do tego, że zmienią się
przepisy dotyczące strefy ochronnej pieszego. Obecnie w Polsce pieszy
ma dopiero wtedy pierwszeństwo, gdy postawi jedną nogę na przejściu.
A i wtedy mamy rosyjską ruletkę.
7 lutego w godzinach nocnych w Komisariacie Policji przebadano
alkomatem dwóch nastolatków, którzy przebywali w Ustroniu na zimowisku. Przyprowadził ich opiekun, ponieważ był zaniepokojony sposobem
zachowania i podejrzewał, że jego podopieczni mogli pić alkohol. (...)
Jeden z chłopców miał około 0,25 mg alkoholu na litr krwi to znaczy
ponad pół promila, a drugi 0,4 mg/l. Nieletni przyznali, że alkohol kupili
w Ustroniu i wskazali sklep. Sprzedawca poniesie konsekwencje karne,
ponieważ popełnił przestępstwo.
Wybrała: (mn)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Niespokojny czas
Wiele znaków wskazuje na to, że początek tego roku, który zaczął się od protestów
lekarzy i strajków górników z Kompanii
Węglowej, będzie niespokojny. Szefowie
związków zawodowych zapowiadają protesty
kolejnych grup zawodowych. Już zdecydowany jest kolejny strajk górników z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, a na swoją kolej czekają
rolnicy, pocztowcy, nauczyciele i pewnie
także przedstawiciele innych branż. Wygląda
na to, że górniczy strajk na początku roku
może się okazać swoistym otwarciem puszki
Pandory i pociągnie za sobą falę społecznych
niepokojów. Powtarzane przez największą
partię opozycyjną twierdzenie, że w naszym
kraju dzieje się źle, coraz więcej jest ludzi
niezadowolonych i cierpiących biedę, a rząd
jest nieudolny i prowadzi państwo do katastrofy, może przynieść swe zatrute owoce.
Taka polityka opozycji jest celowa i zmierza
do zmiany rządów w naszym kraju.
A może okazać się skuteczna. Zawsze przecież można znaleźć ludzi niezadowolonych
i pragnących poprawić swoją sytuację życiową. Wiąże się to z problemem starym

FELIETON
Dechrystianizacja

W wydanej początkiem tego wieku, książce J. H. H.Weilera „Chrześcijańska Europa”,
ryzykownie zatytułowanej, jak sam autor
we wstępie zauważa, a jest to ortodoksyjny
Żyd, profesor prawa konstytucyjnego wielu
uniwersytetów po obu stronach Atlantyku.
Podaje, że zawsze fascynowała go opowieść z XIII Księgi Liczb oraz rozdziału
I Powtórzonego Prawa – o ludziach których
posłano, aby zbadali Ziemię Obiecaną.
W tekście hebrajskim użyto słowa turu –
to pierwsi turyści – pisze autor. W dalszej
części zastanawia się, co owi turyści zobaczyliby, gdyby teraz odwiedzili Europę
i zmierzali szlakami od Sycylii na północ
przez Włochy, Austrię, Czechy, Niemcy
i tu rozdzielając się poszliby na zachód
przez Francję na Półwysep Iberyjski, lub
na północ do Skandynawii, czy wreszcie
na wschód do Polski, Słowacji, Ukrainę,
Białoruś, Rosję, Litwę, Łotwę i Estonię.
W ich relacji znalazłyby się opisy tych ziem,
klimat, ludzie porozumiewający się różnymi
językami, i to, że każdy naród chlubi się
swoją kulturą. Reszta rzeczy, które w tych
krajach można zobaczyć jest niemal taka
sama, te same programy tv, te same reklamy, podobne stroje... zazwyczaj wykonane
w Chinach. Te same firmy i banki światowe
itd., itp. Ale w każdej najmniejszej miejscowości na tamtejszym cmentarzu wznosi
się chrześcijański krzyż. Nie ma miasta ani
większej wsi, kontynuuje swój opis autor,
bez choćby jednego chrześcijańskiego koś-
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jak świat, a przynajmniej od czasu, gdy
ludzie zaczęli pracować, aby otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za pracę, dające
im możliwość zaspokojenia swoich potrzeb
i prowadzenia życia na odpowiadającym
im poziomie. Powstał wtedy problem sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, a co za
tym idzie poczucie nierówności i krzywdy,
bo jedni zarabiali i zarabiają więcej, a inni
mniej, i to nawet wtedy, gdy wykonują tę
samą pracę. Powoduje to niezadowolenie,
które stopniowo narasta. Wiąże się z tym
napięcie w stosunkach między pracodawcami
a pracownikami. Od czasu do czasu to niezadowolenie i napięcie osiąga stan krytyczny
i prowadzi do otwartego konfliktu.
Wygląda na to, że to właśnie ma teraz
miejsce w naszym kraju. Do ujawnienia się
niezadowolenia pracowników i fali protestów
przyczyniły się rządowe próby przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw przynoszących straty,
a także nie spełnienia oczekiwań różnych
grup zawodowych. Okazało się przy tym, że
planowane zmiany zakładały zmniejszenie
liczby miejsc pracy, a także obniżenie dochodów czy likwidację przywilejów zainteresowanych grup. A tak już jest zawsze, że bez
problemu można podwyższać wynagrodzenie
i zmieniać na lepsze warunki pracy i płacy,
ale każde pogorszenie tych warunków wywołuje niezadowolenie i protesty. Trudno więc

dokonać restrukturyzacji przedsiębiorstw
poprzez zmniejszenie zatrudnienia czy obniżenie dochodów pracowników. A bez tego
zazwyczaj nie udaje się naprawić sytuacji
w nierentownych przedsiębiorstwach. Odpowiedzią pracowników jest wtedy niezadowolenie i różne formy protestu. I podejmowane
próby wprowadzania zmian w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw kończą
się często niepowodzeniem. Tak jak to jest
kolejny raz przy próbach dokonywania reform
w górnictwie.
Sytuacja komplikuje się i zaostrza, gdy do
konfliktu między pracodawcami a pracownikami dochodzi jeszcze polityczna walka
o władzę. Partie opozycyjne wykorzystują
istniejące niezadowolenie poszczególnych
grup społecznych, powodowane tym, że rząd
nie spełnia ich oczekiwań, do umocnienia
własnych pozycji i osłabienia poparcia dla
partii rządzącej. I tak wzmaga się i trwa społeczny niepokój. Istnieje obawa, że rok który
rozpoczął się od protestów i strajków będzie
w następnych miesiącach czasem pełnym
niepokoju związanego z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.
I zapewne nie będzie łatwo przetrwać ten
niespokojny czas. I pewnie trzeba się nam
liczyć z tym, że trwające w tej chwili protesty,
strajki i różnego rodzaju demonstrowanie
niezadowolenia różnych grup będą trwać
Jerzy Bór
jeszcze przez dłuższy czas.

cioła, bardzo często podświetlonego nocą.
A jednak Europejczycy, póki co, odrzucili
w swoim projekcie konstytucji europejskiej
odwołanie się do Boga, czy swoich korzeni
chrześcijańskich.
Czy był to początek dechrystianizacji
naszego kontynentu?
Zadaję to pytanie, bo nie wiem, czy
zauważyliście P. T. Czytelnicy, obecnie
w każdej niemal telewizji, za wyjątkiem
może jednej religijnej i jednej niezależnej,
pokazuje nam się panoramę miast, z obciętymi krzyżami na wieżach kościołów. Wszyscy
widzieliśmy wielokrotnie wyświetlany niedawno w różnych telewizjach film polskiego MSZ promujący Polskę z Giewontem
bez krzyża. Tego by nawet komuniści nie
wymyślili.
W czasach PRL-u też dbano o to, aby
zwłaszcza w otoczeniu towarzyszy nie było
krzyża. Była w PRL moda na tzw. „czyny
społeczne”. Podczas jednego z takich czynów w Katowicach, tamtejszy I sekretarz
Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisław
Grudzień, zwany też „Decemberem”, miał
rozpocząć taki czyn społeczny, jako pierwszy, wbijając łopatę. Na nieszczęście w ujęciu towarzysza sekretarza, jak się okazało,
znalazł się na bardzo dalekim planie krzyż
katowickiej katedry, co zauważył czujny
cenzor. Całą noc pracownicy techniczni telewizji musieli ręcznie wymazywać z każdej
kratki filmu ten malutki krzyżyk.
Codziennie toczy się bój, czy tęcza na
Placu Zbawiciela w Warszawie zasłoni kościół pod tym samym wezwaniem! Ostatnia
burzliwa dyskusja w Sejmie nad ratyfikacją
konwencji o zwalczaniu przemocy wobec
kobiet, pokazała, że siły które według postanowień tej konwencji zamierzają zwalczać
złą odwiekową tradycję rodzinną i złe religij-

ne przesądy, wzięły, póki co, górę. Szkoda,
że nasi posłowie byli za. Zobaczymy, co
zrobi prezydent.
W ostatnich latach wielokrotnie krzyż
został obroniony. Tak było przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka kiedy
to dopiero w postępowaniu odwoławczym
Włochy obroniły prawo do wieszania krzyży
w szkołach. W sprawie z wniosku fińskiej
ateistki mieszkającej we Włoszech przeciwko państwu włoskiemu, pełnomocnikiem
państwa włoskiego był właśnie nie kto
inny, niż wspomniany na wstępie profesor
J. H. H.Weiler, który wspaniale poprowadził
sprawę.
W 2013 roku trwały przygotowania Słowacji do jubileuszu 1150-lecia przybycia
św. św. Cyryla i Metodego do Państwa
Wielkomorawskiego i od razu rozpoczęły
się od konfliktu z Komisją Unii Europejskiej, która początkowo nakazała władzom
finansowym tego kraju usunięcie aureoli
i krzyży z wizerunku świętych na przygotowanej do emisji monecie 2 euro. Później
przeczytałem w Wielkanocnym numerze
Gościa Niedzielnego z 2013 roku, w artykule „Obronili aureole i krzyże”: Komisja
Europejska zmieniła decyzję i zgodziła
się, aby na słowackiej 2-euro monecie
z wizerunkami świętych Cyryla i Metodego
pozostały aureole nad ich głowami oraz
krzyże. Brawo, jacy łaskawi!
I na koniec teza ze wspomnianej na wstępie książki „Chrześcijańska Europa”: Praktykujący chrześcijanie mają prawo w sposób
o wiele bardziej stanowczy przedstawiać
swój chrześcijański punkt widzenia w dyskusji Europy i o Europie. Pojawienie się tego
głosu w europejskiej sferze publicznej może
tę Europę, całą Europę, tylko wzbogacić.
Nic dodać, nic ująć!
Andrzej Georg
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Za moment bramkę strzeli M. Cholewa.

Fot. W. Suchta

ZAGRALI WSZYSCY
MKS Ustroń – SPR Zagłębie Sosnowiec 62:21 (34:12)

W tym meczu można było się spodziewać
wysokiej wygranej naszej drużyny. Mecz
kilkakrotnie przekładany w końcu odbył
się 11 lutego w sali Szkoły Podstawowej
nr 1. Od początku przewaga MKS, choć
były momenty dekoncentracji czy też mniej
dokładnych zagrań. Zdarzyło się, że nasi
zawodnicy nie wykorzystali pod rząd trzech
sytuacji sam na sam z bramkarzem. Trudno
jednak o pełną koncentrację, gdy prowadzi
się wyraźnie przez całe spotkanie. Tu pozostawała wyłącznie niewiadoma, jaką różnicą
bramek wygra MKS.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w nawiasach zdobyte bramki): Damian Kuczera,
Damian Kurowski – Michał Jopek (6), Ma-

rek Cholewa (5), Filip Frycz (15), Dominik
Motylewski (15), Dawid Jenkner (4), Kacper
Matlak (3), Szymon Gogółka (7), Adrian
Miśkiewicz (3), Krzysztof Kotela (1), Mateusz Cieślar (3), Łukasz Juraszek, Dawid
Rachwał.
Po meczu powiedzieli:
Trener Zagłębia Grzegorz Mentel: - Nie
jest tajemnicą i wie o tym trener drużyny
przeciwnej, że przyjechaliśmy z bardzo
młodymi zawodnikami. Połowa drużyny to
chłopcy rocznika 2001, czterech z 1999 r.
Graliśmy z przeciwnikiem, który był starszy,
więc spodziewaliśmy się takiego wyniku.
Drużyna podjęła walkę, a rzucając ponad
dwadzieścia bramek udowodniła, że też coś

NIEPOKONANY
MKS

Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec. Najlepszy
zawodnik Krzysztof Grabowski z Zabrza,
najlepszy bramkarz Gracjan Nowak z Sosnowca, natomiast królem strzelców został
Mateusz Cieślar z Ustronia – 24 bramki.

14 lutego w sali Szkoły Podstawowej
nr 1 odbył się V Turniej Piłki Ręcznej
o Puchar Burmistrza Ustronia w kategorii młodziczek młodszych i młodzików
młodszych.
Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna
Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej,
drugie miejsce zajęły dziewczęta z MKS
Ustroń, trzecie z UKS Olimpijczyk ZSO
14 z Sosnowca. Nasza drużyna przegrała
z Bystrą 12:15, wygrała z Sosnowcem
20:6. Najlepsza zawodniczką wybrano
Maję Kowalczyk z Bystrej, najlepszą
bramkarką Karolinę Frączak z Sosnowca,
najwięcej, bo 16 bramek, strzeliła Katarzyna Potaszyńska z Ustronia.
W rywalizacji chłopców niepokonaną
drużyną był MKS Ustroń, zwyciężając
tym samym w turnieju. Kolejne miejsca:
2. Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej,
3. SPR Pogoń 1945 Zabrze, 4. MUKS

MKS nie miał sobie równych.

potrafi. Przewaga fizyczna drużyny z Ustronia widoczna i stąd też taki wynik. MKS
Ustroń to w tej chwili najmocniejsza drużyna
w województwie i to zdecydowanie. Życzę
im powodzenia, choć zespoły z północy kraju
mogą im pokrzyżować plany.
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: - Wiedzieliśmy, że to rywal z dolnych rejonów
tabeli i można było się spodziewać, że wygramy. Nie lubię takich spotkań, gdyż trudno
do nich zmobilizować zawodników. Pokazało to pierwsze piętnaście minut meczu,
z których jestem niezadowolony. Wprawdzie
prowadziliśmy, ale niezbyt wysoko, drużyna
nie była skoncentrowana i w pierwszych
minutach wpadło do naszej bramki za dużo
łatwych piłek. Po kwadransie prowadziliśmy tylko 14:8. Od tego momentu, po
wzięciu czasu, chłopcy bardziej się zmobilizowali, rzuciliśmy 10 bramek pod rząd
i do końca wyglądało to już nieźle. Zagrali
wszyscy zawodnicy i trzeba się cieszyć, że
młodzi zdobyli kilka bramek. Choć graliśmy
bez Kamila Kopieczka i Krzyśka Bielesza, to
uzyskaliśmy drugi, co do liczby strzelonych
bramek, wynik w rozgrywkach.
Wojsław Suchta
1 MKS Ustroń		

15 29 652:318

2 KS Viret CMC Zawiercie

14 26 471:299

3 MKS Zryw Chorzów

15 23 514:359

4 UKS 31 Rokitnica Zabrze

15 17 482:477

5 SPR Pogoń 1945 Zabrze

14 16 443:371

6 MKS Olimpia I Piekary Śl. 14 12 408:409
7 MKS Olimpia II Piekary Śl. 13 9 284:395
8 UKS MOSM Bytom

15 8 433:493

9 SPR Zagłębie Sosnowiec

13 2 235:514

10MUKS Siódemka Mysłowice 14 0 281:566

Turniej dobrze przygotowany, a zorganizowany został przez prezesa zarządu MKS
Ustroń Leszka Szczypkę i kierownika
drużyn piłki ręcznej MKS Ustroń Lesława
Kaczmarka.
(ws)

Fot. W. Suchta
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Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
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19.09						 Elba						ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
22.09							Venus						ul. Grażyńskiego 2 					tel. 858-71-31
23.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
24-25.09			 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
26-27.09			 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
28.09						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 		tel. 854-57-76
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NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
Maria Brudna z d. Korcz
lat 85 ul. Porzeczkowa
Julianna Durczak z d. Pilch
lat 85 os. Centrum
Elżbieta Dziech z d. Nowak
lat 91 ul. Cieszyńska
Janina Gajdzica z d. Jurczok
lat 80 ul. Źródlana
Bronisława Górniok z d. Kozieł lat 80 ul. Katowicka
Rafał Greiff 			
lat 80 os. Centrum
Joanna Kocyan z d. Raszka
lat 80 ul. Chabrów
Władysława Książek 		
lat 90 os. Manhatan
Jan Lesiak 			
lat 85 ul. Gałczyńskiego
Helena Lipowczan z d. Wacławik lat 91 ul. Grażyńskiego
Zuzanna Nosal z d. Kłósko
lat 80 os. Cieszyńskie
Olga Ogrodzka z d. Brudny
lat 80 ul. Bładnicka
Elżbieta Podżorska z d. Raszka lat 80 ul. Spółdzielcza
Adam Szczepański 		
lat 80 ul. Złocieni
Zuzanna Śliwka z d. Śliwka
lat 92 ul. Słoneczna
10,11.8 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
12-14.8 Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
15-17.8 Na Zawodziu
ul. Sanatoryjna 7 tel. 854-46-58
18-20.8 Elba
ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
22-24.11 - Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
25-27.11 - Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
tel. 854-24-59
28-30.11 - Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
tel. 854-14-73
10-12.3 -		
Venus		
ul. Grażyńskiego 2 tel. 858-71-31
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00

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

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

Prywatne wizyty domowe

503-169-369

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

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

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

KLASA B
17 sierpnia
24 sierpnia
31 sierpnia
7 września
13 września
21 września
28 września
5 października
12 października
19 października
26 października
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godz. 17.00
godz. 10.30
godz. 17.00
godz. 11.00
godz. 16.00
godz. 11.00
godz. 15.00
godz. 11.00
godz. 15.00
godz. 11.00

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

Gazeta Ustrońska 19

20 Gazeta Ustrońska

19 lutego 2015 r.

19 lutego 2015 r.			

Gazeta Ustrońska 21

22 Gazeta Ustrońska

19 lutego 2015 r.

19 lutego 2015 r.			

Gazeta Ustrońska 23

