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KOMINY I WENTYLACJA KAJTO NA KANARACH
Rozmowa z mistrzem kominiarskim
Pawłem Waszkiem, rzecznikiem prasowym
Beskidzkiego Cechu Kominiarzy

Kończy się sezon grzewczy. Kolejny rok doświadczeń. Dobrych?
Niezbyt. Skala problemu związana z tlenkiem węgla jest ogromna.
Statystyki mówią, że w 80% domów występuje ryzyko zatrucia,
czy to przy spalaniu węgla i drewna, czy gazu i oleju opałowego.
Państwowa Straż Pożarna naszego powiatu odnotowała w tym
sezonie grzewczym 70 interwencji związanych z tlenkiem węgla,
było 30 osób poszkodowanych, w tym 6 dzieci. Jako cech co roku
podejmujemy wraz z PSP kampanie informacyjne, konkursy dla
dzieci, gdyż chcemy dotrzeć z informacją o zagrożeniu do jak
największej liczby osób.
Chyba wszyscy wiedzą o zagrożeniu?
Ale nie wszyscy wiedzą, że gdy np. dochodzi do niepełnego
spalania gazu, wytrąca się tlenek węgla i jeżeli nie zostanie
(cd. na str. 2)
17 marca 2016 r.			

Na pierwszych trzech odcinkach specjalnych pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy pewne było tylko to, że
przyczepność i widoczność będą się zmieniać dosłownie z minuty na minutę. Nie ma mowy o idealnym doborze opon, gdy
z nasłonecznionych i suchych fragmentów wjeżdża się na mokry
asfalt, a nad trasą wisi gęsta mgła. Jazda w takich warunkach
wymaga od kierowcy doskonałego czytania trasy i perfekcyjnej
oceny przyczepności. Dwa wygrane odcinki specjalne i pozycja
wiceliderów rajdu pokazuje, że Kajetan Kajetanowicz doskonale
radzi sobie także wtedy, gdy przychodzi mu debiutować w tak
niesamowicie trudnych i zaskakujących okolicznościach.
Pierwszy dzień Rajdu Wysp Kanaryjskich był koncertem jazdy
Kajetanowicza i Barana. Ich rozważna, dojrzała, a jednocześnie
fenomenalnie szybka i skuteczna jazda spowodowała, że Rajdowi Mistrzowie Europy, na kompletnie nowych dla nich oesach,
deptali po piętach dużo bardziej doświadczonym konkurentom.
Załoga LOTOS Rally Team robiła wszystko, by ich główni ry(cd. na str. 12)
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(cd. ze str. 1)
odprowadzony przez przewód kominowy, dostaje się do izb
mieszkalnych. Zgodnie z obliczeniami wysokie stężenie może
w ciągu 60 sekund spowodować uszczerbek na zdrowiu, a po
trzech minutach przebywania w pomieszczeniu o wysokim stężeniu może nastąpić śmierć.
Tlenek węgla jest efektem każdego spalania?
Tak. Spalanie nigdy nie jest stuprocentowe. Dlatego konieczne są przewody kominowe i ich prawidłowe funkcjonowanie.
Przede wszystkim musimy zadbać o nawiew do mieszkania.
Przewody działające na zasadzie grawitacyjnej, aby odprowadzić
to, co powstaje przy spalaniu, muszą mieć dopływ powietrza.
Przykładowo mieszkanie z kuchenką gazową czteropalnikową
i jednofunkcyjnym podgrzewaczem wody potrzebuje powietrza
120 m3 plus 30 m3 do spalania, czyli 150 m3 na godzinę. Gdy
zaczynamy uszczelniać okna, termomodernizować, sprawiamy, że
nie ma naturalnego dopływu powietrza. Wówczas konieczny jest
montaż dodatkowych urządzeń powodujących dopływ powietrza.
Są rozszczelnione okna, ale jak rozszczelniać przy mrozie?
Dlatego musimy sobie zdawać sprawę z tego, że powietrze
wpływające do mieszkania łatwiej jest ogrzać, jednocześnie
podwyższamy sprawność energetyczną systemu ogrzewania.
Ponadto przepływ powietrza powinien się odbywać z pomieszczeń czystych do brudnych, czyli kuchni, łazienki, gdzie są
przewody wentylacyjne. Gdy dobrze dostarczamy powietrze, nie
odczuwamy straty ciepła, ale polepsza się jakość powietrza, nie
będzie powstawać pleśń.
Na co zwracać uwagę przy budowie domu?
Projektant określa jakie będą przewody i do czego wykorzystywane. Chciałbym przestrzec przed tanimi rozwiązaniami, przewodami kominowymi z tworzyw sztucznych, ponieważ powinny
być wykonane z materiałów niepalnych. Pokój można na na nowo

P. Waszek

Fot. W. Suchta

Gmina Chybie przystąpi do
Związku Gmin Wiejskich.
Taką decyzję podjęli radni na
marcowej sesji. Gmina liczy na
wsparcie w staraniach o większą subwencję środowiskową
dla terenów wiejskich objętych
projektem „Natura 2000”.

* * *

Finał Konkursu na Oryginalną
Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2015 odbył się w Istebnej.
W Złotej Piątce znalazły się Sylwia Grzebień z Rudnika, Łucja
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Michałek z Jaworzynki, Iwona
Konarzewska z Istebnej, Marzena Pankiewicz z Pogwizdowa
i Urszula Szafarczyk-Warchoł
z Zebrzydowic. Wygrała Marzena Pankiewicz - pielęgniarka
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

* * *

W Zebrzydowicach odbył się
doroczny Regionalny Konkurs
Wielkanocny „Dorty, kołocze,
krepliki i insze placki”. Jury
najwyżej oceniło stół wielkanocny KGW Kończyce Małe
i koszyk wielkanocny KGW
z Zebrzydowic.

* * *

W Galerii „Pod Ratuszem”
w Strumieniu można oglądać
prace Sylwii Gabryś z Ama-

pomalować, wymiana wentylacji jest bardziej skomplikowana.
Na etapie budowy warto zwrócić uwagę na system kominowy.
Tymczasem kominiarza zaprasza się na odbiór budynku, a bardzo często powoduje to kłopoty, bo przewody kominowe nie
spełniają norm.
W sklepie ufamy, że to co kupujemy spełnia normy.
Tu podam przykład drzwi łazienkowych. Do obrotu dopuszczone
są drzwi ze skromnymi czterema otworami o powierzchni 50 cm2,
tymczasem przepis mówi, że drzwi łazienkowe powinny mieć
otwory na 220 cm2. Ale instrukcja do tych drzwi mówi, że to są
drzwi nie do łazienki, ale wewnątrzlokalowe z otworami.
I nie można dojść do porozumienia. Być może są ludzie chcący
mieć prawidłowy nawiew?
Ustawa określa normy, są też normy unijne i są firmy produkujące
drzwi z odpowiednimi otworami. Dlatego przed zakupem drzwi
do łazienki warto wiedzieć co kupujemy. Jeżeli otwory nie spełniają normy, jako kominiarze musimy je kwestionować. Podobnie
z systemami kominowymi. W sklepach są dostępne różne produkty, które można zamontować jako przewód kominowy. Potem
dochodzi do odbioru budynku i jest kłopot. Jako cech kominiarski
staramy się uświadamiać ludzi. Nie zawsze przynosi to efekt.
Na jakich zasadach działa korporacja kominiarska?
Dokładniej mówiąc zrzeszenie zwące się Beskidzkim Cechem
Kominiarzy. Organizacja zrzesza mistrzów kominiarskich
z byłego województwa bielskiego, czyli sięga aż po Wadowice.
Chcąc wykonywać ten zawód trzeba należeć do cechu?
Przynależność do cechu jest gwarancją jakości wykonywanych
usług. Konsument zawsze ma gdzie się zwrócić ze skargą czy
uwagą.
Sporo się mówi o tzw. deregulacji, czyli wolnego dostępu do
różnych zawodów. Jak to wygląda w fachu kominiarskim?
Nasz zawód ściśle wiąże się z bezpiecznym użytkowaniem
mieszkań i domów. W związku z tym konieczne są uprawnienia
czeladnicze i mistrzowskie. Nadaje je Związek Rzemiosła Polskiego na mocy ustawy. Każdy kominiarz na nadany indywidualny
numer ewidencyjny.
A z jakimi sprawami zwracają się do kominiarza mieszkańcy?
Dotyczy to odwrotnych ciągów kominowych, czyli wentylacja
zamiast odprowadzać, wdmuchuje powietrze. Jest to problem
przewodów grawitacyjnych. Jeżeli nie doprowadzimy powietrza
do mieszkania, to przewód kominowy będzie je wdmuchiwał,
a nie odprowadzał. Jest też problem kiepskiej jakości opału, co
prowadzi do zanieczyszczenia przewodów.
Paliwo niskiej jakości jest dość popularne, bo tanie.
Ostatnio mówi się nawet o tym, by wycofać paliwo stałe. Moim
zdaniem to błędny kierunek. Lepiej wprowadzić kontrolę jakości.
Stowarzyszenie „Kominy Polskie”, do którego należymy, przeprowadziło badania, z których wynika, że jeżeli będziemy kontrolować jakość paliw, to skuteczniej zredukujemy zanieczyszczenie
powietrza. Nauczyliśmy się sortować śmieci, to i będziemy mogli
stosować bezpieczne paliwa stałe, bo nie wyobrażam sobie, że
w jednym momencie wszyscy zakładają ekologiczne kotły gazowe
bądź na paliwo stałe.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
torskiej Grupy Twórczej „Strumień”. Artystka z Chybia prezentuje obrazy, rysunki i szkice.

* * *

Turystyczną atrakcję stanowi
kościół katolicki pw. Dobrego
Pasterza w Istebnej Centrum.
Unikatowe wnętrze świątyni
pokrywają malowidła ścienne Jana Wałacha i wypełniają
rzeźby wykonane przez członków rodziny Konarzewskich.
Te artystyczne dzieła są pod
ochroną konserwatorską. Tworzą niepowtarzalny klimat duchowej i materialnej kultury
istebniańskich górali.

* * *

Cieszyńskie autobusy miejskie
kursują także poza miasto, ob-

sługując linie do Gumien, Hażlacha, Kaczyc i Pogwizdowa.

* * *

Sportowcy z gminy Strumień
otrzymali nagrody finansowe
przyznane przez lokalny samorząd. W gronie tym znalazło
się dziewięcioro szkolnych mistrzów oraz Piotr Cieślik, brązowy medalista w pchnięciu kulą
i rzucie dyskiem Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.

* * *

Koszykarze KS MOSiR Cieszyn
rozegrali pierwszy mecz o utrzymanie się w II lidze. Pokonali
u siebie MKS II Dąbrowa Górnicza 121:115. Do wyłonienia
zwycięzcy potrzebne były dwie
dogrywki.
(nik)
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WAŻNE TELEFONY
PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
O wartościach poznawczych, etycznych i estetycznych mówić
będzie dr hab. Marek Rembierz, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zapraszamy Państwa serdecznie na bardzo
interesujący wykład dobrze znanego w Ustroniu Pana Marka
Rembierza. Temat aktualny, bo związany ze zbliżającymi się
Świętami Wielkanocnymi. Oczekujemy na Państwa 19 marca,
sobota, godz. 16.00 w Muzeum Marii Skalickiej. Organizatorzy

* * *

PLAC ZABAW JUŻ OTWARTY
Radna Jolanta Hazuka poinformowała, że plac zabaw „Radosna Szkoła” znajdujący się przy Szkole Podstawowej nr 6
będzie czynny dla dzieci z Nierodzimia od 19 marca. Z placu
zabaw mogą korzystać wszystkie dzieci z dzielnicy również po
godzinach nauki szkolnej dzięki porozumieniu z dyrektorem SP-6
Romanem Langhamerem. Pracownik szkoły otwiera plac zabaw
rano od poniedziałku do piątku, a członkowie Zarządu i radni
w soboty, niedziele i w dni, kiedy szkoła jest nieczynna. Oni też
zamykają furtkę każdego dnia o godz. 20.

* * *

JAK NA GRZYBY, TO DO… CIESZYNA
Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelekcję Aleksandra Dordy p.t. „Jak na grzyby, to do… Cieszyna”,
która odbędzie się w czwartek 17 marca o godz. 17.00 w Izbie
Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3
Maja 108). A. Dorda wraz ze współautorem Markiem Fiedorem,
znanym z wcześniejszych prelekcji w Klubie Ekologicznym
oraz artykułów w Przyrodniku Ustrońskim, zaprezentują książkę
„Grzyby Cieszyna”, której są współautorami.

* * *

ZEBRANIE W NIERODZIMIU
W czwartek 7 kwietnia o godz. 17 odbędzie się zebranie mieszkańców Nierodzimia, na które zapraszają członkowie Zarządu
Osiedla. Tradycyjnie obecni będą przedstawiciele Rady Miasta,
Urzędu Miasta, straży miejskiej i policji. Tematem spotkania podsumowanie działalności Zarządu w 2015 roku i bieżące
sprawy dzielnicy.
Radni i członkowie Zarządu dzielnicy chcą szczególnie zaprosić
młodych ludzi, żeby zabrali głos na temat przeznaczenia 40.000 zł,
pochodzących z budżetu obywatelskiego. Taką sumę mieszkańcy
każdej dzielnicy mogą rozdysponować według własnego uznania.
Zgłaszać i głosować na konkretne propozycje mogą ustroniacy
od 16 roku życia.

* * *

ZAPISY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Burmistrz Miasta informuje, że z dniem 1 marca br. rozpoczyna
się postępowanie rekrutacyjne do ustrońskich przedszkoli na rok
szkolny 2016/2017. Zapisy do pierwszych klas szkół podstawowych na nowy rok szkolny trwać będą od 1 kwietnia do 2 maja
br., zaś do gimnazjów od 6 maja do 10 czerwca br. Szczegółowe
informacje można uzyskać w poszczególnych placówkach i na ich
stronach internetowych. Na stronach internetowych przedszkoli
i miasta można także pobrać stosowne załączniki potrzebne do
złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jan Stach		
lat 76
Ustroń Palenica
11/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
Przedsiębiorstwo
Komunalne 33 854-35-00
Urząd Miasta 33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
		
33 854-24-06
		
33 857-26-00
Kominiarz
33 854 37-59
		
602 777 897

STRAŻ MIEJSKA
7 III 2016 r.
Interwencja na ul. Furmańskiej,
gdzie drzewo oparło się o kable sieci
telekomunikacyjnej. Wezwano straż
pożarną i drzewo zostało usunięte.
7 III 2016 r.
Na ul. Szpitalnej uszkodzona została tablica reklamowa. Strażnicy
skontaktowali się z jej właścicielem
i nakazali naprawę. Okazało się, że
reklamę podczas kolizji uszkodził
samochód. Najpierw musi się zakończyć postępowanie w sprawie
zdarzenia, bo koszty naprawy
poniesie ubezpieczyciel kierowcy.
9 III 2016 r.
Strażnicy patrolowali okolice nowego skrzyżowania w Nierodzimiu,

gdyż otrzymali zgłoszenia o przechodzeniu przez dwupasmówkę
w niedozwolonych i niebezpiecznych miejscach, głównie naprzeciw
sklepu „Żabka”. Jeden z zaniepokojonych mieszkańców informował
nawet, że widział mamę z dwójką
małych dzieci. Samochód straży
miejskiej skutecznie zniechęcał do
takiego przekraczania drogi szybkiego ruchu.
9 III 2016 r.
Straż Miejską wezwali mieszkańcy
bloków przy ul. Chabrów, bo nie
mogą się porozumieć w sprawie
parkowania. Domy zostały zbudowane w czasach, gdy samochody
nie były tak powszechne jak dziś
i teraz brakuje miejsca na ich postawienie. Mieszkańcy parkują tam,
gdzie jest to możliwe, ale nie łamią
przepisów. Będą musieli sami dojść
do porozumienia.
10 III 2016 r.
Interwencja na ul. Długiej w sprawie zanieczyszczenia drogi. Po
rozmowie z osobą odpowiedzialną
jezdnia została posprzątana.
10 III 2016 r.
Skarga mieszkanki ul. Jelenica na
sąsiadów, którzy rzekomo palą
śmieci. Właściciel domu pokazał
strażnikom pomieszczenie z piecem, a znajdował się w nim tylko
muł węglowy.
11 III 2016 r.
Zgłoszenie o padniętej łani na
Poniwcu. Strażnicy sprawdzili to
na miejscu, wezwali odpowiednie
służby i zwierzę zostało zabrane
do utylizacji.
12 III 2016 r.
Kontrola w jednym z domów po
zgłoszeniu, że palone są śmieci.
Okazało się, że piec do ogrzewania
w ogóle nie jest włączony. (mn)

DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU
DLACZEGO WARTO POSŁAĆ 6-LATKA DO SZKOŁY?
• Szybciej wdroży się do samodzielność. •Wykorzysta naturalną
ciekawość poznawczą. • Szybciej się rozwinie, ma większą szansę
na sukces w przyszłości i optymalnie wykorzysta swój potencjał
• Ma duże możliwości intelektualne. • Przy ewentualnych zaburzeniach będzie miał fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
RODZICU PAMIĘTAJ! Jeśli Twoje dziecko uczęszczało do
przedszkola, sam możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki, bez
opinii poradni psychologiczno-poedagogicznej, ponieważ dziecko
przeszło roczne przygotowanie do nauki w szkole.
Prezes Oddziału ZNP w Ustroniu Ewa Lankocz
11/2016/3/R

OFERTA PRACY
Firma Odlewnia Kowala zatrudni
pracownika fizycznego na stanowisku Odlewnik,
z możliwością przyuczenia.
Zatrudnienie na UMOWĘ O PRACĘ.

Osoby zainteresowane proszone są o składnie CV pod adresem:
ul. Daszyńskiego 70a Ustroń, od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 11.00
11/2016/2/R

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

17 marca 2016 r.			

Gazeta Ustrońska 3

WYŻSZY POZIOM

Marlena Janik.

Fot. W. Suchta

Bemolki.

Laureaci przeglądu razem na scenie.
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8 i 10 marca w MDK „Prażakówka”
odbył się XIII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów. 8 marca występowały zespoły
muzyczne, a oceniało je jury w składzie:
Arkadiusz Wiech – przewodniczący oraz
Anna Wiech, Paweł Chwastek, Barbara
Nawrotek-Żmijewska. Postanowiono, że
w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych i wokalnych przyznaje się
miejsca: 1. Bemolki z SP-2, 2. Gama 2
z G-2, 3. Jedyneczki z SP-1.
W kategorii solistów i duetów ze szkół
podstawowych: 1. Milena Szypuła, 2. Kamila Pońc, 3. Julia Bałdys, wyróżnienia:
Joanna Bednarczyk, Karolina Gomola,
Malwina Smyk.
W kategorii soliści i duety gimnazjów
i szkół ponadgimnazajalnych:1. Patryk
Demkowski, 2. Kamila Kiecoń, 3. Estera

Fot. W. Suchta

Tomaszko, wyróżnienie: duet Kamila
Kiecoń i Estera Tomaszko.
W kategorii soliści instrumentaliści: dwa
pierwsze miejsca dla Marleny Janik i Radka
Stojdy, drugie miejsce zajęła Oliwia Smyk.
10 marca w kategorii zespoły taneczne
wystąpiło 5 zespołów tanecznych, 2 duety
i 2 solistki. Jury w składzie: Maria Czyż,
Aleksandra Klimek, Barbara Nawrotek-Żmijewska przyznało w kategorii zespoły taneczne trzy pierwsze miejsca,
dla: zespołu mażoretkowego „Tęcza”,
zespołu mażoretkowego „Gracja”, zespołu
tanecznego „Absurd”, ponadto miejsca 2.
zespół taneczny „Echo”, 2. zespół taneczny
„Impuls”.
W kategorii soliści i duety dwa pierwsze
miejsca dla Nadii Sikory oraz duetu Ola
i Patrycja.
Wytypowano do Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Cieszynie
zespoły: Bemolki, Gama 2, Tęcza, Gracja,
Absurd.
Na scenie Rynku w Ustroniu podczas
Ustrońskiej Majówki wystąpią: Kamila
Kiecoń, Estera Tomaszko, Patryk Demkowski, Milena Szypuła, Radek Stojda.
Podczas koncertu Dzieci Dzieciom, Dzieci
Rodzicom wystąpią: Bemolki, Milena Szypuła, Kinga Mizera, Łukasz Gruszka, Julia
Bałdys, zespoły taneczne Tęcza i Echo. Do
Koncertu Młodych Talentów w ramach
Ustrońskiej Jesieni Muzycznej zaproszeni
zostali: Patryk Demkowski, Kamila Kiecoń, Estera Tomaszko, Milena Szypuła.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, statuetki, długopisy, smycze,
zostali poczęstowani wafelkami. Soliści
otrzymali również czekolady i firmowe
koszulki, a zespoły muzyczne i taneczne
ptasie mleczka.
- Z roku na rok występujący w naszym
przeglądzie prezentują coraz wyższy poziom. Zespoły taneczne i soliści zastosowali się do próśb i więcej było piosenek
polskich, instruktorzy i nauczyciele zadbali
o to, by utwory były dostosowane do wieku
dziecka. A jury było zauroczone waszymi występami – mówiła na zakończenie
dyrektorka MDK „Prażakówka” Barbara
Nawrotek-Żmijewska. Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza

O strażakach ochotnikach mówi
burmistrz Ireneusz Szarzec.

***

Echo podczas przeglądu.

Fot. W. Suchta

DZIEŃ OTWARTY W SP-5

5 marca w SP-5 w Lipowcu odbyło się
Święto Szkoły połączone z Dniem Otwartym dla przedszkolaków i ich rodziców.
Uroczystość poprzedzona była zwiedzaniem szkoły przez przyszłych pierwszoklasistów, w trakcie którego pełniąca
obowiązki dyrektora Małgorzata Heller
odpowiadała na pytania rodziców związane z przesunięciem obowiązku szkolnego
z 6 na 7 rok życia.
Następnie w holu szkolnym odbyła się
część oficjalna z udziałem przybyłych gości, wśród których oprócz przedszkolaków
i rodziców, nie zabrakło również absolwentów szkoły. Święto Szkoły było okazją

do zaprezentowania nie tylko umiejętności
artystycznych, ale również podsumowania
osiągnięć w konkursach.
Dyrektor Szkoły rozpoczęła więc od
prezentacji tegorocznych sukcesów uczniów, których jak na małą szkołę było
sporo. Rozrywkową częścią uroczystości
był program artystyczny i pokaz piramid
gimnastycznych, oczywiście wszystko
w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
W przygotowanie uroczystości zaangażowali się wszyscy pracownicy „piątki”.
Świętowanie w SP-5 w sobotnie przedpołudnie upłynęło w przyjaznej i miłej
atmosferze.
(MH)

11/2016/4/R

17 marca 2016 r.			

Za nami coroczne walne zebrania
w ustrońskich jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych. W tym roku zebrania
miały charakter szczególny, gdyż mijająca
kadencja dotychczasowych władz sprawiała, że wybierano nowe ciała statutowe.
Z tego samego powodu odbędą sie również
w tym roku wybory władz Oddziału Miejskiego OSP.
Co roku zebrania strażackie są okazją do podsumowania dotychczasowych
przedsięwzięć i akcji ratowniczych, ale
jednocześnie nakreślania planu działania
na lata następne. Tu trzeba podkreślić, że
jednostki OSP w naszym mieście prężnie
realizują swoje zamierzenia i to zarówno
w sferze szkoleniowo-bojowej, jak
i w sferze społeczno-kulturalnej.
Każda jednostka wykonywała działania
ratownicze i są one na wysokim poziomie.
W każdej z nich działa też Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, więc nie muszą się
obawiać o napływ członków czynnych.
Systematyczna praca przynosi efekty,
a świadczy o tym także dyspozycyjność
i zaangażowanie we wszelkich sytuacjach,
gdy prowadzą działania ratownicze, ale
także gdy zabezpieczają imprezy sportowe
i kulturalne, czy uczestniczą ze swymi
sztandarami w uroczystościach państwowych i miejskich. Zawsze możemy liczyć
na ich pomoc.
Strażacy z OSP współpracują z wieloma organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami na swym terenie. Dobrym
przykładem jest wspólne ze szkołami
przygotowywanie młodzieży do konkursów pożarniczych, ale także codzienne współdziałanie z Kołami Gospodyń
Wiejskich, z innymi stowarzyszeniami.
Bazą są strażnice, od paru lat jako własność miasta, ale w użytkowaniu jednostek OSP. O to miejskie mienie dbają jak
o swoje własne, dokonują napraw, remontów
i z każdym rokiem strażnice wyglądają coraz lepiej. Na pewno strażnice
w Ustroniu są jednymi z lepiej utrzymanych
w powiecie cieszyńskim.
Dużą wagę strażacy przywiązują do
wyposażenia. Pod nadzorem komendanta
miejskiego OSP doposażane są w taki
sprzęt do akcji ratowniczych, by efektywnie współpracować z Państwową Strażą Pożarną. W dwóch jednostkach OSP
w ostatnich latach wymieniono wozy
bojowe, natomiast dwie pozostałe czekają
na nowe wozy, mam nadzieję, że ze wsparciem z budżetu miasta.
O jakości pracy w naszych jednostkach
OSP niech świadczy to, że wszystkie ich
władze otrzymały absolutoria, zostały
wysoko ocenione i w większości w podobnym składzie osobowym, z niewielkimi
zmianami, zostały wybrane na następną
kadencję.
Notował: (ws)
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BUDŻET OBYWATELSKI
RUSZA PIERWSZA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, KTÓRY
UMOŻLIWI REALIZACJĘ ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW W 2017 R.
Od 1 maja br. mieszkańcy Ustronia,
którzy mają ukończone 16 lat, będą mogli
złożyć swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń.
Głosowanie mieszkańców nad złożonymi projektami odbędzie się w dniach od
1-15 września br.
BUDŻET OBYWATELSKI 2017
Budżet Obywatelski, zwany również
partycypacyjnym, jest demokratycznym
procesem, w ramach którego mieszkańcy
współdecydują o wydatkach publicznych
w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Dnia 25 lutego 2016 r. Rada Miasta
Ustroń przyjęła uchwałę nr XV/161/2016,
która zdefiniowała zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat
budżetu Miasta Ustroń na 2017 r.
W ramach Budżetu Obywatelskiego
mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym, dotyczącym potrzeb
mieszkańców danego Osiedla
ETAPY REALIZACJI
do 30 kwietnia 2016 r. - kampania
informacyjno-promocyjna
• 1-31 maj 2016 r. - zgłaszanie przez
mieszkańców propozycji projektów
• 1 czerwiec-31 sierpień 2016 r. - weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów
• 1-15 września 2016 r. - głosowanie
mieszkańców na projekty
• 30 września 2016 r. - ogłoszenie projektów do realizacji.
ŚRODKI PRZEZNACZONE
NA BUDŻET OBYWATELSKI 2017
360 tys. zł to kwota przeznaczona na
projekty, które realizowane będą w 9
Osiedlach.

Kwota rozdzielona zostanie w częściach równych po 40 tys. zł na każde
Osiedle, tj.
• Osiedle Polana
• Osiedle Poniwiec
• Osiedle Ustroń Górny
• Osiedle Ustroń Centrum
• Osiedle Ustroń Dolny
• Osiedle Zawodzie
• Osiedle Hermanice
• Osiedle Lipowiec
• Osiedle Nierodzim
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ
PROPOZYCJĘ PROJEKTU?
Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego osiedla, który
ukończył 16 rok życia.
W przypadku osób, które ukończyły 18
rok życia za mieszkańców Osiedla uważane są osoby, którym przysługuje prawo
wybierania (czynne prawo wyborcze) do
zarządów Osiedli określone w Statutach
Osiedli, tj. posiadający obywatelstwo
polskie i obywatelstwo Unii Europejskiej
w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na
obszarze Osiedla. Osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla, a niezameldowane
na pobyt stały powinny być wpisane do
Stałego Rejestru Wyborców prowadzonego przez Urząd Miasta.
WYMOGI FORMALNE
Propozycję projektu należy złożyć na
specjalnie przygotowanym formularzu,
który określa ww. Uchwała Rady Miasta.
Propozycja projektu musi zostać poparta
pisemnie na formularzu przez co najmniej
15 mieszkańców Osiedla, którzy ukończyli 16 lat.
W formularzu zgłoszenie projektu zostały przewidziane pola do wyrażenia

zgody na publikację adresu email oraz
numeru telefonu na oficjalnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 2017.
W założeniu dane kontaktowe w postaci
choćby adresu e-mail mają ułatwić kontakt
z wnioskodawcami osobom, które złożyły
lub mają zamiar złożyć podobny projekt
obywatelski.
Formularze w wersji elektronicznej
dostępne będą na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego natomiast w wersji
papierowej w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Ustroń, parter, pok. nr 2
ZADANIA, KTÓRE NIE MOGĄ
BYĆ REALIZOWANE W RAMACH
PROCEDURY BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane
następujące zadania:
1) których wymagany budżet całkowity
na realizację przekraczałby wysokość
przeznaczonych środków, tj. 40 tys. zł
2) których realizacja przekraczałaby rok
kalendarzowy, na który zostały zgłoszone,
3) które po realizacji generowałyby
koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
4) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście Ustroń planami
i programami, w tym w szczególności
z planami zagospodarowania przestrzennego, programami gospodarczymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych,
jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór stanowi
Załącznik do formularza,
6) które naruszałyby obowiązujące
przepisy prawa, prawa osób trzecich,
w tym prawo własności,
7) które zakładają realizację jedynie
części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie,
bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

PIESKI DO DOMU
LUB DO SCHRONISKA

10 marca po zgłoszeniu od mieszkańców strażnicy miejscy złapali psa, który biegał w okolicach ul. Daszyńskiego i Kuźniczej.
Był to piękny 8-miesięczny wilczur, przyjaźnie nastawiony do
ludzi, jednak na tyle duży, by wzbudzać niepokój przechodniów.
Stwarzał też zagrożenie dla kierowców i sam narażał się na
potrącenie. Dał się łatwo zapiąć na smycz i odwieźć do domu.
Właściciela z Hermanic ukarano mandatem w wys. 100 zł za brak
opieki nad psem. Tym razem było to łatwe zadanie, bo pies nie
stwarzał zagrożenia, bywa jednak, że psy są agresywne. Strażnicy nie posiadają specjalistycznego sprzętu do łapania zwierząt,
więc czasem trzeba wzywać pracowników schroniska Cieszynie,
co wiąże się z wydatkami z budżetu. Do schroniska trafiają też
psy, których właściciela nie da się ustalić, czasem są to piękne
rasowce, np. husky. Jeśli właściciel nie porzucił psa celowo, może
się zgłosić po swojego psa do schroniska, ale musi pokryć koszty
przywiezienia go tam i opieki.
(mn)
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Jakub Szczotka z sympatycznym wilczurem.

Fot. SM

17 marca 2016 r.

LIST DO REDAKCJI
Problematyczna przebudowa skrzyżowania
ul. Daszyńskiego z ul. Kuźniczą
Powyższy list pozwoliłam sobie opublikować w związku z paroletnią batalią o rozwiązanie problemu skrzyżowania ul. Daszyńskiego
z ul. Kuźniczą, jako odzew na negatywną opinię dotyczącą jego
budowy w formie ronda, zamieszczoną na str. 8 Gazety Ustrońskiej
nr 7 ( 1258 z dnia 18 lutego 2016 r. – Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej
w Ustroniu.) Pozwalam sobie podać do wiadomości fragment opinii
Komendy Powiatowej Policji Wydział Ruchu Drogowego w Cieszynie
z dnia 27.11.20111 r., a oto treść: „Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Cieszynie pozytywnie opiniuje przedstawiony
projekt koncepcyjny (…) zastosowania skrzyżowania przy ruchu
okrężnym jest zasadne” i fragment odpowiedzi Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego zawarty w piśmie z dnia 4.11.2015 r. – na pismo Pana
Burmistrza Ireneusza Szarca w sprawie proponowanego lewoskrętu
(pomysłu radnego Pana Piotra Romana): „Bardziej optymalnym
rozwiązaniem wydaje się przebudowa skrzyżowania ul. Daszyńskiego
z ulicą Kuźniczą na rondo”.
W piśmie Towarzystwa Wspierania Rozwoju Miasta Uzdrowiska
Ustroń skierowanym do Rady Miasta Ustronia 1 września 2015
r. i przesłanym do wiadomości innych instytucji, m.in. Starostwa
Powiatowego, Burmistrza Miasta Ustroń, radnego Andrzeja Szei
czytamy m.in.:
Skoro mniej obciążone ruchem pojazdów skrzyżowania zostały
zrealizowane jako bezkolizyjne ronda, to tym bardziej skrzyżowanie
to, z którego korzysta znacznie większa ilość pojazdów, kwalifikuje
się do wykonania na nim ronda. Dodatkowym argumentem niech
będzie zamierzony remont ul. Sportowej, który – naszym zdaniem
– winien być powiązany z budową ronda i stanowić jedno zadanie
inwestycyjne.
Naszym staraniem została opracowana przez fachowców koncepcja projektowa ronda (zał. nr 1) i wykonano szacunkowy kosztorys
(zał. nr 2). Koncepcja zyskała pozytywne opinie poprzedniego starosty Pana Jerzego Nogowczyka i obecnego – Pana Janusza Króla,
a także Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie (zał. nr 3) oraz
kilkunastu przedsiębiorców zainteresowanych budową ronda (zał.
nr 4). Dokumenty te przesyłamy ponownie do wiadomości radnych
nowej Rady Miejskiej.
Ponadto, na poparcie słuszności przyjętej koncepcji, przedstawiamy kserokopię str. 189 ze znakomitego „Podręcznika projektowania architektoniczno-budowlanego” – autora P. Neuferta, dot.
projektowania ulic i dróg (zał. nr 6), celem zapoznania się, że na
przedmiotowym skrzyżowaniu preferowane jest rondo (rys.14).
Rozwiązanie zastępcze, w formie ruchu lewoskrętnego, przedstawione Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Miejskiej w dniu
24 sierpnia br. nie spełni oczekiwanego efektu, co wynika z opinii
technicznej dot. tego rozwiązania, wydanej przez doświadczonych
projektantów w specjalności drogowo-mostowej, którą to opinię
przesłaliśmy do Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia br. (Poniżej
zacytuję fragment tej opinii.)
Szacunkowy kosztorys (zał. nr 2) przedłożony przy piśmie
z dnia 9 maja br. nie jest wygórowany (ok. 1,5 mln zł). Sądzimy,
że miasto Ustroń jest w stanie wyasygnować niezbędne środki
finansowe na zrealizowanie tego zamierzenia inwestycyjnego,
w zamian za wykonanie przez Starostwo, w późniejszym terminie,
innego zadania na terenie miasta. W tej sprawie przeprowadzono
rozmowę ze Starostą Powiatowym Panem Januszem Królem.
Warto podkreślić, że tematyka usprawnienia komunikacji mieści
się w opracowaniu pt.: „Strategia rozwoju miasta Ustroń do 2020 r.
Cel strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej
służącej mieszkańcom, kuracjuszom, turystom i inwestorom. Cel
operacyjny 2.1. Poprawa jakości systemu dróg publicznych oraz
zwiększenie dostępności i poziomu bezpieczeństwa układu komunikacyjnego”. Omawiana tematyka także była ujęta w Zintegrowanej
strategii rozwoju Ustronia 2005-2015.
A oto fragment opinii dotyczącej koncepcji rozwiązania włączenia ul. Kuźniczej do ul. Daszyńskiego w Ustroniu – opracowanie
wykonane przez Komisję Architektury Miasta Ustroń wydana przez
mgr. inż. Antoniego Dyrdę i mgr. inż. Macieja Korejbę.
17 marca 2016 r.			

Biorąc pod uwagę stale zwiększające się natężenie ruchu na relacjach z ul. Kuźniczej na ul. Daszyńskiego i z ul. Daszyńskiego na
ul. Kuźniczą bardziej zasadne staje się zastosowanie skrzyżowania
w postaci ronda – koncepcja opracowana w 2010 r. Skrzyżowanie w
postaci ronda ma uzasadnienie, gdy natężenie ruchu na wlotach jest
podobne, co ma miejsce w tej sytuacji i wynika z obserwacji istniejącego ruchu. Co więcej, ułatwienie skrętu w lewo z ul. Daszyńskiego
w ul. Kuźniczą sprawi, że powstanie naturalny bypass centrum Ustronia dla pojazdów jadących w kierunku Skoczów – Zawodzie, tym
samym odciąży centrum od części obecnego występującego ruchu.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż ul. Kuźnicza prowadzi
do przemysłowej strefy miasta przy ul. Sportowej przez co struktura rodzajowa ruchu (głównie samochody ciężarowe) uzasadnia
rozwiązanie z zastosowaniem ronda.
Z powyższych pism, a wcześniej opinii fachowców wynika jasno,
że proponowane rozwiązanie skrzyżowania jako lewoskrętu nie
zdałoby egzaminu. Informacja podana na końcu negatywnej opinii
ze strony komisji jw. jakoby projekt złożony zakłada przesunięcie
jezdni na tereny prywatne jest nieprawdziwa. Nowy pas jezdni
wg koncepcji przebiegać ma po linii brzegowej z jednej strony
chodnika na skwerze poszerzonego do odpowiednich parametrów.
Pomysł rozwiązania zaakceptowało 38 firm, które zarejestrowane są
w tym terenie. Obsługiwane są przez pojazdy o charakterze ciężkim.
Powracając do sedna sprawy batalii o wdrożenie do realizacji tego
niebezpiecznego węzła, to kwota na tę inwestycję nie jest wygórowana. Należy najpierw opracować dokumentację techniczną tak aby
do końca 2020 r. sprawa przedmiotowego węzła była rozwiązana,
a gdyby inne propozycje inwestycyjne przewartościować, to przedmiotowy wniosek mógłby być zrealizowany już w 2017 r. Zadanie to
powinno być pierwszoplanowe. Nie należy zwlekać z tematem jak to
miało miejsce i ma nadal w dokończeniu ul. Zbiorczej Obszarowej
(potocznie nazywanej Pod Skarpą) i skrzyżowania ul. Lipowskiej
z Leśną, które wobec „oporu materii” nie doczekały się realizacji, a mogły być wykonane 20 lat temu. Przedmiot skrzyżowania
jest ważniejszy niżeli tamte dwie ulice. Przy dobrej woli radnych
i otwartości ich na słuchanie tych, którzy mają coś do powiedzenia
(zwłaszcza fachowców), zadanie może być zrealizowane. Są sprawy ważne, ale są też priorytetowe, a takimi są związane z owym
skrzyżowaniem, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy miasta
i nie tylko. Odkładanie sprawy na bliżej nieokreślony czas jest
w tym przypadku anachroniczne.
Liczymy na wsparcie w batalii ze strony ustrońskiego społeczeństwa.
W imieniu Towarzystwa Wspierania
Miasta Uzdrowiska Ustroń
Halina Rakowska-Dzierżewicz

1 PROCENT PODATKU

„Przekaż 1 procent swojego podatku” – takie apele czytamy
w gazetach, poczcie elektronicznej, słyszymy w radio i telewizji.
Na pewno lepiej oddać swoje pieniądze konkretnej organizacji
pożytku publicznego, niż wrzucić je do państwowego worka, nie
mając wpływu na ich spożytkowanie. Jeszcze lepiej przekazać je
organizacji, która działa w najbliższym otoczeniu i patrzeć, jak
pomagają naszej społeczności.
Poniżej organizacje pożytku publicznego działające w naszym
mieście, na rzecz których można przekazać 1 procent swojego
podatku:
Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu
Numer KRS: 0000032061
Fundacja Dobrego Pasterza Numer KRS: 0000047396
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
Numer KRS: 0000096883
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu
Numer KRS: 0000099847
Fundacja Św. Antoniego Numer KRS: 0000100192
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”
Numer KRS: 0000110528
Klub Sportowy „Nierodzim” w Ustroniu
Numer KRS: 0000177110
Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu Numer KRS: 0000182262
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”
Numer KRS: 0000330742
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” Numer KRS: 0000445929
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NOCNE MARKI

Tuż przed feriami zimowymi, z piątku
na sobotę, między godz. 20.30 a 6.00
w Gimnazjum nr 1 odbył się 7. Zlot
Nocnych Marków. To impreza cykliczna
organizowana rokrocznie zimą, gdy noce
są długie i aż buszować się chce.
Nocnych Marków było w tym roku
trzydzieścioro. Czuwały nad nimi coraz
bardziej zaspane nauczycielki B. Kuszel i J. Chwastek. Na program imprezy
składały się: gry i zabawy (Mistrzostwa
Szkoły w Memory, Bieg z Latarkami
i in.), spotkanie z gośćmi (zaproszona
została Cieszyńska Kompania Obrony
Narodowej pod dowództwem Mateusza
Wilczka), zajęcia origami (prowadzone
przez matematyczkę z SP TE w Cieszynie, Magdalenę Glac), zajęcia sportowe
(pod bacznym okiem nauczyciela wf-u,
Łukasza Stracha), projekcja filmu („Teoria
wszystkiego”), wspólny posiłek (przepyszne sandwicze własnej roboty).
Impreza chyba się udała, skoro opiekunowie są notorycznie nagabywani przez
uczniów G1, kiedy kolejny zlot…
J. Chwastek

OTWARTA
JEDYNKA

Hela, Kinga, Julka, Natalia, Sebastian, Patryk i Łukasz z klasy 4a zajmowali się dziećmi
w pracowni przyrodniczej. Uczniowie prezentowali właściwości magnesów, łamigłówki
o zwierzętach, nasiona roślin i krew żaby pod mikroskopem.
Fot. M. Niemiec

Szkolny teatr pokazał, co może się zdarzyć w szkole.
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Fot. M. Niemiec

12 marca Szkoła Podstawowa nr 1 otworzyła podwoje dla rodziców i dzieci,
które we wrześniu zostaną uczniami.
Na ten dzień przyjęła nazwę – Szkoła
Odkrywców. Gości witał plan lekcji,
w którym ujęto zabawy językowe, komputerowe, przyrodnicze, muzyczne, także
odwiedziny w bibliotece i ćwiczenia
w sali gimnastycznej. W pracowniach
przedmiotowych dzieci witane były przez
nauczycieli i uczniów Jedynki. Była okazja do powitania dawnych absolwentów
SP-1 już ze swoimi pociechami, a także
wspominania swoich pierwszych dni
w szkole przy ul. Partyzantów. Przyszli
uczniowie dostawali zaliczenie z każdej „lekcji”, także ze zdobienia ciastek
lukrem.
Finał Dnia Otwartego nastąpił w auli,
gdzie dyrektor Iwona Kulis dokonała
prezentacji szkoły. Podkreślała m.in.,
że bardzo dobrze czują się w niej sześciolatki, bo mają do dyspozycji odpowiednie miejsca do nauki, zabawy i bezpiecznego spędzania czasu. Oglądając
występ zespołu „Jedyneczki” i szkolnego teatrzyku częstowano się fikuśnymi
koreczkami z owoców i kolorowymi
kanapkami. Przyszli uczniowie też pokazali, co potrafią śpiewając piosenkę,
której nauczyli się podczas zajęć muzycznych i grając na instrumentach. (mn)
17 marca 2016 r.

PAMIĘCI
ŻOŁNIERZOM
WYKLĘTYM

RADA RODZICÓW - DZIECIOM

„Szkoła Wszechstronnego Rozwoju”- to
misja Szkoły Podstawowej nr 2. Panuje
tu klimat sprzyjający rozwijaniu wszechstronnych talentów, zarówno humanistycznych, jak i artystycznych. Wielką wagę
przywiązujemy również do rozbudzania
zainteresowań naukami ścisłymi. Aby
osiągać jak najlepsze efekty staramy się
zapewnić uczniom optymalne warunki do
nauki. Stale rozwijamy bazę dydaktyczną
i wyposażamy sale lekcyjne w pomoce
naukowe. W tym roku po powrocie z ferii
zimowych na uczniów czekała niespodzianka - to nowa pracownia komputerowa
dla dzieci z klas I - III. Dzięki staraniom
Rady Rodziców pracownia komputerowa
edukacji wczesnoszkolnej wyposażona
została w 13 nowiutkich komputerów. To

wielka radość dla dzieci i udogodnienie
organizacyjne dla nauczycieli. Licząca
prawie 400 uczniów szkoła posiada teraz 2 nowoczesne sale informatyczne.
Zajęcia komputerowe mogą się odbywać równocześnie w dwóch grupach, co
pozwala na optymalizację planu lekcji.
Starsi uczniowie mają swoją pracownię, a młodsi - swoją, na wydzielonym
dla edukacji wczesnoszkolnej piętrze,
z dostosowanymi do wzrostu dzieci stolikami i ergonomicznymi krzesełkami.
W tak komfortowych warunkach dzieci
z radością będą rozwijać swoje umiejętności i z pewnością niejeden informatyk po
latach wspomni swoją pierwszą pracownię komputerową w ustrońskiej Dwójce.
		
Grażyna Tekielak

TANECZNE
ECHO

Echo: w 3 rzędzie od lewej stoją: Julia Ogrodowska, Joanna Machnowska, Julia
Greene, Julia Balcar, Julia Kocur, Olga Pokorny. Rząd 2 od lewej: Julia Wnuk, Matylda Wyleżuch, Martyna Panek, Wiktoria Bąk, Zuzanna Kostka, Julia Gomola, Karolina Gomola. Rząd 1 od lewej: Julia Sikora, Wiktoria Borkiewicz, Paulina Ryłko, Ania
Procner, Zuzanna Górka.
Fot. W. Suchta

17 marca 2016 r.			

Pierwszy dzień marca 2016 roku został
w całym kraju określony mianem Dnia
Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce
odbywały się uroczystości upamiętniające tych żołnierzy niezłomnych, którzy
w okresie sowieckiego reżimu walczyli w obronie najważniejszych wartości,
pomimo nierzadkich szykan i represji ze
strony ówczesnych władz. Owych żołnierzy i bohaterów upamiętniono również na
ustrońskim Rynku podczas uroczystego
apelu, w którym wzięli udział przedstawiciele władz Ustronia oraz dzieci
i młodzież z ustrońskich szkół wraz z opiekunami. W czasie uroczystości uczczono
pamięć żołnierzy minutą ciszy, po czym
delegacje uczniów złożyły kwiaty przy
tablicy pamiątkowej. Obchody, które zakończono złożeniem ostatniego bukietu
kwiatów, pomogły uświadomić młodemu
pokoleniu, jak ważnym jest krzewienie
pamięci o tych rodakach, którzy pomimo
różnych zawirowań geopolitycznych oraz
braku akceptacji ze strony ówczesnego
systemu, potrafili w sposób niezłomny
i konsekwentny stawać w obronie Ojczyzny i jej obywateli. Mariusz Zawada
- Dobrze się tu bawimy, spotykamy z przyjaciółkami, śmiejemy się – mówią dziewczynki z zespołu Echo, gdy odwiedzam
je na próbie w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka”. Wyjaśniają, że są z Ustronia i okolic, czyli Goleszowa, Skoczowa.
Na pytanie jak trafiły ze Skoczowa i Goleszowa do „Prażakówki”, odpowiadają
rezolutnie, że autobusem.
- Same chcemy tu przychodzić i się rozwijać. To dobra odskocznia od codziennych
zajęć. Jest to też spełnienie marzeń – mówią. – Przede wszystkim nie jest to uciążliwe. Ekscytujące są występy, ale najlepiej
gdy nikt nas nie zna. Jak rodzice i znajomi
są na widowni, to jest dość dziwnie. My
wiemy, że coś było źle wykonane, a oni
mówią, że bardzo dobrze. A najgorszy jest
stres przed występem, a potem widok tych
wszystkich telefonów komórkowych, którymi nas filmują. Ale jak już tańczymy, to
o wszystkim zapominamy. A po występie
duża ulga.
Zespół prowadzi instruktorka Kinga Stasiuk i twierdzi, że to bardzo utalentowane
dziewczynki w wieku 10-12 lat.
- W ubiegłym roku zdobywały bardzo
dużo nagród, a mówiąc nieskromnie, były
najlepsze w powiecie - mówi K. Stasiuk. Postanowiliśmy też, że od tego roku jest to
zamknięta grupa. Oczywiście będą się wykruszać, ale obecnie jest 18 osób, czyli dla
mnie liczba idealna. Zdarzają się problemy,
dziewczyny pokazują swoje charaktery,
a wtedy zachęcam, by wyraziły to wszystko w tańcu.
Wojsław Suchta
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USTROŃSKI TURNIEJ BRD

7 marca w SP- 2 w Ustroniu odbyły
się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Uczestników turnieju przywitała z-ca
dyrektora G. Podżorna życząc sportowej
rywalizacji. W turnieju wzięły udział drużyny: SP-2: M. Marianek, A. Kubicius,
G. Rudzki, I. Jaworski, SP-6: D. Mika, K.
Gierczak, E. Szczotka, E. Burawa, SP-5: Z.
Macura, P. Łukosz, M. Puzoń, S. Greń, SP1: startowała poza konkursem. Ustrońskie
gimnazja reprezentowło G-2 w składzie:
P. Porębski, B. Troszok, D. Lipowczan,
D. Troszok.

Turniej składał się z dwóch części.
Pierwsza to rozwiązywanie testów wiedzy
- szkoły podstawowe 20 pytań dotyczących
zasad przepisów o ruchu drogowym, 10
pytań dotyczących przejazdu przez skrzyżowania; gimnazja 25 pytań j. w. i 10 pytań
dotyczących skrzyżowań. Czas rozwiązywania testu to 40 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt, za błędną lub brak
0 punktów. Druga część to była konkurencja praktyczna - jazda rowerem
po torze sprawnościowym. Uczniowie
musieli pokonać 6 przeszkód: przedmiot
do przenoszenia, korytarz z desek, slalom
kółkowy, slalom z ograniczeniem, rynna,

LIST DO REDAKCJI

Ponieważ po upływie ponad dwóch lat od czasu zaprzestania
przeze mnie pisania wspomnień o zmarłych ustroniakach, a z racji, iż do tej pory spotykam się z zapytaniami na ten temat, chcę
ostatecznie, konkretnie wyjaśnić tę kwestię. Mam nadzieję, że Rada
Programowa „Gazety Ustrońskiej” obecnej Rady Miasta wraz
z Naczelnym Redaktorem nie odmówi zamieszczenia tego tekstu,
jak to miało miejsce w lutym 2014 r.
3 grudnia 2013 r., jako radna ubiegłej kadencji, z wielkim
zaskoczeniem i przykrością usłyszałam informację od przedstawicieli ówczesnej Rady Programowej „Gazety Ustrońskiej”, iż mam
zaprzestać pisania wspomnień o zmarłych ustroniakach, bo to się
ludziom nie podoba na czele z kilkoma radnymi (nazwiska dziś
już są nieistotne). Mnie na taki afront w stosunku do kogokolwiek
nigdy nie byłoby stać, bo nie hołduję „zarozumiałemu” stylowi
postępowania, który charakteryzuje w dzisiejszej rzeczywistości
najczęściej dyletantów. Przypuszczam, że była to jakaś głupia złośliwość i nieżyczliwość ludzka, bo zawsze miałam swój określony
sposób na życie i odpowiednie propozycje działania. Jednak fakt,
że zakwestionowano artykuły wspomnieniowe mojego autorstwa
na podstawie pojedynczych głosów (nie ujawniono mi od kogo),
a tym samym pozbawiono Czytelników tego, co im odpowiada,
było niezrozumiałym zagraniem i miało charakter spekulacyjny.
Czytanie tych czy innych tekstów nie jest przecież żadnym obowiązkiem, zależy od dobrej woli odbiorców. Urozmaica jedynie całość
„Gazety...” dotowanej z naszych podatków, a o to chyba też chodzi.
Pisanie wspomnień o zmarłych ustroniakach było moją, nie wymuszoną przez nikogo, inicjatywą. Z tyloma wspaniałymi osobami
w ciągu 20 lat pracy w Urzędzie Miasta dane mi było współpracować, wielu znam ze względu na działalność społeczną w dziedzinie
kultury i osobiste kontakty oraz przyjaźń z moimi zmarłymi rodzicami, że po prostu chciałam utrwalić ich sylwetki na łamach lokalnej
prasy. Chyba każdy obywatel Ustronia nawet swoim „istnieniem”
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zatrzymanie w miejscu. Za popełnione
błędy na torze zawodnik otrzymywał: -1
pkt, -3 pkt, maks. -15 pkt. Wyniki rywalizacji szkół podstawowych: 1 m-ce SP-2,
2 m-ce SP-6, 3 m-ce SP-5.
Wyniki rywalizacji szkół gimnazjalnych:1 m-ce G-2.
Turniej został przygotowany przez
E. Gruszczyk przy współpracy z asp.
G Hanzlem z Powiatowej Komendy Policji Ruchu Drogowego w Cieszynie.
Dyrektor SP-2 Ustroń G. Tekielak zadbała
o miłą atmosferę Turnieju.
Uczestnicy zostali poczęstowani kanapkami i napojami.
Ewa Gruszczyk

w ustrońskiej społeczności zasłużył sobie na jakąś pamięć. Nie
sztuka pisać tylko o ludziach z afisza, czy na stanowiskach, niejednokrotnie biorących za swoją pracę sute wynagrodzenie. Należy
wspomnieć i docenić różne osoby, które w taki czy inny sposób
zapisały się na kartach historii tego miasta.
Słowa, które usłyszałam wtedy mnie powaliły. Podobno pisałam
o byle kim, o niezasłużonych w sytuacji kiedy jest tylu zasłużonych.
Nie znam wszystkich zmarłych i nie mam patentu na pisanie o nich
wspomnień. To tylko moja dobrowolna inicjatywa, którą może kontynuować każdy w danym środowisku, np. strażaków, sportowców
czy nauczycieli. Ludzie zasługują na pamięć, ale za mało jest osób,
które tą pamięć potrafią i chcą utrwalać. Zatem, aby kogoś za coś
krytykować, trzeba najpierw dogłębnie sprawdzić wiarygodność
zagadnienia, ewentualnie zaproponować coś w zamian. Sądzę, że
brakuje jednak dobrej woli i chęci.
Do ponownego skomentowania, a tym samym powrotu do zaistniałego faktu zostałam po dwóch latach sprowokowana ciągłym
zainteresowaniem ludzi, bowiem jest wielu mieszkańców naszego
miasta, którzy rozpoczynali czytanie tygodnika właśnie od wspomnień o kimś zmarłym. Takie miałam i mam sygnały. Sami od
siebie mówili mi, że jestem jedyną obiektywną osobą, która o wielu
pamięta i pytali często, a nawet do tej pory pytają, czy jak umrą
o nich napiszę, co było i jest dla mnie zaskakujące, wręcz krępujące. Czyniłam to bezinteresownie, z satysfakcją, z nie przymuszonej
woli, dla tak zwanej idei, aby utrwalić od zapomnienia w jakiś
minimalny sposób postaci mniej czy więcej ważnych mieszkańców
naszego środowiska.
Kończąc list do redakcji, dziękuję wszystkim, którym bliskie były
i są klimaty związane z ludzką egzystencją naszej „małej ojczyzny”
za życzliwe słowa poparcia. Spróbuję wrócić do tematu, ale tylko
sporadycznie, zachęcając równocześnie inne osoby do kontynuowania i realizacji rozpoczętego kilkanaście lat temu przedsięwzięcia.
Niestety tego co pozostało w tyle, nie da się już nigdy nadrobić,
a ci, którzy byli odpowiedzialni za nieprzychylne i nieprzemyślane
decyzje, winni pozostać w poczuciu nie najlepiej spełnionego obowiązku obywatelskiego.
Elżbieta Sikora
17 marca 2016 r.

KONFERENCJA DLA
KOBIET „PEŁNA ZAUFANIA”

Kolejna konferencja kobiet organizowana przez Chrześcijańską
Fundację Życie i Misja z Ustronia odbyła się 5 marca 2016 roku
w Wiśle. Piękne audytorium w hotelu Gołębiewski wypełniło ponad 1100 uczestniczek z całego kraju oraz zagranicy: z Republiki
Czeskiej, z Rosji, Niemiec, Irlandii, Anglii i Izraela.
Dla wszystkich uczestniczek konferencja była wydarzeniem
wyjątkowym. Serca obecnych tam osób zostały głęboko poruszone tym, w jaki sposób Bóg działał, leczył wiele zranionych serc,
podnosił i pokazywał nową nadzieję w Panu Jezusie. Wiele Pań
zdecydowało się powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi,
otrzymało nową nadzieję i siłę do życia. Jesteśmy przekonani, że to
wydarzenie stało się kolejnym zaczynem dobrych przemian w życiu
osobistym tysiąca kobiet, w ich rodzinach, a także w naszym kraju.
Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim tego, w jaki
sposób zaufanie może się zrodzić w naszym sercu i na czym
można budować zaufanie. Temat bardzo ważny, ponieważ bez
zaufania życie staje się ciągłym zmaganiem, często w osamotnieniu. Jedna z wykładowczyń, Ewa Grzeszkowiak, stwierdziła:
„Zaufanie naszemu Bogu zamyka zranienia i otwiera możliwości
w każdej dziedzinie”. Alina Wieja w odpowiedzi na pytanie, czy
warto ufać, podkreśliła: „w zaufaniu jest siła, która pomaga nam
napotykać codzienne wyzwania. Pełnia zaufania pozwala patrzeć
w przyszłość z sercem wypełnionym pokojem i nadzieją”. Anna
Zabłocka i Sylwia Tomczyk podkreślały, jak ważna jest nasza
szczerość w relacjach, a nade wszystko w relacji z Bogiem. Nor-

ma Sarvis z Izraela mówiła o znaczeniu zaufania w trudnościach,
w miejscu doświadczeń i wyzwań. Prawdziwym źródłem zaufania
jest miłość Jezusa. Przyjmując tę miłość poznajemy Boga, któremu
można ufać, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. On daje również
moc do odbudowania zaufania w relacjach z ludźmi, na których
nam, kobietom, tak bardzo zależy.
Wraz z całym gronem organizatorek dziękujemy wszystkim
uczestniczkom, które tak licznie, bo w liczbie 1100 przybyły na to
wydarzenie. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy pomogli
w organizacji i w różnorodny sposób wspierali tę konferencję.
Zespół Organizacyjny
z Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

B I B L I O T E K A POLECA:
Hector Tobar – „Ciemność”

W wyniku tąpnięcia 33 górników zostaje uwięzionych
w kopalni San Jose w Chile. Zostają zasypani 700 metrów pod
ziemią, w grocie o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Zostają
uwolnieni po 70 dniach przebywania w ciemności.
Pod ziemią górnicy walczyli o życie, zdrowie psychiczne
i o godność. Książka opowiada nie tylko o pionierskiej akcji ratowniczej, którą obserwował cały świat. Jest to też reportaż o tym, co
wydarzyło się po tym, jak 33 górników wydostało się z czeluści
kopalni. W wielu z nich ciemność lochu została na zawsze.

Remigiusz Mróz – „Przewieszenie”

Powieść kryminalna. Podhalem wstrząsa seria tajemniczych
wypadków w górach. Początkowo tragiczne wydarzenia wydają
się jedynie ciągiem pechowych zdarzeń, jednak policja ostatecznie
odkrywają związek między ofiarami. Na górskich szlakach czyha
śmiertelne niebezpieczeństwo.
11/2016/5/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!
SŁOŃCE - na już! na wekendy! na lato! ZAPRASZAMY!
Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

POZIOMO: 1) góry z Mont Blanc, 4) cedzi słowa,
6) baba go siała, 8) wódka ryżowa, 9) lotnisko pod
Paryżem, 10) ojczyzna inaczej, 11) uzdrowisko w Gorcach wspak, 12) japońska mata, 13) wyszywany obraz,
14) piąte u wozu, 15) niemiecki zarządca ziemski,
16) informacja od „wtyczki”, 17) okrągłe skrzyżowanie, 18) oznaczenie trotylu, 19) miasto w Szwajcarii,
20) dumny z ogona.
PIONOWO: 1) biskupstwo, 2) prowincja pod władzą
palatyna, 3) kiedyś niemieckie złotówki, 4) instrument
z grupy idiofonów, 5) społeczna lub szkolna, 6) kuzynka masła, 7) kawałeczki na talerzu, 11) meksykańscy
przyjaciele, 13) buźka zwierzaka, 14) kolor karciany.

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 25 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

FERIE Z TENISEM
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Wanda Brudna z Ustronia, ul. Bema. Zapraszamy do redakcji.
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KAJTO NA KANARACH

(cd. ze str. 1)
wale – norweska załoga Ostberg/Floene
cięliśmy się na ułamki sekund, a to jest
mająca na koncie prawie sto rund WRC nie
tutaj bardzo trudne - żeby przyjechać
miała ani chwili wytchnienia. Przez cały
blisko siebie na tak długich odcinkach,
dzień Kajto i Jarek nieustannie naciskali
gdzie warunki zmieniają się często, a wyliderujących Norwegów – z 6 rozegranych
jeżdżamy z serwisu na różnych oponach.
oesów wygrali aż 4 próby.
Fajnie, że wygrywaliśmy z nim odcinki,
Kajetanowicz i Baran sukcesywnie zblicisnął bardzo mocno, to widać, że na
żali się do pierwszego miejsca. W zażartej
pewno nie odpuszczał, wręcz atakował.
sportowej walce ze znakomitymi rywalami
Jestem bardzo zadowolony z dnia, trochę
Polacy zmniejszyli dystans do 6,9 sekunzmęczony, bo te przeciążenia dały się we
dy. Decydujący był oes numer 7. Rajdoznaki. Wielkie dzięki dla fantastycznych
wi mistrzowie Europy pojechali na nim
kibiców - oni są wszędzie! Nie ma ich
o 3 sekundy szybciej niż podczas pierwchyba tylko w naszym samochodzie. Poszej pętli i objęli prowadzenie w rajdzie,
staramy się jutro wykonać dobrą robotę.
bowiem przed metą tej 14,5-kilometrowej
Po pierwszym dniu Kajetanowicz/Baran
próby z drogi wypadli dotychczasowi
prowadzą, a 22,7 sekundy traci będący na
liderzy, czyli Mads Ostberg pilotowany
drugim miejscu Aleksiej Łukjaniuk.
przez Olę Floene.
Drugi dzień batalii Kajetanowicz i BaKajetan Kajetanowicz: - Pięknie, bo proran rozpoczęli od powiększenia swojej
wadzimy po całym dniu zmagań. Świetna
przewagi nad rywalami do niemal pół
walka z Madsem. Szkoda, że wypadł, bo
minuty. Na kolejnych dwóch próbach,

MISTRZYNIE

9 i 10 marca w sali Szkoły Podstawowej
nr 2 odbyły się powiatowe turnieje w mini
siatkówce. 9 marca grały dziewczęta i tu
najlepszymi okazały się siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. W pierwszym meczu pokonały rywalki z Cieszyna,
następnie Cieszyn wygrał ze Skoczowem
i o wszystkim miał zdecydować mecz
Ustroń – Skoczów. Emocje sięgały zenitu
gdy przy stanie setów 1:1 przystąpiono do
decydującej rozgrywki. Każda przegrana
eliminowała naszą drużynę. Trzeciego seta
gra się do 15, a dziewczęta ze Skoczowa
prowadziły już 9:14. Przy oszałamiającym
dopingu mecz kończy się wygraną naszej
drużyny 20:18 i tym samym zdobyciem
mistrzostwa powiatu.
– To były emocje i horror. Jesteśmy
z siebie dumne – stwierdziły po meczu
dziewczęta z SP-2. - Trenujemy cztery razy
w tygodniu, dwa razy po południu i dwa
razy rano. W sumie 8 godzin tygodniowo.
Siatkówka to nasza pasja, a w ogóle dziewczyny lubią siatkówkę. Kochamy sport,
poza siatkówką najbardziej koszykówkę.
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– Są także doskonałymi lekkoatletkami,
posiadają dobra skoczność, więc poradzą sobie w każdej dyscyplinie - mówią
o swych podopiecznych nauczycielki.

Kajetanowicza i Barana czekał prawdziwy sprawdzian woli walki i determinacji.
Opony w Fordzie Fiesta R5 polskiej załogi bardzo mocno się zużyły na krętych
i szorstkich jak papier ścierny drogach
Gran Canarii. Polacy robili wszystko, co
w ich mocy, ale nie byli w stanie obronić
pozycji liderów mimo sporej przewagi
jaką wywalczyli na poprzednich oesach.
Na finałowej pętli zawodów załoga LOTOS Rally Team podjęła próbę walki
o zwycięstwo i zbliżyła do prowadzącego
w rajdzie duetu Łukjaniuk/Arnautow. Nie
wystarczyło to jednak, by odrobić cenne
sekundy stracone podczas pierwszej pętli.
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran
jechali wyjątkowo równo i skutecznie. Polacy 10 z 12 oesów ukończyli w pierwszej
trójce, w tym aż 6 wygrali.
Rajd wygrał Aleksiej Łukianiuk z Białorusi z przewagą 32, 7 sek. nad K. Kajetanowiczem. Trzeci był Luis Monzon
Artilles z Hiszpanii - 1:51,4 straty.
Kajetan Kajetanowicz: - Wyspy Kanaryjskie kojarzą się z wakacjami, ale nam
będą przypominać ciężką i efektywną
pracę nagrodzoną wygranymi odcinkami,
wygranym etapem, mnóstwem punktów
i niesamowitych emocji. Prowadziliśmy,
a na drugie miejsce przesunęły nas problemy z mocno zużywającymi się oponami.
Cały LOTOS Rally Team wykonał kawał
świetnej roboty. Nasz samochód był bardzo dobry. To był da nas świetny rajd.
Wyjedziemy z Gran Canarii z uśmiechem
na twarzy i głowami pełnymi motywacji
do walki w Mistrzostwach Europy.

* * *

Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw Europy 2016 po Rajdzie Wysp Kanaryjskich:
1. Aleksiej Łukjaniuk 38 pkt.
2. Kajetan Kajetanowicz 29 pkt.
3. Luis Monzon Artilles 25 pkt.
4. Yonaton Perez Suarez 20 pkt.
5. Wojciech Chuchała 11 pkt.
Chłopcy z ustrońskiej dwójki zajęli
drugie miejsce w powiecie, ulegając Cieszynowi, a wygrywając z Chybiem.
Wojsław Suchta

Na zdjęciu stoją ( od lewej strony ): Marta Sikora, Agnieszka Kubala, Julia Greene, Patrycja
Mider, Marta Lipowczan, Wiktoria Janik, Estera Goryczka, Anna Kłoda, Paulina Kukuczka,
Maja Makarska oraz nauczycielki: Joanna Mańczyk i Joanna Karasiewicz. Fot. W. Suchta
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10 kilometrów nocą, w śniegu, i zajęły 4.
miejsce ex equo. W tych zawodach Krzysztof ze znakomitym biegaczem Wojtkiem
Probstem zajęli 1. miejsce. Do największych sukcesów ustrońskie biegaczki zaliczają lutowy start w Rajczy, gdzie zajęły
17 i 18 miejsce w kategorii open kobiet na
150 zawodniczek. Ostatni sukces odniosły
w III Górskiej Pętli UBS w Brennej.
– Bardzo ciekawa koncepcja, bo w dwuosobowym teamie miałyśmy przebiec
jak najwięcej pętli 16-kilometrowych
w górach w ciągu 12 godzin – tłumaczy A.
Sikora. – W trudnym, przede wszystkim
psychicznie, biegu zajęłyśmy 2. miejsce, zaliczając 5 pętli, czyli 80 kilometrów. Krzysztof zajął 1. miejsce w duecie
z Wojtkiem. Trochę żałowałam, że
w takich zawodach wzięło udział tylko

trzech biegaczy z Ustronia, choć impreza
odbywała się o rzut beretem.
Anna Sikora chce zachęcić biegaczy
z Ustronia do wyjazdów na różnego
rodzaju biegi, których w okolicy organizowanych jest dość dużo. Można się
przyłączyć do jej trójki. Ma również
nadzieję, że więcej imprez odbywać się
będzie w naszym mieście.
– Przekonałam się, że bieganie to wielka
przyjemność, choć nie do końca wiem, na
czym to polega, bo często nogi są obolałe,
pięty odbite, kostki skręcone... – żartuje. –
Satysfakcja jednak ogromna podczas biegania treningowego, a jeszcze większa na
zawodach. Skutkami ubocznymi – smukła
sylwetka, dobra kondycja, młodszy wygląd, wysoka odporność. Polecam gorąco.
Monika Niemiec

K. Studnicki.

PO GÓRACH

Anna, Katarzyna i Krzysztof spotykają
się na różnego rodzaju biegach górskich
i mają już na swoim koncie znaczące
sukcesy. Trójkę zaprzyjaźnionych biegaczy tworzą: Anna Sikora, nauczycielka
wychowania fizycznego w Gimnazjum
nr 1 oraz jej byli uczniowie – Katarzyna
Kajstura i Krzysztof Studnicki.
– To bardzo miłe, że możemy razem uprawiać bieganie, gdy nie ma już tej relacji
nauczyciel – uczeń. Jest też satysfakcja,
że wychowankowie, mimo że dorośli,
mający pracę zawodową i inne obowiązki,
dalej uprawiają sport.
Co ciekawe, ani pani profesor od w-fu,
ani jej uczniowie nigdy nie przepadali
za bieganiem. Do czasu, gdy połknęli
bakcyla.
– Bieganie kojarzyło mi się z nudą, brakiem
tchu i nie widziałam w tym nic ciekawego – wspomina A. Sikora. – Ale teraz
prawie wszyscy biegają, więc sama postanowiłam sprawdzić, co w tym jest. Kasia
i Krzysiek mieli tak samo. Podczas pierwszych treningów stawałam po kilkuset
metrach, żeby złapać oddech, mimo że na
co dzień uprawiam sport. Potem było już
tylko lepiej. Bardziej nas wciągnęły biegi
górskie, może dlatego, że okoliczne góry
są znakomitym miejscem do trenowania.
Poza tym w górach jest ciekawiej niż na
płaskim. Zaczęło się na Romantycznym
Biegu Parami w sierpniu zeszłego roku. Był
to taki pierwszy sprawdzian, ale już podczas
Marszobiegu na Czantorię, ku własnemu
zaskoczeniu, wszyscy stanęliśmy na podium
w swoich kategoriach. To nas zachęciło do
dalszych startów.
W październiku 2015 roku odbył bardzo
trudny Memoriał Wojtka Kozuba, podczas którego Katarzyna zdobyła 2. miejsce
w swojej kategorii. W Biegu o Złotą
Szyszkę przez Szyndzielnię i Klimczok
obie panie zajęły 3. miejsca, tak samo
jak w listopadzie w Pucharze Polski
w Biegach Górskich w Istebnej. W styczniu
tego roku Anna i Katarzyna wystartowały w
Biegu Dwóch Szczytów w Wiśle, pokonując
17 marca 2016 r.			

K. Krysta i A. Sikora.
11/2016/6/R
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Wabią kotki na samochód.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie
tylko… Zamów bezpłatny pomiar.
RATY 0%. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.
Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Fot. W. Suchta
Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką). (33)
854-33-34.
Usługi stolarskie: kuchnie na wymiar, zabudowy, drzwi, schody, itp.
601-821-157.
Mieszkanie do wynajęcia. 603117-553.
Wyprzedaż końcówek kolekcji.
Przeceny do 50%. Meble u Michała
ul. Daszyńskiego 26A, Ustroń.
Działkę budowlaną 18 arów - media - Nierodzim, tanio sprzedam.
602-704-384.
11/2016/7/R

WYPRZEDAŻ!

Okna pcv białe, złoty dąb, dachowe,
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, parapety, ościeżnice.

Zestaw balkonowy drzwi + okno pcv orzech - 980 zł
Brama uchylna biała - 880 zł
tel. 500-116-125

SCENA POLSKA - ZŁOTOWŁOSA
Muzeum Marii Skalickiej przypomina, że kolejny spektakl to
tym razem „Złotowłosa” Josefa Kainara, w reżyserii Karola Suszki. To historia Jasia, królewskiego sługi, który posiadł przypadkiem
cudowną zdolność rozumienia mowy zwierząt i komunikowania
się z nimi. Kiedy dowiaduje się o grożących im niebezpieczeństwach, ratuje swoich przyjaciół (mrówki, ryby, ptaki) z opresji.
Zwierzęta z wdzięczności za okazaną pomoc prowadzą Janka
do tajemniczej królewny Złotowłosej. W tym spektaklu, jak to
w baśniach bywa, dobroć i szlachetność zostają nagrodzone, a zło
i chciwość ukarane. Przedstawienie muzyczne Sceny Polskiej na
pewno z przyjemnością obejrzą widzowie duzi i mali. Wyjazd na
spektakl dla grupy abonamentowej wtorkowej w dniu 22. marca
o godz. 17.30, zaś dla grupy niedzielnej 3. kwietnia o godz. 16.00.
Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

KONSULTACJE
I PRZETARGI

Ogłoszono przetarg:
- nieograniczony pn „Dostawa sprzętu do utrzymania obiektu maszyny do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n.
„Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – termin składania ofert – do dnia 17.03.2016
do godziny 10.00.
Więcej na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl
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17 III 11.00		 Występ Laureatów XI Miejskiego PrzegląduAmatorskich
									Zespołów Teatralnych - MDK „Prażakówka”
17 III 17.00		 Prelekcja Aleksandra Dordy pt. „Jak na grzyby, to do…
								 Cieszyna” - Izba Historyczno-Przyrodnicza przy Nad								 leśnictwie w Ustroniu
19 III 18.00 Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Przyszedł mężczyzna
								 do kobiety” – spektakl komediowo-obyczajowy - MDK
								 „Prażakówka”
19 III		 16.00 Wykład dr hab. Marka Rembierza pt. „Prawda, dobro,
									piękno na co dzień i od święta - Muzeum Marii
								 Skalickiej
26 III 17.00 „Golgota” – ewangelizacyjny koncert pasyjny. Wystąpi
									Piotr Płecha w towarzystwie perkusisty i flecistki - MDK
								 „Prażakówka”
04 IV 		 17.00		Warsztaty tworzenia róż z bibuły - MDK „Prażaków									ka” warsztaty odpłatne

dziesięć lat temu
10 marca w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu otwarto nową salę gimnastyczną. Dyrektor SP6 Bożena Plinta witała gości zaproszonych na uroczystość otwarcia. Projekt sali powstał w 2002 roku za 38.000 zł. Wybudowanie sali kosztowało 1,2 min. zł, z czego 370.000 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wyposażenie
nowej sali przekazała 14.500 zł.

* * *

Rozmowa z Marzeną Szczotką, radną Co pani uważa za swoją porażkę w pracy radnej? Nie wiem. czy można to nazwać porażką, ale gnębi mnie sprawa basenu. Musieliśmy go sprzedać, bo nie było środków na modernizację, a teraz właściciel nie może dokończyć budowy. Martwi mnie też fakt, że nie ma środków na dalszą budowę i remonty dróg na osiedlu Poniwiec. Konieczna jest kanalizacja, wodociągi, oświetlenie, bo potrzeby rosną wraz z budową nowych domów. A jeśli chodzi o największy pani sukces? Teraz najbardziej leży mi na sercu sprawa modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, a marzy mi się hala sportoworekreacyjna związana
z tą placówką. Ustroń jest wyjątkowy jeśli chodzi o bazę noclegową. W szesnastotysięcznym mieście mamy sześć tysięcy miejsc noclegowych. Żyje hala tenisowa, żyje Czantoria, mamy na wysokim poziomie lecznictwo, rehabilitację i odnowę biologiczną. Musimy jeszcze tylko ściągnąć do nas więcej ludzi. Idealnie byłoby gdyby został uruchomiony basen i hala. Wtedy mogliby do nas przyjeżdżać sportowcy z całej Polski, trenować juniorzy, seniorzy, osoby niepełnosprawne, drużyny zagraniczne. Miasto by się rozwijało, ludzie mieliby pracę. Jest grupa osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, więc mam nadzieję, że uda się zdobyć fundusze.

17.03					 Elba				ul. Cieszyńska 2		 tel. 854-21-02
18-19.03		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
20-21.03		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
22-23.03 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1
tel. 856-11-93
24-25.03		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
26-27.03		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście
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FELIETON

Tak sobie myślę

Czas decyzji
Nasza młodsza wnuczka przygotowuje
się do matury. Ma ją zdawać już w połowie
kwietnia. Zbliżająca się wiosna jest nie
tylko dla niej, ale także dla wielu jej rówieśników okresem szczególnie ważnym.
Kończy się ich szkolna nauka. Przed nimi
egzaminy maturalne, zwane egzaminami
dojrzałości i ważne decyzje dotyczące ich
przyszłego losu. Muszą się zdecydować,
co chcą robić dalej; czy podjąć pracę, czy
rozpocząć studia. Ta decyzja określi dalsze
lata ich życia. Trzeba więc dokonać jak najlepszego wyboru. Decydując się na studia
trzeba wybrać odpowiednią uczelnię i kierunek studiów. Przy tym może się okazać,
że pierwszy wybór nie da się zrealizować,
bo ilość miejsc jest ograniczona albo siedziba uczelni jest zbyt oddalona od domu,
albo też studia są zbyt drogie i pokrycie ich
kosztów jest dla rodziny niemożliwe. A do
tego wiele osób nie ma jeszcze sprecyzowanych poglądów co do tego, co zamierza
studiować i czym chce być w swoim zawodowym życiu. I tak przez kolejne dni
i tygodnie trwają dyskusje i zastanawianie
się nad tym, jakiego dokonać wyboru.

FELIETON

Babskie gadanie

Kończ waćpani
bólu oszczędź
Leszek Miller stwierdził kiedyś, że
prawdziwego mężczyznę poznaje się po
tym, jak kończy, i chyba nie spodziewał
się, że zostanie autorem jednego z najpopularniejszych powiedzonek. Ba, mądrości
ludowej, powtarzanej przez kobiety, mężczyzn, młodych, starych. Przez mających
świadomość, że to zręczna polityczna
wypowiedź, i tych, którzy myślą, że to
pradawna maksyma. W pewnym sensie
jest to pradawna maksyma, bo Rzymianie
powiadali „Quidquid agis prudenter agas et
respice finem!” (Cokolwiek czynisz, czyń
roztropnie i patrz końca!). A tak naprawdę,
jest to wyrażenie potrzeby, by nasze wysiłki miały jakiś finał, najlepiej efektowny,
który nagrodzi trud i poświęcony czas.
Dlaczego więc nie dajemy sobie tej radości i nie kończymy tylu spraw? Przepraszam, ja nie kończę, bo pewnie są wśród
czytelników osoby, które jak powiedzą
A, to bardzo szybko dopowiadają B i realizują wszystkie punkty od A do Z skrupulatnie
i systematycznie.
Moje punkty są niezrealizowane i leżą
sobie na pralce. Niby tylko dwa, i niby tylko leżą, ale każde ich zagięcie wyraża niemą pretensję, że nie wyprasowałam ich tak
jak trzech poprzednich koszul. Dlaczego
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I tak jest nie tylko wśród maturzystów, ale
także w ich rodzinach. I zbliża się czas
kiedy skończy się rozpatrywanie różnych
możliwości i trzeba będzie podjąć wiążącą
decyzję. Pozostaje więc życzyć zainteresowanym, aby podjęli najwłaściwszą dla
nich decyzję, która otworzy im drogę do
szczęśliwej i udanej przyszłości.
Pisząc o decyzjach, które muszą podjąć
maturzyści, wypada też zwrócić uwagę na
to, że nie tylko oni muszą podjąć ważne
i decydujące o przyszłym losie decyzje
związane ze szkołą. Takie decyzje będą
podejmować też uczniowie, którzy kończą naukę w gimnazjum. Muszą dokonać
wyboru czy swoją naukę kontynuować
będą w liceum czy w technikach bądź
szkołach zawodowych. Zapewne nie będzie to łatwy wybór, bo zainteresowani są
w wieku, kiedy jeszcze zazwyczaj nie ma
się skrystalizowanych poglądów na to, jak
przygotować się do dorosłego życia.
A w tym roku przed ważnymi decyzjami
stają też sześciolatkowie, a właściwie ich
rodzice, dotyczące tego, kiedy mają rozpocząć naukę szkolną.
Do niedawna sprawa była oczywista,
bo obowiązywał przymus szkolny, który
określał, że naukę w szkole mają zaczynać
dzieci siedmioletnie. Poprzedni rząd doprowadził jednak do zmiany i dzieci miały
zaczynać naukę szkolną w wieku sześciu
lat. Po zmianie rządu nastąpiło jednak

przywrócenie obowiązku szkolnego od lat
siedmiu. I teraz rodzicom pozostawiono
decyzję co do tego, czy mają posłać swe
dzieci w wieku sześciu czy siedmiu lat.
Zapewne dla wielu rodziców nie będzie
to łatwa decyzja. Natomiast wprowadzona zmiana wprowadza zamieszanie
w organizacji szkolnictwa. Nie wiadomo,
ilu sześciolatków rozpocznie naukę szkolną we wrześniu, ile będzie klas i jak będą
liczne. A co za tym idzie, ile nauczycieli
zachowa swoją pracę. Nie wiadomo też
w konsekwencji jak będzie w przedszkolach. A już niedługo trzeba będzie
w szkołach opracować organizację roku
szkolnego 2016- 2017. A tak już jest, że
wprowadzane zmiany zawsze zakłócają
tryb nauki szkolnej. A słabością naszego
szkolnictwa są wprowadzane liczne reformy i zmiany. I zwykle tak już jest, że
kolejne wprowadzane reformy są zmieniane czy wręcz wycofywane nim można
było sprawdzić czy dla systemu szkolnego
były złe czy dobre. Tak jest też teraz z tą
zmianą dotyczącą przywrócenia zasady
posyłania dzieci do szkoły w wieku siedmiu lat. Pozostaje nam tylko czekać na to
jakie zapadną decyzje dotyczące dzieci i
młodzieży, które przeżywają teraz swój
czas trudnych decyzji dotyczących ich
przyszłego losu. Oby te decyzję były dla
nich jak najlepsze i najkorzystniejsze.
Jerzy Bór

tego nie zrobiłam?! Bo nie byłam w stanie,
taka mnie niechęć ogarnęła do tego żelazka, takie się ciężkie zrobiło i tak bardzo
chciało mi się herbaty. A potem przyszedł
syn i poprosił o kolację, a potem trzeba
było sprawdzić jego tornister, połaskotać
go i przytulić na dobranoc. A potem już się
serial zaczął, zrobiłam się śpiąca i poszłam
do łóżka. Jak wstałam, niezrealizowane
punkty nadal wyrażały swoje obiekcje,
a dołączyła do nich deska do prasowania
stojąca w rogu pokoju (dobrze, że nie na
środku) i żelazko (na szczęście wyłączone). Trudno, poczekają, muszę przecież
iść do pracy. Po południu mnóstwo zajęć
i znów wydawanie posiłków oraz łaskotek,
telewizja i spanie. Na trzeci dzień – półgodzinne prasowanie, deska i żelazko na
miejsce i poczucie euforii, satysfakcja
z dobrze wykonanego zadania, spełnienie
w roli gospodyni domowej! Nie można
było tak od razu?
Ja tak mam ze wszystkim, najgorzej, że
również w sercu. Nie umiem zakończyć,
zamknąć, zapomnieć. Rozpamiętuję zdarzenia, uczucia, myśli, słowa. Prowadzę
niekończący się dialog ze sobą, rozkładając kwestie na czynniki pierwsze. To
mnie więzi w przeszłości i nie pozwala
pójść na przód.
Na różnego rodzaju terapiach wykonuje
się ćwiczenie z matrioszkami. Ma ono
pokazywać, że wszystko, co zdarzyło
się w przeszłości (nawet złego, a może
zwłaszcza złego) jest częścią nas samych.
Przykrości, kompleksy z dzieciństwa to
najmniejsza matrioszka. Zamykamy ją
w większej, którą budują pierwsze dorosłe
decyzje, miłości, rozstania, straty. Ona
chowa się w kolejnej, dojrzałej już lalce,

która zbiera owoce pracy i zaniedbań
poprzednich lat. Wszystkie one tworzą
osobę, którą jestem teraz. Jednak każda
z tych lalek jest zamknięta i to zamknięcie
jest konieczne, by nałożyć kolejną część
zabawki.
Ja wciąż uparcie wyciągam te mniejsze
matrioszki, otwieram i analizuję każdą
rysę i uszczerbek. I zastanawiam się:
A co by było gdyby? Czy dobrze się
zachowałam? Dlaczego on tak postąpił?
Kończ waćpani, bólu oszczędź! Nigdy
nie dowiem się, co by było gdyby. Nawet
jeśli się źle zachowałam, to tego nie cofnę,
mogę ewentualnie wyciągnąć wnioski.
A on zrobił to, co uważał za słuszne, na
co go było stać. Koniec. Kropka. Finito.
I od razu lżej na duszy.
Żeby to było takie łatwe... Dla nikogo
nie jest. W myśl zasady, że u innych
najbardziej denerwują nas własne wady,
bardzo nie lubię, gdy ktoś po raz dziesiąty opowiada mi, jak źle potraktowała
go pani w sklepie. Przecież to nie koniec
świata. Pani mogła być zmęczona, mieć
chore dziecko, problemy finansowe. Jej
nieuprzejmość nie była lekceważeniem,
nie była wymierzona w klienta. Stało się,
trzeba iść dalej.
Dużo trudniej jest zaakceptować przykrość, którą zrobili nam bliscy, rodzina,
przyjaciele. Nie da się machnąć ręką,
trzeba wybaczyć. Chowane urazy nas
niszczą, skrywana złość zwiera szczęki,
wyostrza twarz. Niszczy. Co zrobić, trzeba
wybaczyć. Najlepiej wyłożyć kawę na
ławę, a jeszcze lepiej podać ją w filiżance,
pogadać, zrzucić z siebie ciężar. A potem
poczuć spokój i radość z kolejnego zamkniętego rozdziału.
Janka Krzok
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Na pierwszym planie bronią ojciec i syn Jerzy i Michał Jopkowie.

ZBYT SPOKOJNY POCZĄTEK
MKS Ustroń - MKS Imielin 35:21 (17:11)

Drugie spotkanie w III lidze piłkarzy
ręcznych i druga wygrana. Tym razem
nie było niedomówień, bo od początku
widać było, kto rządzi na boisku. Drużyna
z Imielina ambitnie starała się dotrzymać
kroku, ale na niewiele to się zdało. Gdy
MKS zdobył kilkubramkową przewagę,
konsekwentnie utrzymywał ją do końca
spotkania. Zagrali wszyscy zawodnicy
drużyny z Ustronia, w tym rodzinnie ojciec i syn Jopkowie, co więcej po tej samej
stronie boiska i w tym samym czasie, obaj
zdobyli też bramki. Mecz przy wypełnionej widowni w bardzo sympatycznej
atmosferze.
Trener Imielina Wojciech Nabielski:
- Graliśmy z jednym z lepszych zespołów
juniorskich w lidze śląskiej. Drużyna

z Ustronia ma duże umiejętności taktyczne i techniczne. Mój zespół gra dopiero
od września ubiegłego roku. Zebrali się
w gminie, chcieli grać w piłkę ręczną,
więc zupełni amatorzy. Wcześniej tylko
jeden zawodnik grał w lidze śląskiej,
reszta z piłką ręczną miała do czynienia
tyle, co w szkole. W pierwszej fazie dzisiejszego meczu stawialiśmy opór, potem
umiejętności przyniosły korzystny efekt
dla zespołu z Ustronia. Mecz pozytywny,
nikomu nic się nie stało, wszyscy cali
i zdrowi, publiczność wyrobiona, nic
przeciw nam nie skandowała.
Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: - Zupełnie inne spotkanie niż nasz pierwszy
mecz, gdy gra była nerwowa i szarpana.
Zwracaliśmy uwagę na grę spokojną, po-

PLAGA KONTUZJI

Ligowa inauguracja boiska ze sztuczną trawą odbędzie się
w najbliższa sobotę 19 marca o godz. 15, wówczas to rozpocznie
się mecz ligi okręgowej KS Kuźni Ustroń z Beskidem Skoczów.
Rozgrywki rozpoczęły się przed tygodniem, jednak Kuźnia
pierwszy mecz rundy wiosennej z Pruchną rozegrała awansem
jesienią. Przed tygodniem Beskid Skoczów podejmował WSS
Wisłę i mecz zakończył się remisem 1:1. Obecnie tabeli przewodzi Beskid mając 38 pkt., Kuźnia jest trzecia – 33 pkt.
Przed sobotnim meczem trener Kuźni Mateusz Żebrowski
powiedział:
- W końcu będziemy grać mecze u siebie. Mam nadzieję, że
w niedługim czasie powstanie również boisko trawiaste. Wiosną
będziemy grać wszystkie mecze na sztucznej trawie i to jest pozytywne, ale gdy rozpocznie się kolejna runda, będziemy co tydzień
grać mecz na innej nawierzchni, co może być utrudnieniem dla
zawodników. Skład się nie zmienia, dołączył po kontuzji Jacek
Juroszek, ponadto powrócił Robert Madzia, a wypożyczony do
Grodźca został Piotr Husar. Niestety wszystko będzie zależało od
stanu zdrowia zawodników, bo obecnie nie jest z tym najlepiej.
Trochę urazów mięśniowych, stawów. Jako trenerowi spędza mi
to sen z powiek. W ostatnich meczach testowych mierzyliśmy się
z Rekordem Bielsko-Biała, Drzewiarzem Jasienica i oba spotka-

Fot. W. Suchta

układaną, przemyślaną. Może z Imielinem
zaczęliśmy za spokojnie w pierwszych
dwudziestu minutach, traciliśmy łatwe
bramki, nie wyprowadzaliśmy kontrataków. Końcówka pierwszej połowy to już
lepsza gra i odskoczyliśmy na 7 bramek.
W drugiej połowie kontrolowaliśmy wynik. Nie było to wybitne spotkanie, ale
zagrali wszyscy zawodnicy, wygraliśmy
wysoko i cieszymy się z dwóch punktów.
W piątek gramy z Bytomiem i to już
będzie trudniejsze spotkanie. Serdecznie
zapraszam kibiców, proszę o wsparcie
i dziękuję za doping na dotychczasowych
meczach.
Wojsław Suchta
1 MKS Ustroń 					2
2 SPR Grunwald II Ruda Śląska 		2
3 UKS MOSM Bytom 					2
4 UKS Imperium Katowice 					2
4 ULKS Grom Jasienica 					2
6 MKS Imielin 					2
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4 		
2 		
2 		
0
0

52:37
67:55
65:61
56:67
35:37
49:67

nia przegraliśmy 5:0 i 5:1. Z tak wymagającymi przeciwnikami
mieliśmy okrojony skład. Z Jasienicą debiutowało trzech juniorów, bo tak wielu seniorów jest chorych i kontuzjowanych. Mam
nadzieję, że na mecz ze Skoczowem kadra będzie już szersza.
Gramy przy świetle dziennym, bo norma przewiduje oświetlenie
boiska na poziomie 500 luksów, a u nas jest 160.
Przypomnijmy, że w rundzie wiosennej Kuźnia wszystkie
mecze rozgrywać będzie na własnym boisku.
(ws)
19.03.2016
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02.04.2016
09.04.2016
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23.04.2016
30.04.2016
03.05.2016
08.05.2016
14.05.2016
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TERMINARZ ROZGRYWEK
godz. 15.00
godz. 13.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
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godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
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KS Kuźnia - KP Beskid Skoczów
KS Kuźnia - RKS Cukrownik Chybie
KS Kuźnia - LKS Bestwina
KS Kuźnia - UKS Maksymilian Cisiec
KS Kuźnia - TS Koszarawa Żywiec
KS Kuźnia - LKS Świt Cięcina
KS Kuźnia - LKS Pasjonat Dankowice
KS Kuźnia - WSS Wisła
KS Kuźnia - KS Soła Kobiernice
KS Kuźnia - LKS Leśna
KS Kuźnia - LKS Skałka Żabnica
KS Kuźnia - KS Góral 1956 Żywiec
KS Kuźnia - MRKS Czechowice-Dziedzice
KS Kuźnia - KKS Spójnia Zebrzydowice
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